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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Harjoitellaan ympäristön kielellistä
jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista,
kysymistä, vastaamista ja kertomista.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L3

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan
taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Kuunteleminen, puheenvuoron
pyytäminen, odottaminen ja
käyttäminen

Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja
luokkayhteisössä opettajan
ohjauksessa
T3 tukea oppilasta vahvistamaan
ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään
kokonaisvaltaisesti, myös draaman
avulla

S1 Käsitellään erilaisten
vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja
draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä,
mediatekstejä ja pelejä.

Rooli- ja draamaleikki

L1, L2, L7

4

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

S2 Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä
tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu ja
sana.

Mahdollisuuksia erilaisista
teksteistä nauttimiseen
(monilukutaito)

L1, L4, L5

Kuvien ja otsikoiden lukeminen,
ennakoiminen, tekstiin
palaaminen, tekstin työstäminen
(mm. piirtäminen, kirjoittaminen,
draama, keskusteleminen),
lukudiplomi
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä

S2 Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia
ympäristön tekstejä sekä työskennellään muun
muassa kuvien ja lastenkirjallisuuden parissa.
Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä
sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan
käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin
ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.

L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa
eri tavoin

S2 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L1, L4, L5

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

S2 Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin.

Opettajan ääneen lukeman
tekstin yhteinen käsittely, luetusta
kertominen, parilukeminen ja
lukupiirit, lukudiplomi,

L2, L4, L5

koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

5

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

S3 Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista
kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin
suunnittelua. Harjoitellaan käyttämään
mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja
mielipiteitä sekä kuvaamaan omia
kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla
sekä kuvien avulla yksin ja yhdessä.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo omien tarinoiden
kautta.

L1, L4, L5, L7

Kerrotaan suullisia tarinoita

Harjoitellaan tekstin tuottamisenta
myös yhdessä parin tai ryhmän
kanssa, hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa kirjoittamisen
välineenä
T11 opastaa oppilasta
harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen
taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata
oppilasta vähitellen tekstien
suunnitteluun ja rakentamiseen sekä
tuntemaan oikeinkirjoituksen
perusasioita ja kirjoitettua kieltä
koskevia sopimuksia

S3 Opetellaan isojen ja pienten
tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä
kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen
tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.

Näppäintaidot (esim. Tragetonmenetelmä)

L1, L4, L5

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin.

L2, L4, L5, L6

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 kannustaa oppilasta kehittämään
kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä
ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä
sekä auttaa huomaamaan, että

S4 Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta
tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja
tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja
lukien. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja
ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen,
runojen ja sanaleikkien avulla.
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omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten käyttäytymiseen

Puhekieli, kirjakieli, murteet,
luokkayhteisössä esiintyvät kielet

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

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.
Tutustutaan kuunnellen ja lukien
monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille
suunnattuun kirjallisuuteen, ja käytetään niitä
ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden
merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan
yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

Parilukeminen, lukupiirit,
lukudiplomi,koulukirjaston
käyttäminen, KULPSkirjastopolku

L2, L3, L4

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

S4 Tutustutaan lastenkulttuuriin ja
tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä,
juhlaperinteisiin sekä joihinkin
kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan
yhdessä esitysten tai muiden
kulttuurituotteiden tekemiseen.

KULPS

L2, L4, L7

Kansanperinteen muotoja mm.
perinneleikit, lorut ja runot

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.

L1, L2, L7

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T2 opastaa oppilasta kehittämään
kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan
tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin

S1 Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä
erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa.
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ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua
niiden käytänteisiin
Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja
erilaisissa ryhmissä itsenäisesti
T3 tukea oppilasta vahvistamaan
ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään
kokonaisvaltaisesti, myös draaman
avulla

S1 Käsitellään erilaisten
vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja
draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä
ja pelejä.

Tutustaan draaman työtapoihin
(esim. stillkuvat, opettaja roolissa,
nuket)

L1, L2, L7

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

S1 Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

Eleet, ilmeet, äänenpainot

L1, L2, L7

Oppilaan arjen erilaisia
viestintävälineitä
Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata ja innostaa oppilasta
lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen
harjoittelussa sekä auttaa häntä
tarkkailemaan omaa lukemistaan

S2 Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä
tarvittavia käsitteitä virke, lopetusmerkki,
otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan
tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita.

Mahdollisuuksia erilaisista
teksteistä nauttimiseen
(monilukutaito)

Kuvien ja otsikoiden lukeminen,
ennakoiminen, tekstiin
palaaminen, tekstin työstäminen
(mm. piirtäminen, kirjoittaminen,
draama, keskusteleminen),
lukudiplomi

L1, L4, L5

8

Tarkkaillaan omaa lukemista
(mm. lukemisen äänittäminen)
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä

S2 Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia
ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja
rakenteita sekä työskennellään muun muassa
kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten
tietotekstien ja mediatekstien parissa.
Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa,
järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa,
kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä
opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä,
kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja
juoni.

L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta hakemaan
tietoa eri tavoin

S2 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L1, L4, L5

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

S2 Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin,
keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan
tekstin kertomista omin sanoin.

Opettajan ääneen lukeman
tekstin yhteinen käsittely, luetusta
kertominen, parilukeminen ja
lukupiirit, lukudiplomi,

L2, L4, L5

koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen
T9 rohkaista ja innostaa oppilasta
kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan kokemuksiaan

S3 Harjoitellaan tuottamaan tekstejä,
käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita
ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo omien tarinoiden
kautta

L1, L4, L5, L7
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puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla

kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla,
kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä.
Tuotetaan tarinoita suullisesti ja
kirjallisesti

Harjoitellaan tekstin tuottamista
myös yhdessä parin tai ryhmän
kanssa, hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa kirjoittamisen
välineenä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan
yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja
muita tekstejä, myös
monimediaisissa ympäristöissä

S3 Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle
tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin,
esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja
kertomuksen perusrakenteeseen, ja
harjoitellaan niiden käyttämistä omissa
teksteissä.

Tutustutaan kertomuksen
perusrakenteeseen

L2, L4, L5

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

S3 Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten
sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso
alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa
erisnimissä.

Vahvistetaan näppäintaitoja

L1, L4, L5

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin

L2, L4, L5, L6

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 kannustaa oppilasta
kehittämään kielitietoisuuttaan ja
kielen peruskäsitteiden tuntemusta
sekä ohjata tekemään havaintoja

S4 Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä
havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa
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puhutusta ja kirjoitetusta kielestä
sekä auttaa huomaamaan, että
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten käyttäytymiseen

ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä
kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan
yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja,
leikitellään kielellä lorujen, runojen ja
sanaleikkien avulla.

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

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.
Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin
teksteihin, kuten lapsille suunnattuun
kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään
niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden
merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan
yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

Parilukeminen, lukupiirit,
lukudiplomi,

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

S4 Tutustutaan lastenkulttuuriin ja
tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä,
juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai
muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

KULPS

Puhekieli, kirjakieli, murteet,
luokkayhteisössä esiintyvät kielet

L2, L3, L4

koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

L2, L4, L7

Kansanperinteen muotoja mm.
perinneleikit, lorut ja runot
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

11

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

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella
omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan
palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L7

T3 ohjata oppilasta käyttämään
luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintäja esitystilanteissa, myös draaman
avulla

S1 Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa. Tarjotaan
mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja
kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen.

Käytetään draamatyötapoja
(esimerkiksi tilannekuvat,
roolinvaihto)

L1 L2, L4, L7

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten
kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja
tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa
lukemista. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa.

Mahdollisuuksia erilaisista
teksteistä nauttimiseen,
monilukutaito, eri oppiaineiden
tekstien ominaispiirteitä,

L1, L4, L5

Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä
tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

lukudiplomi
T6 opastaa oppilasta kehittämään
monimuotoisten tekstien erittelyn,
arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja
kuvaavien, tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen
piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella
(sanaluokat).

Substantiivit, adjektiivit
(vertailumuodot) ja verbit
(persoonamuodot)

L1, L2, L4, L5

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

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan
tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan
arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L1, L4, L5
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T8 kannustaa oppilasta kehittämään
kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille
tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin
lukukokemuksiin ja -elämyksiin,
tiedonhalun tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten jakamiseen, myös
monimediaisissa ympäristöissä

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse
valittua lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opettajan ääneen lukeminen,
parilukeminen ja lukupiirit,
kirjavinkkaukset, lukudiplomi,
Netlibris, koulukirjaston
käyttäminen, KULPSkirjastopolku

L1, L4, L5

S3 Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä
monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä
toisten tekstien pohjalta.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen
tutkiminen omien tarinoiden
kautta

L1, L2, L4, L7

Tekstien tuottaminen
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan
myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana

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

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja. Harjoitellaan tekstien otsikointia
ja rakenteita, sekä opitaan käyttämään niitä
omissa teksteissä.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen perusasioita.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

L1, L4, L5
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T13 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja
sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla
kielestä ja sen rakenteista puhutaan
ja auttaa ymmärtämään kielellisten
valintojen vaikutuksia

S4 Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen
mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja
tekstien merkityksiä.

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin

L1, L2, L4

T14 kannustaa oppilasta
laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä
rohkaista lukuharrastukseen ja
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston
aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään
itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan
omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen
harrastamista.

Netlibris, lukupiiri, lukudiplomi,
kirjavinkkaus, koulukirjasto ja
yhteistyö yleisen kirjaston kanssa

L2, L4, L5, L7

T15 tukea oppilasta kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin
rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä
sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen
sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Tutustutaan oppilaille läheisiin
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin
nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja
nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja
museoita. Suunnitellaan ja toteutetaan omia
esityksiä.

KULPS-kulttuuripolku

L2, L4, L6, L7

Harjoitellaan kielenkäyttöä eri
tilanteissa ja ympäristöissä
(tutkitaan painettua, puhuttua ja
digitaalisia tekstejä)

Kansanperinteen lajeja mm. lorut,
runot, kansansadut sekä niiden
vaikutukset nykykulttuurissa
(esim. vitsit, muuntosadut)
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T2 ohjata oppilasta huomaamaan
omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja
huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

S1 Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa
vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa,
esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia
tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja
perustella se ottaen toiset huomioon.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyttämään
luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintäja esitystilanteissa, myös draaman
avulla

S1 Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten
aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman
luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.

Käytetään draamatyötapoja
(esim. tilannekuvat, roolinvaihto)

L1 L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta kehittämään
myönteistä viestijäkuvaa sekä halua
ja kykyä toimia erilaisissa, myös
monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella
omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan
palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäminen

L1, L2, L3, L4

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten
kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja
tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa
lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen
strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja
arvioidaan omaa lukutaitoa.

Mahdollisuuksia erilaisista
teksteistä nauttimiseen,
monilukutaito, eri oppiaineiden
tekstien ominaispiirteitä,
lukudiplomi

L1, L4, L5

Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä
tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
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T6 opastaa oppilasta kehittämään
monimuotoisten tekstien erittelyn,
arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä
tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Verbit (mennyt ja nykyaika),
nominit ja taipumattomat sanat

L1, L2, L4, L5

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

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan
tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan
arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelmaoheismateriaali

L1, L4, L5

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

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse
valittua lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opettajan ääneen lukeminen,
parilukeminen ja lukupiirit,
kirjavinkkaukset, lukudiplomi,
Netlibris, koulukirjaston
käyttäminen, KULPSkirjastopolku

L1, L4, L5

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta
kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä

S3 Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien
tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen
tekemistä. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään
kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä
ja tekstuaalisia piirteitä. Pohditaan kirjoittamisen
tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä
valinnoissa.

L1, L4, L5, L7

Tekstien tuottaminen
T11 ohjata oppilasta edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen sujuvoitumista ja

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja. Harjoitellaan tekstien otsikointia,
rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen

L1, L4, L5
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vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja
tekstien rakenteiden ja
oikeinkirjoituksen hallintaa

käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan
tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan
sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen
yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään
huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen perusasioita.

tutkiminen omien tarinoiden
kautta

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja
sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla
kielestä ja sen rakenteista puhutaan
ja auttaa ymmärtämään kielellisten
valintojen vaikutuksia

S4 Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen
mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja
tekstien merkityksiä.

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin

L1, L2, L4

Harjoitellaan kielenkäyttöä eri
tilanteissa ja ympäristöissä
(painetun, puhutun ja digitaalisten
tekstien tutkiminen)

Huomioidaan vastaanottaja
viestinnässä
T14 kannustaa oppilasta
laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä
rohkaista lukuharrastukseen ja
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston
aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään
itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan
omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen
harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista
lapsille ja nuorille suunnattua nykykirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Netlibris, lukupiiri, lukudiplomi,
kirjavinkkaus, koulukirjasto ja
yhteistyö yleisen kirjaston kanssa

L2, L4, L5, L7

T15 tukea oppilasta kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin

S4 Tutustutaan oppilaille läheisiin
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin

KULPS-kulttuuripolku

L2, L4, L6, L7
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rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä
sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen
sekä oman kulttuurin tuottamiseen

nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja
nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja
museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja
keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

Kansanperinteen lajeja mm. lorut,
runot, kansansadut sekä niiden
vaikutukset nykykulttuurissa
(esim. vitsit, muuntosadut)
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

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

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella
omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan
palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L7

T3 ohjata oppilasta käyttämään
luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintäja esitystilanteissa, myös draaman
avulla

S1 Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten
aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman
luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.

Kokonaisilmaisullisia taitoja
vahvistetaan ja tuetaan
osallistumista erilaisiin
esitystilanteisiin

L1 L2, L4, L7
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T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä
tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

S2 Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja
tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia
tekstejä. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa.

Monilukutaito, eri oppiaineiden
tekstien ominaispiirteitä,
lukudiplomi

L1, L4, L5

S2 Pohditaan, millaisia merkityksiä eri
sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien
taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.

Edistetään monilukutaitoa
rikkaassa tekstiympäristössä ja
annetaan mahdollisuuksia
erilaisista teksteistä nauttimiseen

L1, L2, L4, L5

Tekstien tulkitseminen
T6 opastaa oppilasta kehittämään
monimuotoisten tekstien erittelyn,
arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan

Verbin aikamuodot, nominien
taipuminen ja sijamuotojen
merkityksiin tutustuminen
T7 ohjata oppilasta
tiedonhankintaan, monipuolisten
tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon
luotettavuuden arviointiin

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan
tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan
arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

Ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L1, L4, L5

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

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse
valittua lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Lukupiirit, kirjavinkkaukset,
lukudiplomi, Netlibris,
koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

L1, L4, L5

Monipuolistetaan lukemista
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Tekstien tuottaminen
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta
kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaaottavien
tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä

S3 Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien
tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen
tekemistä ja tiivistämistä. Tutkitaan ja
harjoitellaan käyttämään kertomiselle,
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen
tutkiminen omien tarinoiden
kautta

L1, L4, L5, L7

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

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja. Opitaan tunnistamaan tekstistä
virke, päälause ja sivulauseiden selkeät
perustyypit. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.

Sujuvoitetaan näppäintaitoja

L1, L4, L5

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin

L1, L2, L4

Opitaan käyttämään omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen perusasioita.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja
sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla
kielestä ja sen rakenteista puhutaan
ja auttaa ymmärtämään kielellisten
valintojen vaikutuksia

S4 Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin
kulttuureihin ja kieliin.

Lähtökohtana tutustumisessa ja
vertailussa koulussa opetettavat
vieraat kielet sekä koulu- ja
lähiympäristössä esiintyvät muut
kielet
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Tekstienvälisyyden ajatukseen
tutustuminen (esim. sarjakuvat,
laulunsanat, kuvakirjat)
T14 kannustaa oppilasta
laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä
rohkaista lukuharrastukseen ja
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista
lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja pohditaan kirjallisuuden
herättämiä kysymyksiä.

Netlibris, lukupiiri, lukudiplomi,
kirjavinkkaus, koulukirjasto ja
yhteistyö yleisen kirjaston kanssa

T15 tukea oppilasta kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin
rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä
sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen
sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4: Tutustutaan oppilaille läheisiin
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin
nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja
nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja
museoita. Suunnitellaan ja toteutetaan omia
esityksiä.

KULPS-kulttuuri- ja kirjastopolku

L2, L4, L5, L7

Kannustava palaute, oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen ja
hyödyntäminen kirjoittamisessa
L2, L4, L6, L7

Kansanperinteen lajeja mm.
myytit, loitsut,
legendat sekä niiden vaikutukset
nykykulttuurissa (esim. rapmusiikki)

Hyödynnetään historiaa
kansanperinteen opetuksessa
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T2 ohjata oppilasta huomaamaan
omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja
huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

S1 Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa
vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa,
esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia
tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja
perustella se ottaen toiset huomioon.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L3, L7

T4 kannustaa oppilasta kehittämään
myönteistä viestijäkuvaa sekä halua
ja kykyä toimia erilaisissa, myös
monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja
mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista
ja rakentavan palautteen antamista ja
saamista eri viestintäympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologian
vastuullinen käyttäminen

L1, L2, L3, L4

S2 Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja
pohtimaan sanojen, niiden synonyymien,
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien
ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Pohditaan,
millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja
opitaan verbien taipuminen persoona- ja
aikamuodoissa. Tarkkaillaan ja arvioidaan
omaa lukutaitoa.

Edistetään monilukutaitoa
rikkaassa tekstiympäristössä ja
annetaan mahdollisuuksia
erilaisista teksteistä nauttimiseen.

L1, L2, L4, L5

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

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan
tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan
arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

Ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kehittämään
kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse
valittua lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Lukupiirit, kirjavinkkaukset,
lukudiplomi, Netlibris,

L1, L4, L5

Tekstien tulkitseminen
T6 opastaa oppilasta kehittämään
monimuotoisten tekstien erittelyn,
arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan

Sijamuotojen merkitysten
tunnistaminen ja käyttö
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tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin
lukukokemuksiin ja -elämyksiin,
tiedonhalun tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten jakamiseen, myös
monimediaisissa ympäristöissä

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

koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

Monipuolistetaan lukemista

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

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja. Opitaan tunnistamaan tekstistä
virke, päälause ja sivulauseiden selkeät
perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin
tuottamisessa. Opitaan käyttämään omissa
teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen
tutkiminen omien tarinoiden kautta

L1, L4, L5

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

S3 Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää
sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja
tekijänoikeuksia noudattaen. Harjoitellaan
tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien
tarkastelua ja arviointia sekä palautteen
antamista ja vastaanottamista.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L2, L4, L5, L6

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja innostetaan
kulttuurin pariin

L1, L2, L4

Sujuvoitetaan näppäintaitoja

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja
sen eri variantteja ja harjaannuttaa

S4 Tutkitaan tekstienvälisyyttä
monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin
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käyttämään käsitteitä, joiden avulla
kielestä ja sen rakenteista puhutaan
ja auttaa ymmärtämään kielellisten
valintojen vaikutuksia

ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin.

T14 kannustaa oppilasta
laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä
rohkaista lukuharrastukseen ja
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan lukemisen ja
kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja
ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä.

esim. Netlibris, lukupiiri,
lukudiplomi tai kirjavinkkaus,
koulukirjasto ja yhteistyö yleisen
kirjaston kanssa

T15 tukea oppilasta kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin
rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä
sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen
sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Hyödynnetään lapsille ja nuorille
suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja
museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin
ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja
keskustellaan median roolista oppilaan
arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia
esityksiä.

KULPS-kulttuuri- ja kirjastopolku

Lähtökohtana tutustumisessa ja
vertailussa koulussa opetettavat
vieraat kielet sekä koulu- ja
lähiympäristössä esiintyvät muut
kielet
L2, L4, L5, L7

Kannustava palaute, oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen ja
hyödyntäminen kirjoittamisessa
L2, L4, L6, L7

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta laajentamaan
taitoaan toimia tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja
rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä

S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös
koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä
syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään
havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen
keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa
kielenkäyttöä. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä
käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja
itseilmaisussa.

T2 kannustaa oppilasta
monipuolistamaan
ryhmäviestintätaitojaan ja
kehittämään taitojaan perustella
näkemyksiään sekä kielellisiä ja
viestinnällisiä valintojaan

S1 Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja
ongelmanratkaisutilanteissa. Harjoitellaan
valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä
havainnollistamista.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava palaute
ja oppilaan vahvuuksien
tunnistaminen

L2, L3, L6, L7

L1, L2, L3, L7

Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta kehittämään
tekstien ymmärtämisessä,
tulkinnassa ja analysoimisessa
tarvittavia strategioita ja
metakognitiivisia taitoja sekä taitoa
arvioida oman lukemisensa
kehittämistarpeita

S2 Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja
tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä
tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Pohditaan
tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja
esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.
Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää
luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

esim. lukupiiri, parilukeminen,
draama, monilukutaito

L1, L2, L4

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia
mahdollisuuksia valita, käyttää,
tulkita ja arvioida monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä

S2 Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta
yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla
ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri
muodoissaan: kaunokirjallisuutta,

Erityisesti uudet tekstilajit

L1, L2, L4, L5

Voidaan tehdä lukudiplomi
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tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun,
sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.
Tietoturva ja tekijänoikeudet
T8 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan arvioida
erilaisista lähteistä hankkimaansa
tietoa ja käyttämään sitä
tarkoituksenmukaisella tavalla

S2 Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin
tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L2, L4, L5, L6

Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa
oppilasta tunnistamaan omia
vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin
tuottajana

S3 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri
muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.
Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja
arviointikriteereihin. Tutkitaan kirjoitettujen
tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä
tietoa omissa teksteissä.

Eläytyvä ja luova
kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo

L2, L4, L5, L7

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia
tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja erityisesti kantaa ottavia ja
pohtivia tekstejä, myös
monimediaisissa ympäristöissä, ja
auttaa oppilasta valitsemaan
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen
sopivia ilmaisutapoja

S3 Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja
erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille
tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä
piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa
omia tekstejä.

Eläytyvä ja luova
kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo

L2, L4, L5

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan
tekstin tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle tilaisuuksia
tuottaa tekstiä yhdessä muiden

S3 Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.
Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin
tuottamisen eri vaiheissa.

Kannustava palaute, oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen ja
hyödyntäminen

L2, L4, L5, L6

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava
palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen
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kanssa sekä rohkaista oppilasta
vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa
vastaan palautetta sekä arvioida
itseään tekstin tuottajana
T13 ohjata oppilasta edistämään
kirjoittamisen sujuvoittamista ja
vahvistamaan tieto- ja
viestintäteknologian käyttötaitoa
tekstien tuottamisessa,
syventämään ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä ja
vahvistamaan yleiskielen hallintaa
antamalla tietoa kirjoitetun kielen
konventioista

S3 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun
yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden,
virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset
kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet) ja opitaan
käyttämään asioiden välisten suhteiden
ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.
Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.

Painotetaan sisältöalueista
seuraavia: kappalerakenteet,
virkkeiden ja lauseiden
rakenteet sekä lausetyypit

L2, L4, L5

T14 harjaannuttaa oppilasta
vahvistamaan tiedon hallinnan ja
käyttämisen taitoja ja
monipuolistamaan lähteiden
käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa
oppilasta toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3 Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien
tuottamisen taitoja, kuten referoimista,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden
käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja
noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.

Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L2, L4, L5, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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T16 kannustaa oppilasta
avartamaan kirjallisuus- ja
kulttuurinäkemystään
nykykirjallisuuteen, tutustuttaa
häntä kirjallisuuden eri lajeihin
sekä auttaa häntä pohtimaan
kirjallisuuden ja kulttuurin
merkitystä omassa elämässään,
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
luku- ja muiden kulttuurielämysten
hankkimiseen ja jakamiseen

S4 Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja
nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan
aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan
hyödyntämiseen.

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja
innostetaan kulttuurin pariin

L1, L2, L4

KULPS, kirjastot

Voidaan soveltaa
lukupiiritoimintaa (esim.
Netlibris)

Kirjastot

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava
palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L3, L7

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T3 ohjata ppilasta
monipuolistamaan taitojaan
ilmaista itseään erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös
draaman keinoin

S1 Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja
ongelmanratkaisutilanteissa. Tutustutaan
teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun
keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.
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Tekstien tulkitseminen
T6 tarjota oppilaalle monipuolisia
mahdollisuuksia valita, käyttää,
tulkita ja arvioida monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä

S2 Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa
ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja
keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen
ja faktan erottamiseen, suostuttelun,
varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden
ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja
epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten
suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja
retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja
kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden
ilmaisutapoihin. Tekstien tulkinnan taitoja
syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä,
media- ja asiatekstejä eri muodoissaan:
kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia
painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median
tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään
erittelevää ja kriittistä lukutaitoa,
harjaannuttaa oppilasta tekemään
havaintoja teksteistä ja
tulkitsemaan niitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoa

S2 Syvennetään tekstin ymmärtämisen
strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

T8 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan arvioida
erilaisista lähteistä hankkimaansa
tietoa ja käyttämään sitä
tarkoituksenmukaisella tavalla

S2 Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin
tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

esim. monilukutaito, erityisesti
uudet tekstilajit

L1, L2, L4, L5

Voidaan tehdä lukudiplomi

L1, L2, L4

Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L2, L4, L5, L6
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T9 kannustaa oppilasta
laajentamaan kiinnostusta itselle
uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja
tekstilajityyppejä kohtaan ja
monipuolistamaan luku-, kuunteluja katselukokemuksiaan ja niiden
jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä fiktion
keinoista

S2 Laajennetaan lukuharrastusta
nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja
tietokirjallisuuteen. Tunnistetaan ja tulkitaan
kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja
syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen
tuntemusta.

KULPS, kirjastot

L1, L2, L4, L5

Lukupiiritoiminta (esim.
Netlibris)

Voidaan tehdä lukudiplomi

Tekstien tuottaminen
T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia
tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja erityisesti kantaa ottavia ja
pohtivia tekstejä, myös
monimediaisissa ympäristöissä, ja
auttaa oppilasta valitsemaan
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen
sopivia ilmaisutapoja

S3 Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja
erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille
tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä
piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa
omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien
kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen
mukauttamista eri kohderyhmille ja eri
tarkoituksiin sopiviksi. Tarkastellaan erilaisia ajan
ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan
sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja
opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat
ilmaisutavat.

Eläytyvä ja luova
kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo

T13 ohjata oppilasta edistämään
kirjoittamisen sujuvoittamista ja
vahvistamaan tieto- ja
viestintäteknologian käyttötaitoa
tekstien tuottamisessa,
syventämään ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä ja
vahvistamaan yleiskielen hallintaa

S3 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun
yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden,
virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset
lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet, lauseke) ja
opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden
ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.
Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen

Opiskellaan modukset,
lauseenjäsennys ja
lauserakenteista
lauseenvastikkeet

L2, L4, L5

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava
palaute

L2, L4, L5, L6
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antamalla tietoa kirjoitetun kielen
konventioista

konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.

T14 harjaannuttaa oppilasta
vahvistamaan tiedon hallinnan ja
käyttämisen taitoja ja
monipuolistamaan lähteiden
käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa
oppilasta toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3 Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien
tuottamisen taitoja, kuten referoimista,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden
käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja
noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.

Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L2, L4, L5, L7

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja
innostetaan kulttuurin pariin

L1, L2, L4

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15 ohjata oppilasta syventämään
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta
tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten
valintojen merkityksiä ja
seurauksia

S4 Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia
merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla
kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä
eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri
rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja
kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin
ja sävyyn.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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T16 kannustaa oppilasta
avartamaan kirjallisuus- ja
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa
häntä nykykirjallisuuteen,
kirjallisuuden eri lajeihin sekä
auttaa häntä pohtimaan
kirjallisuuden ja kulttuurin
merkitystä omassa elämässään,
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
luku- ja muiden kulttuurielämysten
hankkimiseen ja jakamiseen

S4 Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin
alalajeihin ja keskeisiin tyylivirtauksiin. Luetaan
monipuolisesti nuortenkirjoja ja nykykirjallisuutta,
myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja
monipuoliseen kirjaston tarjonnan
hyödyntämiseen. Tutustutaan kulttuurin
käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten
kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin,
puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja
innostetaan kulttuurin pariin.

L1, L2, L4

Lukupiiritoiminta (esim.
Netlibris)

KULPS
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten
pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan
arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja
viestintätapoja ja havaitsemaan niiden
kehittämiskohteita.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava
palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L6, L7

S2 Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta
yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla
ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri

Monilukutaito, erityisesti uudet
tekstilajit

L1, L2, L4, L5

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T4 kannustaa oppilasta
syventämään viestijäkuvaansa
niin, että hän oppii havainnoimaan
omaa viestintäänsä, tunnistamaan
vahvuuksiaan sekä
kehittämisalueitaan erilaisissa,
myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Tekstien tulkitseminen
T6 tarjota oppilaalle monipuolisia
mahdollisuuksia valita, käyttää,
tulkita ja arvioida monimuotoisia
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kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä
T9 kannustaa oppilasta
laajentamaan kiinnostusta itselle
uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja
tekstilajityyppejä kohtaan ja
monipuolistamaan luku-, kuunteluja katselukokemuksiaan ja niiden
jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä fiktion
keinoista

muodoissaan: kaunokirjallisuutta,
tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun,
sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

esim. lukudiplomi

S2 Laajennetaan lukuharrastusta
nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja
tietokirjallisuuteen. Tunnistetaan ja tulkitaan
kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja
syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen
tuntemusta.

Lukupiiritoiminta (esim.
Netlibris)

S3 Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien
tuottamisen taitoja, kuten referoimista,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden
käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja
noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.

Eläytyvä ja luova
kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo

L1, L2, L4, L5

esim. lukudiplomi

Tekstien tuottaminen
T14 harjaannuttaa oppilasta
vahvistamaan tiedon hallinnan ja
käyttämisen taitoja ja
monipuolistamaan lähteiden
käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa
oppilasta toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia kunnioittaen

L2, L4, L5, L7

Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T16 kannustaa oppilasta
avartamaan kirjallisuus- ja
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa
häntä kirjallisuuden historiaan ja
nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden
eri lajeihin sekä auttaa häntä
pohtimaan kirjallisuuden ja
kulttuurin merkitystä omassa

S4 Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin
alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä
yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin.
Luetaan monipuolisesti klassikoita ja
nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan
aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan
hyödyntämiseen. Tutustutaan kulttuurin
käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten

Tarjotaan luku- ja
kulttuurielämyksiä ja
innostetaan kulttuurin pariin

L1, L2, L4
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elämässään, tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja muiden
kulttuurielämysten hankkimiseen ja
jakamiseen

kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin,
puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Lukupiiritoiminta (esim.
Netlibris)

klassikot

KULPS
T17 ohjata oppilas tutustumaan
Suomen kielelliseen ja
kulttuuriseen monimuotoisuuteen,
suomen kielen taustaan ja
piirteisiin ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen merkitystä
sekä tiedostumaan omasta
kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa
oppilasta aktiiviseksi
kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja
tekijäksi

S4 Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten
sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja
suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen
ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen
kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja
lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten
vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.
Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
Espoossa suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään:
-

erillisessä ryhmässä
osittain suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla ja osittain S2-ryhmässä
samanaikaisopetuksena
edellisten yhdistelmänä

KULPS

Kielitietoisuus

L2, L4, L6, L7
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Tavoitteet sekä suomen kieli ja kirjallisuus - että S2-opetuksessa muodostavat jatkumon. Sen vuoksi sama tavoite koskee useaa vuosiluokkaa. Sisällöt
avaavat tavoitetta ja antavat ainekset tavoitteen toteutumisen arviointiin kullakin vuosiluokalla. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on kuitenkin painotettu eri
vuosiluokille, koska suuri osa S2-oppilaista opiskelee suomea samaan aikaan erillisessä ryhmässä ja suomen kieli ja kirjallisuus -ryhmässä. Näin
vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt ovat yhteneväiset molemmissa oppimäärissä.

Oppilaiden monikielisyys otetaan huomioon heidän kieli- ja kielellisen (syvempi ja yksilöllisempi taso) tietoisuutensa kehittymiseksi. Espoossa myös oppilaiden
aktiivista monikielisyyttä kehitetään yhteistyössä oman äidinkielen opettajien sekä muiden opettajien ja kotien kanssa. Suomi toisena kielenä -opetuksessa
kielitietoisuus merkitsee (1) oppilaiden monikielisyyden huomioimista ja hyödyntämistä opetuksessa sekä (2) ainetietoisuutta, mikä tarkoittaa yhteistyötä
luokan- ja aineenopettajien kanssa, eri oppiaineiden tekstilajien tarkastelua ja niissä vaadittavien tekstitaitojen tukemista. Tiedonalojen kielen ja kielimuotojen
erityispiirteet huomioidaan S2-opetuksessa.

Työtavoista

Ainetietoiset työtavat tarkoittavat S2-opettajan ja aineenopettajien yhteistyötä. Ainetta opettava tietää, millaisia tekstilajitaitoja oppiaineessa tarvitaan. Näitä
taitoja tuetaan S2-opetuksessa. Yhteisprojektit, joissa harjoitellaan tekstilajeja, ohjaavat oppilaita käyttämään suomen kieltä tekstilajipohjaisesti ja edistävät
myös tiedonhankinta- ja opiskelutaitoja, oppimaan oppimista.

Opetuksen eriyttämisessä keskeistä on työtapojen valinta. Tekstilajipohjaiset lukemis- ja kirjoittamistehtävät eriyttävät opetusta jo sellaisenaan, koska oppilaat
työskentelevät saman struktuurin puitteissa omien taitojensa edellyttämällä tavalla. Opetusta eriytetään myös oppimateriaalein. Eriyttäminen varmistaa S2oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisen silloin, kun oppilas opiskelee oppimäärää osittain tai kokonaan suomen kielen ja kirjallisuuden
opetusryhmässä.
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S2-opetuksen tavoitteena on viime kädessä kieliyhteisön täysivaltainen jäsenyys ja jatko-opintokelpoisuus suomen kielellä, mikä korostuu erityisesti
vuosiluokkien 7-9 opetuksessa. Jos oppilaan kielitaito ei riitä jatko-opintoihin, häntä ohjataan nivelvaiheen koulutukseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sisällöt on kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee
huomioida ja oppisisältöjä painottaa oppilaan suomentaidon mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Opetuksessa huomioidaan
positiivisen kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava palaute
ja oppilaan vahvuuksien
tunnistaminen

L2, L4

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 rohkaista oppilasta
harjoittamaan vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja
muun arjen
vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun
ymmärtämisen taitojaan

S1 Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä,
kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen
ja koulun kielenkäyttötilanteissa.

Tutustutaan jokapäiväisiin
tervehdyksiin, ohjeisiin,
pyyntöihin, kieltoihin ja muiden
arkisten asioiden ilmaisuun
opettajan ohjauksessa
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Nimetään tunteita ja harjoitellaan
tunnetaitoja
T2 harjaannuttaa ja rohkaista
oppilasta kertomaan ajatuksistaan
ja tunteistaan ja keskustelemaan
erilaisista aiheista sekä
vahvistamaan niissä tarvittavaa
sanastoa ja ilmaisua

S1 Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii
eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja
tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen,
nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa.

Opetellaan nimeämään ympärillä
olevia asioita ja esineitä ja
keskustelemaan niistä

L1, L2, L7

Toiminnalliset harjoitukset, leikit
ja pelit
Harjoitellaan vuorovaikutus- ja
tunnetaitoja
Roolileikki, muisti- ja korttipelit,
kuvakorteista kertominen,
kuvasanakirjan käyttö

T3 kannustaa oppilasta
vahvistamaan kielellistä ja
kehollista ilmaisurohkeutta ja
mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta
osallistumaan ja ilmaisemaan
itseään kokonaisvaltaisesti, myös
draaman keinoin

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuullun
ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta
viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita
vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden,
lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

Draamatyöskentely

L1, L2, L7

S2 Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin
merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke,
lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne.

Opetuksessa valitaan luettavat ja
käsiteltävät tekstit oppilaan
kehittyvä suomentaito
huomioiden

L1, L2, L4

Tekstien tulkitseminen
T4 innostaa ja ohjata oppilasta
lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen

Käsitellään yhdessä opettajan
ääneen lukemaa tekstiä
Tarkastellaan ja luetaan kuvia,
kirjaimia ja otsikoita,
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ennakoidaan, tutkitaan ja
työstetään tekstiä (mm.
piirtäminen, kirjoittaminen,
draama, keskusteleminen)
Voidaan tehdä lukudiplomia
soveltaen
Käsitellään tarinoita
toiminnallisesti ja draaman
keinoin
T5 kannustaa oppilasta lukemaan
ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja
keskustelemaan lukemastaan

S2 Harjoitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen
mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien
lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja
rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin
sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien,
lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin
tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä.

Kerrotaan luetusta, parilukeminen
ja lukupiirit

S3 Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja
ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja
näppäintaitoja.

Kerrotaan sanoja, lauseita sekä
lyhyitä tekstejä ja tarinoita
suullisesti ja kirjallisesti

L2, L4

Lukudiplomi soveltaen
Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan
käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien
suunnittelun ja tuottamisen taitoja

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
kirjoitusharjoituksissa ja
harjoitellaan näppäintaitoja, esim.

L4, L5

38

Trageton-menetelmän avulla
(lukemaan oppiminen
kirjoittamalla)
Sadutus
Varataan riittävästi aikaa
peruskirjoitustaidon
harjoittelemiselle. Ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
T8 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan oikeinkirjoituksen
perusasioita

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden
piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetellaan isojen ja pienten
tekstauskirjainten piirtämistä sekä
niillä kirjoittamista ja
näppäintaitoja

L1, L4, L5

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon
kehittymistä fonologisen
tietoisuuden harjoitteiden ja
lukemisen avulla (kirjainäännevastaavuus, tavuttaminen)
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T9 innostaa oppilasta edistämään
kielitietoisuuttaan tekemällä
havaintoja erilaisista puhetavoista
omassa lähipiirissään sekä auttaa
oppilasta huomaamaan, että
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten kielelliseen käyttäytymiseen

S4 Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä
erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä
ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa.
Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä.

Kannustetaan lukemiseen sekä
suomeksi että omalla
ensimmäisellä kielellä tai kielillä
Ohjataan arvostamaan sekä
omaa että suomalaista
kulttuuriperintöä

L4, L6, L7
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Tuetaan oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä
Puhekieli, kirjakieli, erilaiset
puhetavat, koulun eri kielet
T10 innostaa oppilasta
kuuntelemaan ja lukemaan
ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa
kirjallisuutta ja ohjata oppilasta
valitsemaan häntä itseään
kiinnostavaa luettavaa sekä
opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.

Käytetään
kirjallisuudenopetuksen
menetelminä esim. jotain
seuraavista: parilukeminen,
lukupiirit, Kulps-kirjastopolku,

L2, L4

kirjavinkkaukset ja lukudiplomi
soveltaen
Tutustutaan koulukirjastoon

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan
ja arvostamaan eri kieliä ja
kulttuureita omassa
ympäristössään ja eläytymään
erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin

S4 Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin,
leikkeihin ja juhliin.

Monikulttuuriset juhlapäivät ja
kansanperinnepäivät

L2

KULPS-tapahtumat ja -vierailut

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12 auttaa oppilasta rakentamaan
myönteistä käsitystä itsestä
viestijänä, lukijana, tekstien
tuottajana sekä kielenoppijana

S5 Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa
ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen
tukena.

Laajennetaan sanavarastoa ja
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa sekä luodaan perustaa
eri tiedonalojen kielten
oppimiselle

L1, L2, L4
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Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Erilaiset laitteet ja sähköiset
oppimisympäristöt
T13 ohjata oppilasta kehittämään
kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin
tekstilajeihin ja niiden
ominaispiirteisiin

S5 Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja
oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja
tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.

Kielitietoinen opetus ja yhteistyö
luokan- ja aineenopettajan välillä

L1, L2, L4

T14 ohjata oppilasta
havainnoimaan itseään
kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan
omaa kielenoppimistaan

S5 Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin
liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja
ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja
tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä
harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

Tarkkaillaan omaa
kielenoppimista, itsearviointi
(esim. puhumisen äänittäminen)

L1, L2, L4

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sisällöt on kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee
huomioida ja oppisisältöjä painottaa oppilaan suomentaidon mukaisesti.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Opetuksessa huomioidaan
positiivisen kasvun ja oppimisen
näkökulma, kannustava palaute
ja oppilaan vahvuuksien
tunnistaminen

L2, L4

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 rohkaista oppilasta
harjoittamaan vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja
muun arjen
vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun
ymmärtämisen taitojaan

S1 Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä,
kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen
ja koulun kielenkäyttötilanteissa.

Tutustutaan jokapäiväisiin
tervehdyksiin, ohjeisiin,
pyyntöihin, kieltoihin ja muiden
arkisten asioiden ilmaisuun
itsenäisesti erilaisissa ryhmissä
Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja
luokkayhteisössä opettajan
ohjauksessa
Nimetään tunteita ja vahvistetaan
tunnetaitoja

T2 harjaannuttaa ja rohkaista
oppilasta kertomaan ajatuksistaan
ja tunteistaan ja keskustelemaan
erilaisista aiheista sekä
vahvistamaan niissä tarvittavaa
sanastoa ja ilmaisua

S1 Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii
eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja
tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen,
nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa.

Vahvistetaan ympärillä olevien
asioiden ja esineiden nimeämistä
ja keskustellaan niistä
Toiminnalliset harjoitukset, leikit
ja pelit
Harjoitellaan vuorovaikutus- ja
tunnetaitoja

L1, L2, L7

42

Roolileikki, muisti- ja korttipelit,
kuvakorteista kertominen,
kuvasanakirjan käyttö
T3 kannustaa oppilasta
vahvistamaan kielellistä ja
kehollista ilmaisurohkeutta ja
mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta
osallistumaan ja ilmaisemaan
itseään kokonaisvaltaisesti, myös
draaman keinoin

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuullun
ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta
viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita
vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden,
lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

Draamatyöskentely

L1, L2, L7

S2 Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen
strategioita, laajennetaan käsite- ja
sanavarantoa sekä opitaan tunnistamaan
kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö,
tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

Opetuksessa valitaan luettavat ja
käsiteltävät tekstit oppilaan
kehittyvä suomentaito
huomioiden

L1, L2, L4

Tekstien tulkitseminen
T4 innostaa ja ohjata oppilasta
lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen

Kasvatetaan sanavarastoa
yhteisellä keskustelulla luetun
pohjalta
Luetaan tarinoita ja tekstejä ja
käsitellään niitä (esim. tekstin
pilkkominen ja avainsanojen
etsiminen)
Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
Käsitellään tarinoita
toiminnallisesti ja draaman
keinoin
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T5 kannustaa oppilasta lukemaan
ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja
keskustelemaan lukemastaan

S2 Harjoitellaan yhteisten ja oman
kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja
tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin
kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien,
lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin
tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä.

Kerrotaan luetusta, parilukeminen
ja lukupiirit

L2, L4

Lukudiplomi soveltaen
Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen
T6 ohjata oppilasta
harjoittelemaan eri tekstilajien ja
niissä tarvittavan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden
tuottamista

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden
piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan
sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetuksessa pyritään
huomioimaan kirjoittamisen ilo
omien tarinoiden ja tekstien
kautta

L2, L4

Tarkastellaan yksinkertaisten
mainosten, uutisten ja muiden
tekstilajien rakennetta ja
sanastoa sekä luetaan niitä ja
harjoitellaan tuottamista ohjatusti
Tekstilajien tarkastelussa
käytetään apuna malleja
erilaisista tekstilajeista
T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan käsin kirjoittamisen
taitoa ja näppäintaitoja sekä
tekstien suunnittelun ja
tuottamisen taitoja

S3 Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja
ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja
näppäintaitoja.

Kerrotaan lyhyitä tekstejä ja
tarinoita suullisesti ja kirjallisesti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
kirjoitusharjoituksissa ja
harjoitellaan näppäintaitoja

L4, L5
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Trageton-menetelmä (lukemaan
oppiminen kirjoittamalla)
Sadutus
Varataan riittävästi aikaa
peruskirjoitustaidon
harjoittelemiselle
Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
T8 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan oikeinkirjoituksen
perusasioita

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden
piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan
sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetellaan isojen ja pienten
tekstauskirjainten piirtämistä sekä
niillä kirjoittamista ja
näppäintaitoja

L1, L4, L5

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon
kehittymistä fonologisen
tietoisuuden harjoitteiden ja
lukemisen avulla (kirjainäännevastaavuus, tavuttaminen).
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T9 innostaa oppilasta edistämään
kielitietoisuuttaan tekemällä
havaintoja erilaisista puhetavoista
omassa lähipiirissään sekä auttaa
oppilasta huomaamaan, että
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten kielelliseen käyttäytymiseen

S4 Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä
erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä
ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa.
Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä.

Oppilasta kannustetaan
lukemiseen sekä suomeksi että
omalla ensimmäisellä kielellä tai
kielillä
Oppilaita ohjataan arvostamaan
sekä omaa että suomalaista
kulttuuriperintöä

L4, L6, L7
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Puhekieli, kirjakieli, erilaiset
puhetavat, koulun eri kielet
(koulun, kodin ja muun lähipiirin
kielet, puhekielet ja murteet)
T10 innostaa oppilasta
kuuntelemaan ja lukemaan
ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa
kirjallisuutta ja ohjata oppilasta
valitsemaan häntä itseään
kiinnostavaa luettavaa sekä
opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan
ja arvostamaan eri kieliä ja
kulttuureita omassa
ympäristössään ja eläytymään
erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin

S4 Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin,
leikkeihin ja juhliin.

Parilukeminen, lukupiirit,
lukudiplomi soveltaen,
kirjavinkkaukset

L2, L4

Tutustutaan koulukirjastoon ja
KULPS-kirjastopolkuun

Monikulttuuriset juhlapäivät ja
kansanperinnepäivät

L2

KULPS-tapahtumat ja -vierailut

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12 auttaa oppilasta rakentamaan
myönteistä käsitystä itsestä
viestijänä, lukijana, tekstien
tuottajana sekä kielenoppijana

S5 Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa
ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen
tukena.

Laajennetaan sanavarastoa ja
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa sekä luodaan perustaa
eri tiedonalojen kielten
oppimiselle
Oppilaan suomen taidon jatkuva
arviointi ja yhteistyö huoltajien
kanssa

L1, L2, L4
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Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Erilaiset laitteet ja sähköiset
oppimisympäristöt
T13 ohjata oppilasta kehittämään
kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin
tekstilajeihin ja niiden
ominaispiirteisiin

S5 Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja
oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja
tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.

Kielitietoinen opetus ja yhteistyö
luokan- ja aineenopettajan välillä

L1, L2, L4

T14 ohjata oppilasta
havainnoimaan itseään
kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan
omaa kielenoppimistaan

S5 Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin
liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja
ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja
tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä
harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

Tarkkaillaan omaa
kielenoppimista ja harjoitellaan
itsearviointia (esim. puhumisen
äänittäminen).

L1, L2, L4

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Oppilaan kannustaminen oman
äidinkielen opiskeluun
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tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan
ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia
rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua
ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L2, L4

Kaikessa opetuksessa punaisena
lankana on oppilaan kehittyvän
suomen kielen taidon
huomioiminen
Harjoitellaan toimimaan
vuorovaikutustilanteissa rohkeasti
ja rakentavasti
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä
ja tunnetaitoja
Puheviestintätaidot (esim.
puhelimessa toimiminen,
asioiminen koulu- ja arkitilanteissa)
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan
kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien
kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja
kuullusta oppimisen taitoja.

Innostetaan oppilasta
osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin

L1, L2, L4

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

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja
hyödynnetään draamatyöskentelyä.

Draamatyöskentely (esim. stillkuvat, roolinvaihto)

L2

Tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäminen (ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali)
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Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan
tekstilajeista tekstien erittelemisessä
ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa
itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia
lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät
tekstit oppilaan kehittyvä
suomentaito huomioiden

L1, L4

Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
Käsitellään eri tekstilajeja
toiminnallisesti

T5 kannustaa oppilasta kehittämään
taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa
tilanteissa tarkoituksenmukaisia
luku- ja ymmärtämisstrategioita
käyttäen

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luetaan erilaisia tekstejä
(opettaja/oppilas)

T6 ohjata oppilasta päättelevään
tekstien tulkintaan sekä
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan

S2 Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon
perusteella (sanaluokat).

Harjoitellaan tekstien sanoman
ymmärtämistä

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Substantiivit, adjektiivit
(vertailumuodot) ja verbit
(persoonamuodot)

L2, L4

Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen

L1, L2, L4

Toiminnallisuus
Oppimispelit
Tekstien tuottaminen
T7 innostaa oppilasta edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien
tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien
tarinoiden ja tekstien kautta

L1, L4, L5

49

tarvittavia monimuotoisia tekstejä
yksin ja ryhmässä

Harjoitellaan erilaisten tekstien
kirjoittamista käsin ja tietokoneella
yksin ja ryhmässä
Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma -oheismateriaali
oppilaan edellytykset huomioiden
Varataan riittävästi aikaa
peruskirjoitustaidon
harjoittelemiseen

T8 auttaa oppilasta syventämään
taitoaan suunnitella ja tuottaa
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
sekä käyttämään monipuolisesti
niissä tarvittavaa sanastoa ja
kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia
tekstejä.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että eifiktiivisiä tekstejä omien
kokemusten, havaintojen, ajatusten
ja mielipiteiden sekä toisten
tekstien pohjalta

L1, L2, L4

Tekstilajien tarkastelussa
käytetään apuna malleja erilaisista
tekstilajeista
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan
ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja
vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja
muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia
tekstejä sekä palautteen antamista
ja vastaanottamista

L1, L2, L4

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen
tutkiminen omien tarinoiden kautta
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri
kielten piirteitä ja puhutun ja

S4 Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen
piirteisiin.

Kannustetaan lukemiseen sekä
suomeksi että omalla
ensimmäisellä kielellä tai kielillä

L2, L4
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kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia

Ohjataan arvostamaan sekä omaa
että suomalaista kulttuuriperintöä

T11 innostaa oppilasta tutustumaan
monipuolisesti kirjallisuuteen ja
kulttuuriin ja kannustaa lukemaan
lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun
kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana
resurssina.

Opettajan ääneen lukeminen,
parilukeminen ja lukupiirit,
kirjavinkkaukset, lukudiplomi,
koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

L2

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan
koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä
tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista
hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen
vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä

L2, L4

Tehdään yhteistyötä oman
äidinkielen opettajien kanssa ja
kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun
KULPS-kulttuuripolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13 innostaa oppilasta
vahvistamaan myönteistä käsitystä
itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan
oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa,
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan
myönteistä käsitystä suomen kielen
käyttäjänä
Kannustetaan oppilasta
suomenkielisen median
käyttämiseen monipuolisesti

L1, L2, L7
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T14 ohjata oppilasta havaitsemaan,
miten kieltä käytetään eri
oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden (tiedonalojen
kieli) tärkeiden käsitteiden ja ilmausten
tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma -oheismateriaali

L4, L7

T15 kannustaa oppilasta
kehittämään tietojaan ja kielellisiä
keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja
tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja
ryhmässä

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen,
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen
prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä
osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja
kuuntelutekniikoita. Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen
tiedonhankinnassa.

Kannustetaan oppilasta
työskentelemään suomeksi sekä
hakemaan tietoa itsenäisesti ja
ryhmässä. Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma -oheismateriaali

L1, L6, L7

Tiedonhaku perheen omilla kielillä
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Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan
ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia
rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua
ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.

Otetaan huomioon positiivisen
kasvun ja oppimisen näkökulma,
kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena
lankana on oppilaan kehittyvän

L1, L2, L4
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suomen kielen taidon
huomioiminen
Harjoitellaan toimimaan
vuorovaikutustilanteissa rohkeasti
ja rakentavasti
Vahvistetaan tunteiden
nimeämistä ja tunnetaitoja
Puheviestintätaidot (esim.
puhelimessa toimiminen,
asioiminen koulu- ja
arkitilanteissa)
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan
kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien
kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja
kuullusta oppimisen taitoja.

Innostetaan oppilasta
osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin

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

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään
draamatyöskentelyä. Osallistutaan oman luokan
sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden
toteuttamiseen.

Draamatyöskentely (esim. stillkuvat, roolinvaihto)

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia
lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät
tekstit oppilaan kehittyvä
suomentaito huomioiden

L1, L2, L4

L2

Tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäminen (ks.Espoon
tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali)

Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan
tekstilajeista tekstien erittelemisessä
ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa
itsenäisesti ja ryhmässä

L1, L4
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Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
Käsitellään eri tekstilajeja
toiminnallisesti
T5 kannustaa oppilasta kehittämään
taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa
tilanteissa tarkoituksenmukaisia
luku- ja ymmärtämisstrategioita
käyttäen

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan selittämään ja vertailemaan
sanojen ja niiden synonyymien merkityksiä.

Käytetään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivaa
tekstinymmärtämisstrategiaa

T6 ohjata oppilasta päättelevään
tekstien tulkintaan sekä
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan

S2 Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon
perusteella (sanaluokat).

Harjoitellaan tekstien sanoman
ymmärtämistä

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa

L2, L4

Avataan eri tiedonalojen kieliä
Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
L1, L2, L4

Sanaluokat
Toiminnallisuus
Oppimispelit
Tekstien tuottaminen
T7 innostaa oppilasta edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa
tarvittavia monimuotoisia tekstejä
yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien
tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien
tarinoiden ja tekstien kautta
Harjoitellaan erilaisten tekstien
kirjoittamista käsin ja tietokoneella
yksin ja ryhmässä

L1, L4, L5
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Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Varataan riittävästi aikaa
peruskirjoitustaidon
harjoittelemiseen
T8 auttaa oppilasta syventämään
taitoaan suunnitella ja tuottaa
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
sekä käyttämään monipuolisesti
niissä tarvittavaa sanastoa ja
kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa
ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa
ja kieliopillisia rakenteita.

Tekstilajien tarkastelussa
käytetään apuna malleja
erilaisista tekstilajeista

L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan
ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja
vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja
muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia
tekstejä sekä palautteen
antamista ja vastaanottamista

L1, L2, L4

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen:
kirjoittamisen ilo ja kielen
tutkiminen omien tarinoiden kautta
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri
kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia

S4 Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen
piirteisiin.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan
monipuolisesti kirjallisuuteen ja

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun
kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja

Oppilasta kannustetaan
lukemiseen sekä suomeksi että
omalla ensimmäisellä kielellä tai
kielillä

L2, L4

Oppilaita ohjataan arvostamaan
sekä omaa että suomalaista
kulttuuriperintöä
Voidaan käyttää erilaisia
kirjallisuudenopetusmenetelmiä,

L2
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kulttuuriin ja kannustaa lukemaan
lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana
resurssina.

kuten esim. opettajan ääneen
lukeminen, parilukeminen ja
lukupiirit, kirjavinkkaukset,
lukudiplomi soveltaen,
koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjasto- ja kulttuuripolku

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan
koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä
tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista
hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen
vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä

L2, L4

Tehdään yhteistyötä oman
äidinkielen opettajien kanssa ja
kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun
KULPS-kirjasto- ja kulttuuripolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13 innostaa oppilasta
vahvistamaan myönteistä käsitystä
itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan
oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa,
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa ja eri tiedonalojen
kielten oppimista

L1, L2, L7

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan
myönteistä käsitystä suomen
kielen käyttäjänä
Kannustetaan oppilasta
suomenkielisen median
käyttämiseen monipuolisesti
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan,
miten kieltä käytetään eri
oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden
käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden
omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L4, L7
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T15 kannustaa oppilasta
kehittämään tietojaan ja kielellisiä
keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja
tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja
ryhmässä

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen,
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen
prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä
osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja
kuuntelutekniikoita. Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen
tiedonhankinnassa.

Kannustetaan oppilasta
työskentelemään suomeksi sekä
hakemaan tietoa itsenäisesti
suomeksi ja muilla osaamillaan
kielillä

L1, L6, L7

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Tiedonhaku perheen omilla kielillä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Viidennen ja kuudennen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot
tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Harjoitellaan toimimaan
vuorovaikutustilanteissa ja
ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti
ja rakentavasti

L1, L2, L4

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan
ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia
rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa
(tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset,
ajanilmaiseminen kerronnassa, vertaaminen
kuvailussa).

Puheviestintätaidot,
draamatyöskentely
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan
kasvokkaisen vuorovaikutuksen,

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua
ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja

L1, L2, L4
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opetuspuheen ja kuultujen tekstien
kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä,
kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

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

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja
hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön
vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden sekä
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten
erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedonlähteen ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät
tekstit oppilaan kehittyvä
suomentaito huomioiden

T5 kannustaa oppilasta kehittämään
taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa
tilanteissa tarkoituksenmukaisia
luku- ja ymmärtämisstrategioita
käyttäen

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia
lukustrategioita.

Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

T6 ohjata oppilasta päättelevään
tekstien tulkintaan sekä
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan

S2 Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja
määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin
ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen

Syvennetään
tekstinymmärtämistaitoja

L2

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan
tekstilajeista tekstien erittelemisessä
ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa
itsenäisesti ja ryhmässä

L1, L4

Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku
Lukudiplomit mahdollisuuksien
mukaan
L2, L4

Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen

Syvennetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden
peruskäsitteiden tuntemusta

L1, L2, L4
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persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan
selittämään ja vertailemaan sanojen ja niiden
synonyymien merkityksiä. Harjaannutetaan
havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.

Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien
tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon
omien tekstien kautta

Lukudiplomit mahdollisuuksien
mukaan

Tekstien tuottaminen
T7 innostaa oppilasta edistämään
käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa
ja koulussa tarvittavia monimuotoisia
tekstejä yksin ja ryhmässä

L1, L4, L5

Harjoitellaan ja vahvistetaan
kirjoittamisen taitoja käsin
kirjoittamalla ja tietokoneella yksin
ja ryhmässä
Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

T8 auttaa oppilasta syventämään
taitoaan suunnitella ja tuottaa
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
sekä käyttämään monipuolisesti
niissä tarvittavaa sanastoa ja
kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia, kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia
kantaaottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää
sanastoa ja fraseologiaa ja kieliopillisia
rakenteita.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan
ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja
vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja
muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Syvennetään tekstin suunnittelun
ja tuottamisen taitoja sekä
tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä

L1, L2, L4

Tekstilajien tarkastelussa
käytetään apuna malleja
erilaisista tekstilajeista

Kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen

Opetellaan arvioimaan omia
tekstejä sekä palautteen
antamista ja vastaanottamista

L1, L2, L4
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T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri
kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia

S4. Opitaan päättelemään keskeisiä
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja
lausetyypit, nominien ja verbien taivutus,
sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja
luoda merkityksiä. Tutkitaan tilanteen ja aiheen
mukaista kielenvaihtelua havainnoimalla koulun
ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Kannustetaan oppilaita
lukemiseen sekä suomeksi että
omalla ensimmäisellä kielellä tai
kielillä ja ohjataan heitä
arvostamaan sekä omaa että
suomalaista kulttuuriperintöä

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan
monipuolisesti kirjallisuuteen ja
kulttuuriin ja kannustaa lukemaan
lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun
kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana
resurssina.

Esim. kirjavinkkaukset tukena,
voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen

L2

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan
koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä
tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista
hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria

S4 Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja
nykyperinteeseen.

Käytetään koulukirjastoa, KULPSkirjastopolku

Tuetaan oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä

L2, L4

Kannustetaan oppilasta
arvostamaan sekä kotimaansa
että Suomen kulttuurin
erityispiirteitä

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13 innostaa oppilasta
vahvistamaan myönteistä käsitystä
itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan
oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa,
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa ja eri tiedonalojen
kielten oppimista
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan
myönteistä käsitystä itsestään
suomen kielen käyttäjänä

L1, L2, L7
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Kannustetaan oppilasta
suomenkielisen median
monipuoliseen käyttämiseen
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan,
miten kieltä käytetään eri
oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden
käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden
omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L4, L7

T15 kannustaa oppilasta
kehittämään tietojaan ja kielellisiä
keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja
tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja
ryhmässä

S5 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa
apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa
suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja
yksityisyyttä kunnioittaen.

Tuetaan ja kannustetaan
oppilasta työskentelemään
suomeksi sekä hakemaan ja
jäsentämään tietoa itsenäisesti

L1, L6, L7

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelmaoheismateriaali
Tiedonhaku perheen omilla kielillä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Viidennen ja kuudennen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot
tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Vahvistetaan taitoa toimia
vuorovaikutustilanteissa ja
edistetään mielipiteiden ilmaisua
rohkeasti ja rakentavasti.

L1, L2, L4

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan
ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia
rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa
(tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa,
modaalisuus,vertaaminen kuvailussa sekä
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epäsuora esitys ja toisen puheeseen
viittaaminen).
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan
kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien
kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua
ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä,
kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

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

S1 Osallistutaan oman luokan sekä
kouluyhteisön vuorovaikutus- ja
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja
niiden toteuttamiseen.

Puheviestintätaidot,
draamatyöskentely
L1, L2, L4

Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa entistä
itsenäisemmin

L2

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan
tekstilajeista tekstien erittelemisessä
ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa
itsenäisesti ja ryhmässä

T5 kannustaa oppilasta kehittämään
taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa
tilanteissa tarkoituksenmukaisia
luku- ja ymmärtämisstrategioita
käyttäen

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden sekä
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten
erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedonlähteen ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.

Opetuksessa laajennetaan
sanavarastoa, vahvistetaan
oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja
eri tiedonalojen kielten oppimista

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia
lukustrategioita.

Harjoitellaan tekstien kriittistä
arviointia

L1, L4

Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku
Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen

Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku

L2, L4
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Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
T6 ohjata oppilasta päättelevään
tekstien tulkintaan sekä
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan

S2 Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja
määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin
ymmärtämisen tukena. Harjoitellaan
selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen,
niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja
käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät.

Kerrataan verbien taipuminen
aikamuodoissa

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien
tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja.

Pyritään kirjoittamisen iloon
omien tekstien kautta

L1, L2, L4

Syvennetään
tekstinymmärtämistaitoja
Koulukirjaston käyttäminen,
KULPS-kirjastopolku
Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen

Tekstien tuottaminen
T7 innostaa oppilasta edistämään
käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa
ja koulussa tarvittavia monimuotoisia
tekstejä yksin ja ryhmässä

L1, L4, L5

Vahvistetaan kirjoittamisen taitoja
käsin kirjoittamalla ja tietokoneella
yksin ja ryhmässä
Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

T8 auttaa oppilasta syventämään
taitoaan suunnitella ja tuottaa
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
sekä käyttämään monipuolisesti
niissä tarvittavaa sanastoa ja
kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia,
kuvaavia ja ohjaavia kantaaottavia tekstilajeja ja
niissä käytetään tekstilajille sopivaa sanastoa ja
fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita.

Tekstilajien tarkastelussa
käytetään apuna malleja
erilaisista tekstilajeista

L1, L2, L4
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T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan
ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja
vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja
muokataan tekstejä palautteen perusteella.

L1, L2, L4

Kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri
kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia

S4 Opitaan päättelemään keskeisiä
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja
lausetyypit, nominien ja verbien taivutus,
sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja
luoda merkityksiä. Tutkitaan tilanteen ja aiheen
mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun
ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita
sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien
ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.

Kannustetaan oppilaita
lukemiseen sekä suomeksi että
omalla ensimmäisellä kielellä tai
kielillä ja ohjataan heitä
arvostamaan sekä omaa että
suomalaista kulttuuriperintöä

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan
monipuolisesti kirjallisuuteen ja
kulttuuriin ja kannustaa lukemaan
lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun
kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon.

Esim. kirjavinkkaukset

L2

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan
koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä
tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista
hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria

S4 Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja
nykyperinteeseen.

Voidaan tehdä lukudiplomi
soveltaen
Käytetään koulukirjastoa, KULPSkirjastopolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Tuetaan oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä
Kannustetaan oppilasta
arvostamaan sekä kotimaansa
että Suomen kulttuurin
erityispiirteitä

L2, L4
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T13 innostaa oppilasta
vahvistamaan myönteistä käsitystä
itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan
oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa,
vahvistetaan oppilaan sosiaalista
kielitaitoa ja eri tiedonalojen
kielten oppimista

L1, L2, L7

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan
myönteistä käsitystä itsestään
suomen kielen käyttäjänä
Kannustetaan oppilasta
suomenkielisen median
monipuoliseen käyttämiseen
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan,
miten kieltä käytetään eri
oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden
käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden
omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali

L4, L7

T15 kannustaa oppilasta
kehittämään tietojaan ja kielellisiä
keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja
tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja
ryhmässä

S5 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa
apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa
suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja
yksityisyyttä kunnioittaen.

Tuetaan ja kannustetaan
oppilasta työskentelemään
suomeksi sekä hakemaan ja
jäsentämään tietoa itsenäisesti

L1, L6, L7

Espoon tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelma oheismateriaali
Tiedonhaku perheen omilla kielillä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2-opetus) Espoossa vuosiluokilla 7-9
Sisällöt avaavat tavoitetta ja antavat ainekset tavoitteen toteutumisen arviointiin kullakin vuosiluokalla. Sama sisältö voi toistua ja syventyä eri vuosiluokilla.
Samoin kuin tavoitteet myös sisällöt muodostavat jatkumon. Siksi eri sisältöjä toteutetaan läpäisevästi eri vuosiluokilla syventäen ja laajentaen, vaikka jokin
sisältö painottuu tietyllä vuosiluokalla. Näin tavoitteita ja sisältöjä voidaan toteuttaa eri kielenoppimisen vaiheissa olevien oppilaiden kanssa.
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Yläkoulun opetussuunnitelmassa Espoon näkökulmaa tuovat esiin mm. KULPS-kulttuuri- ja kirjastopolut, Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma oheismateriaali, draamatyöskentely, koulukirjaston käyttäminen, lukupiiri ja lukudiplomit sekä yhteistyö oman äidinkielen opettajien kanssa, itsearviointi ja
tiedonhaku perheen omilla kiellä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7-9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 rohkaista oppilasta kehittämään
taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta
rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan muodollisempia
vuorovaikutustilanteita, argumentointia,
selostamista, referointia sekä puhe-esityksen
pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan
taitoja työskennellä keskustellen erilaisten
aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja
käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin
toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja
ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden
ilmaiseminen, modaalisuus sekä
vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen
puheeseen viittaaminen.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 7

L1, L2, L4

T2 ohjata oppilasta syventämään
muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen
tekstien ymmärtämistaitoja

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat
kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden
ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus
sekä vahvistaminen ja pehmentäminen
mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja
toisen puheeseen viittaaminen.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 7

L2, L4, L5

Keskustelutaidot kasvokkaisessa ja
sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen
median kielet ja
vuorovaikutustilanteet syventäen
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään
esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa
tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen

S1 Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää
puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon,
äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten
pitämistä.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 8

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään
tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan, käyttämään
tehokkaasti lukustrategioita ja
päättelemään tekstin merkityksiä
tekstuaalisten, sanastollisten ja
kieliopillisten vihjeiden perusteella

S2 Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja
kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa
soveltamista ja laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään
erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja
ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia
teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden
tekstien analysointia, palautteen antoa ja
vastaanottamista.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 9

T5 ohjata oppilasta kriittiseen
tekstien tulkintaan itsenäisesti ja
ryhmässä

S2 Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien
arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen
kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen,
henkilöiden ja asioiden nimeämisen,
kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin
tulkintaan). Harjoitellaan omien ja muiden
tekstien analysointia, palautteen antoa ja
vastaanottamista.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 9

S3 Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia
ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa
laajentaen. Vakiinnutetaan

Kielitaidosta riippuen vuosiluokilla 79

L2

Oman puhe-esityksen tekeminen

Tekstien tulkitseminen
L1, L2, L4

Luetaan ja ymmärretään kirjallisuutta
ja koulussa käytettäviä tekstilajeja
sekä tulkitaan niitä
yhteistoiminnallisesti
Arvioidaan ja kehitetään omia
vuorovaikutustaitoja

L1, L2, L4

Tarkastellaan kriittisesti tekstilajeja ja
niiden kielellisiä piirteitä (tekstin
tarkoitus, arvot, vaikuttamiskeinot
jne.) sekä median ja sosiaalisen
median tekstejä

Tekstien tuottaminen
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan
taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä

L4
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sekä hyödyntämään eri tekstilajeja
omien tekstien malleina ja lähteinä

kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa
sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Syvennetään ja laajennetaan
sisältöjä eri vuosiluokilla oppilaan
edellytysten mukaan
Puretaan ja kirjoitetaan uudelleen
erilaisia tekstejä. Yhdistetään kuvaa
ja sanaa (esim. kuvatekstin ohjattu
laatiminen yhteistyönä S2:n ja
lukuaineen opettajan kanssa)
Tuotetaan digitaalisia tekstejä
Arvioidaan omia tekstejä

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan
kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden hallintaa

S3 Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä
sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja
aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan
valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Kielitaidosta riippuen, painotus

L2, L3

vuosiluokalla 8
Syvennetään ja laajennetaan
sisältöjä eri vuosiluokilla oppilaan
edellytysten mukaan
Kehitetään tekstin ymmärtämisen
strategioita. Seurataan lukutaidon
kehittymistä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T8 ohjata oppilasta syventämään
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta
tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja

S4 Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä
kielen merkityksistä, rakenteista
(lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja
kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin
sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokilla 7 ja 8

L4
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ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia

ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan
kirjallisuuteen.

Kielen rakenteita tarkastellaan
funktionaalisesti ja läpäisevästi
kaikilla vuosiluokilla
Harjaannutetaan tekstilähtöisesti eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä
Tuotetaan omia tekstejä
Tarkastellaan suomen kielen
perusrakenteita tekstilähtöisesti
(sanaluokkien tunnistaminen,
verbien ja nominien taipuminen,
lauseenjäsennys, modaalisuus,
verbien rektiot)

T9 innostaa oppilasta tutustumaan
kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja
yhteyksiin maailmankirjallisuuteen
sekä ohjata tunnistamaan tekstin
suhteita toisiin teksteihin

S4 Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä
kielen merkityksistä, rakenteista
(lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja
kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin
sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen
ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan
kirjallisuuteen.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokilla 8 ja 9
Kirjallisuuden opetuksessa edetään
nuortenkirjoihin tutustumisesta
aikuisille suunnattuihin
klassikkoteoksiin
Tutustutaan suomenkieliseen
kaunokirjallisuuteen oppilaan
edellytysten mukaan sekä Suomen
kirjallisuuden kehitysvaiheisiin ja
tyylisuuntiin ja niiden välisiin
yhteyksiin sekä
maailmankirjallisuuteen
Etsitään tekstien keskinäisiä
suhteita.

L2
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T10 auttaa oppilasta avartamaan
kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan
monikielisyyttä ja kulttuurista
monimuotoisuutta sekä
tunnistamaan kulttuurien
samanlaisuuksia ja erilaisten
ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

S4 Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin
ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan elokuvaan, teatteriin ja
mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen
monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla
kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja
eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median
toimintatapoja omassa elämässä ja
yhteiskunnassa.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 9

L2

Opetuksessa on luontevaa ottaa
sisältöjä esille läpäisevästi kaikilla
luokka-asteilla
Edistetään suullisilla harjoituksilla
monimuotoisuutta ja
yhdenvertaisuutta (vuoropuhelu,
väittely, puhe-esitykset)
Tarkastellaan median ja sosiaalisen
median vaikuttamiskeinoja

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T11 ohjata oppilasta
vakiinnuttamaan myönteistä
käsitystä itsestään viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä
kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia
oppimistyylejä ja tapoja sekä
oppimaan muilta

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien
lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja
puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri
tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan
tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja
tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan
taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita
osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokalla 7

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan,
miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien
lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja
puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri
tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan
tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja
tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokilla 8 ja 9

L1, L2, L7

Harjoitellaan tekstilajitaitoja yksin ja
yhdessä
Tarkastellaan lausetyyppejä ja muita
kielen rakenteita funktionaalisesti

Tutustutaan koulun tiedonalojen
kieleen: yleinen ja erityiset eri
oppiaineiden tavat käyttää kieltä
Tarkastellaan ja harjoitellaan eri
oppiaineiden perustekstilajeja

L1, L4, L6
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T13 kannustaa oppilasta
kehittämään tiedonhankintataitoja,
oman työskentelyn suunnittelua,
jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti
ja ryhmässä

taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita
osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

(esimerkiksi käsitteen määrittely,
koevastaus, tutkielma)

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien
lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja
puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri
tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan
tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja
tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan
taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita
osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Kielitaidosta riippuen, painotus
vuosiluokilla 7
Rakennetaan kokonaisuuksia eri
lähteistä saaduista tiedoista
Käytetään valmisohjelmia
Tuotetaan yksinkertaisia digitaalisia
tekstejä
Yhdistetään kuva/liikkuva kuva ja
teksti.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI
RUOTSI, A-oppimäärä vuosiluokilla 1 – 9
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

L1, L5, L6
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISTA
JOHDETUT OPPIMISEN
TAVOITTEET

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
SISÄLTÖALUEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

S1 Pohditaan yhdessä, mitä
kieliä koulussa,
lähiympäristössä, Suomessa
ja Pohjoismaissa puhutaan
ja tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa
puhuttuihin kieliin ja
hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä.

L1, L2, L5, L7

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja
Pohjoismaissa on.
Ohjata oppilasta ymmärtämään
suomen ja ruotsin kielen asema
kansalliskielinä. Ohjata oppilasta
tunnistamaan ruotsin kieli muista
kielistä.
T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta
arjessaan sekä
tunnistamaan ruotsin
kielen muista
osaamistaan kielistä.

Herätellään uteliaisuutta
muita kieliä ja kulttuureita
kohtaan.

(tavoitetta ei arvioida)
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja eroista.
Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden merkitystä ja
arvoa eri yhteisöille.

Keskustellaan mitä kieliä
oppilas tuntee ja millainen on
oma kielitausta/kokemukset
kielistä.
Harjoitellaan hyväksymään
erilaisia ajatuksia ja
mielipiteitä.

L1, L2

S2 Harjoitellaan tekemään
yhteistyötä ja
työskentelemään pareittain
ja ryhmissä.

Harjoitellaan toimimaan
ryhmän jäsenenä
kielenoppimistilanteissa.

L1, L2, L6

(tavoitetta ei arvioida)

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ja toimia
ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

Tutustutaan yhdessä erilaisiin
kielenopiskelutapoihin
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esimerkiksi pelien ja leikkien
avulla.

T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä arvaamaan
ja päättelemään yksittäisten
sanojen ja ilmausten merkityksiä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään havaintoja
kielestä ja kielenkäytöstä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.

Harjoitellaan itsensä
ilmaisemista suullisesti
kohdekielellä.

L1, L4, L5

Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita ja
kohteliaisuusfraaseja
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L4, L6,
L7

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon tai
muun kielitaidon perusteella.

(tavoitetta ei arvioida)
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii käyttämään
kieltä viestintäkumppanin
tukemana joissakin
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat oppilaiden
arki ja kiinnostuksen
kohteet. Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä kertominen ja
arkeen liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa harjoitellaan
kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja

Rohkaistaan ja kannustetaan
oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa
luomalla helppoja
vuorovaikutustilanteita ja
onnistumisen kokemuksia.
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rakenteita fraaseina esim.
laulujen, leikkien, draaman
ja pelillistämisen avulla.

Ruotsin kielen A1 -opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISIIN
TAVOITTEISTA
LIITTYVÄT
JOHDETUT OPPIMISEN SISÄLTÖALUEET
TAVOITTEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

Tutustutaan luokassa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.
Kuunnellaan kohdekieltä eri tavoin
puhuttuna (esim. suomenruotsi ja
ruotsinruotsi).

L1, L2, L5,
L7

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja
Pohjoismaissa on.
Ohjata oppilasta ymmärtämään
suomen ja ruotsin kielen asema
kansalliskielinä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
ruotsin kielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

Ohjata oppilasta tunnistamaan
ruotsin kieli muista kielistä.

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä
ja monikulttuurisen Espoon
tarjoamia mahdollisuuksia.
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T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

Ohjataan oppilasta näkemään
kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus vahvuutena.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään erilaisia
ajatuksia ja mielipiteitä.
Tuodaan kansainvälisen Espoon
kielet näkyviksi koulun arjessa.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden kanssa ja
toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

Ohjataan oppilasta kannustamaan
muita kielten opiskelussa.
Ohjataan oppilasta asettamaan
pieniä tavoitteita kielen oppimiselle.

L1, L2, L6

T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä arvaamaan
ja päättelemään yksittäisten
sanojen ja ilmausten merkityksiä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.

Tuetaan oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä
rohkaisemalla esittämään
kysymyksiä ja havaintoja kielistä.

L1, L4, L5

(tavoitetta ei arvioida)

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin
tapoihin oppia kieliä ja
kokeillaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muun kielitaidon
perusteella.
S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja

Leikitellään äänteillä ja vertaillaan
kohdekielen sekä muiden kielten
eroja ja yhtäläisyyksiä.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään,
että kielitaito on kehittyvä taito, jota
voi harjoitella esimerkiksi puhetta
kuuntelemalla ja toistamalla.
Ohjataan ottamaan vastuuta omasta
ja yhteisestä työskentelystä.

L1, L7
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Harjoitellaan yhdessä
asettamaan tavoitteita kielten
opiskelulle.

vertaisarvioinnin keinoin
käyttämällä esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.

Hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja
medioita.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Harjoitellaan vuorovaikutusta
kohdekielellä erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa (esimerkiksi
esittäytyminen, viestintäkumppanin
esittely, kuulumisten tiedustelu).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii
käyttämään kieltä
viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

Keskeisiä sisältöjä ovat
eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä
kertominen ja arkeen
liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esim. laulujen, leikkien,

Rohkaistaan oppilasta
havainnoimaan sekä kokeilemaan
kielen käyttöä kansainvälisessä
Espoossa.

L1, L2, L4,
L6, L7
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draaman ja
pelillistämisen avulla.
T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään non-verbaalisia
keinoja ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä.
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä viestin
ymmärtämiseen liittyviä
vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan
erilaisten viestinnässä
tarvittavien apukeinojen,
kuten eleiden ja
piirtämisen käyttöä.

Oppilas oppii arvaamaan
tai päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
ilmaisemaan, onko
Harjoitellaan ilmaisuja,
ymmärtänyt kuulemansa. joita tarvitaan, kun viestin
ymmärtämisessä on
Oppilas oppii tuomaan
vaikeuksia.
esille omia oivalluksiaan.
T8 rohkaista oppilasta
Oppilas oppii
S3 Totutellaan
käyttämään kieltä
käyttämään joitakin
käyttämään kielelle ja
viestintätilanteeseen ja kulttuuriin kielelle ja kulttuurille
kulttuurille tyypillisimpiä
sopivalla tavalla.
tyypillisiä
kohteliaisuuden
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
ilmauksia
vuorovaikutustilanteissa,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia
kuvia, symboleita ja merkkejä.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

Ohjataan oppilasta käyttämään
erilaisia sovelluksia ja medioita.

Harjoitellaan esittämään
yksinkertaisia kysymyksiä ja niihin
vastaamista.
Harjoitellaan sanatonta ja sanallista
viestintää erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Valitaan aihepiirejä sekä
työskentely- ja toteutustapoja
yhdessä oppilaiden kanssa.

L2, L4, L6,
L7

77

T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja ilmauksia
oppilaille tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään muutamia
kuulemiaan ja
näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Oppilas tutustuu
vähitellen myös
kirjoitettuihin teksteihin
sekä arjessa kuuluvaan
ja näkyvään kieleen.
Harjoitellaan
hahmottamaan ruotsin
kielen äänteitä ja
sanapainoa.

Harjoitellaan kohdekielisten ohjeiden L1, L2, L3,
mukaan toimimista.
L4, L5, L7
Harjoitellaan tunnistamaan
kohdekielelle ominaisia äänteitä
sekä sana- ja lausepainoja.
Kiinnitetään huomiota puhutun ja
kirjoitetun kielen eroihin.
Hyödynnetään erilaisia sähköisiä
oppimateriaaleja ja medioita.
Hyödynnetään Espoon monipuolisia
kirjastopalveluita.

Ymmärtämistä
harjoitellaan esim.
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta käyttämään
ruotsin kielen tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia oppilaille
tutuissa tilanteissa erityisesti
puheessa sekä harjoittelemaan
ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia
puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Harjoitellaan runsaasti ja
monipuolisesti ruotsin

Valitaan ääntämiseltään toisiaan
lähellä olevia sanoja ja vertaillaan
sanojen merkitysten muuttumista.
Harjoitellaan selkeää ääntämistä.
Tutustutaan kirjoitettuihin teksteihin.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7
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kielen ääntämistä ja
sanapainoa. Sanastoa ja
rakenteita harjoitellaan
osana vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua
vähitellen kirjoittamiseen.
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 kannustaa oppilasta
kiinnostumaan lähiympäristön,
Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä
ja kulttuurisesta runsaudesta sekä
suomen ja ruotsin asemasta
kansalliskielenä

S1 Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin
eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä
niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Havainnoidaan, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja miten se näkyy
arjessa
Huomioidaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa
lähiympäristössä, esim.
paikannimistö

L2
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T4 ohjata oppilasta löytämään
ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä
niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä
voi nähdä ja kuulla

L4, L5

Hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologian sekä kirjaston
suomia mahdollisuuksia
Tiedostetaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa lähiympäristössä
ja erilaisissa arkisissa yhteyksissä,
esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet,
tuoteselosteet ja paikannimistö
Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan
kielenopiskelun tavoitteita (esim.
Eurooppalaisen kielisalkun avulla)
ja osallistumaan aktiivisesti ja
kannustavasti ryhmän
työskentelyyn (draama, pelit, leikit,
yhteistoiminnalliset menetelmät)

L1, L7

Opetellaan selviytymään tutuista,
arkisista viestintätilanteista
käyttäen apuna draamaa, pari- ja
pienryhmätyöskentelyä sekä tietoja viestintäteknologiaa

L2, L4, L5, L7

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia
monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim.
tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa
ympäristöstä, verkosta, kirjastosta jne.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia
lähipiirin kanssa
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Kaksikielinen Espoo tarjoaa
lukuisia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön erilaisissa
arkielämän tilanteissa
Huomioidaan yhteistyö
espoolaisten ruotsinkielisten
yhdistysten ja koulujen kanssa
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia.
Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni,
ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri,
kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja
Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään
yksinkertaista, tuttuun sanastoon
pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana

L4

Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, yhdistyksiin (esim.
Hanaholmen, svenska.nu, PohjolaNorden) ja harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle. Rohkaistaan
puhumaan ruotsia aina, kun
mahdollista, esim. ruotsinkielisten
kavereiden kanssa ja
harrastuksissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja

Opetellaan kertomaan ja
kirjoittamaan suppeaakin
ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista,

L3, L4, L5, L7
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kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään
ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta,
kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen
tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat
foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

omaan lähipiiriin kuuluvista asioista
Tiedonhaussa, aineiston
valinnassa ja tuottamisessa
hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin
(esim. Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle. Rohkaistaan
puhumaan ruotsia aina, kun
mahdollista, esim. ruotsinkielisten
kavereiden kanssa ja
harrastuksissa

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Vertaillaan omaa kieltä ja
kulttuuria maailman eri kieliin ja
kulttuureihin. Opetellaan

L2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 motivoida oppilasta arvostamaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja

S1 Tutustutaan ruotsin ja muiden
pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin
ja sukulaisuussuhteisiin. Hankitaan tietoa ja
keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja
vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä
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kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia

T4 ohjata oppilasta löytämään
ruotsinkielistä aineistoa

yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Kuunnellaan eri kieliä,
katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoa sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutus-tilanteissa.

ennakkoluulottomasti
kohtaamaan erilaisuutta

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä
niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa
lähiympäristössä, esim.
paikannimistö

Tutustutaan omassa luokassa ja
koulussa puhuttuihin kotikieliin ja
kulttuuriin (kotikansainvälisyys)
L4, L5

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä
voi nähdä ja kuulla ja miten se
näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä, esim. kyltit,
ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet
Hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologian sekä
kirjaston suomia mahdollisuuksia
Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Ohjataan oppilasta tunnistamaan
kielenopiskelun tavoitteita (esim.
Eurooppalaisen kielisalkun avulla)
ja osallistumaan aktiivisesti ja
kannustavasti ryhmän
työskentelyyn (draama, pelit,
leikit, yhteistoiminnalliset
menetelmät)

L1, L7
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T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia
monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim.
tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä
aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta
jne.

Opetellaan selviytymään tutuista,
arkisista viestintätilanteista
käyttäen apuna draamaa, pari- ja
pienryhmätyöskentelyä sekä
tieto- ja viestintäteknologiaa

L2, L4, L5,
L7

Rohkaistaan puhumaan ruotsia
lähipiirin kanssa
Kaksikielinen Espoo tarjoaa
lukuisia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön erilaisissa
arkielämän tilanteissa
Huomioidaan yhteistyö
espoolaisten ruotsinkielisten
yhdistysten ja koulujen kanssa

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään
yksinkertaista, tuttuun sanastoon
pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana

L4

Valitaan aiheita yhdessä ja
huomioidaan koulun omat
ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja
toimintakulttuurin painotusalueet

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja

Opetellaan kertomaan ja
kirjoittamaan suppeaakin
ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista,

L3, L4, L5,
L7
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kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä
aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta,
jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät
suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit
ja niiden ääntäminen.

omaan lähipiiriin kuuluvista
asioista
Tiedonhaussa, aineiston
valinnassa ja tuottamisessa
hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiin kouluihin,
teattereihin, yhdistyksiin (esim.
Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle.
Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.
ruotsinkielisten kavereiden
kanssa ja harrastuksissa

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Espoon näkökulma

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

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.

T4 ohjata oppilasta löytämään
ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä
niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Hyödynnetään omassa luokassa
ja koulussa puhuttuja kotikieliä
(kotikansainvälisyys)

L1, L4

Opetellaan päättelemään kielten
rakenteellisia ja sanastollisia
lainalaisuuksia
Tiedostetaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa
lähiympäristössä, esim.
paikannimistö

L4, L5

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä
voi nähdä ja kuulla ja miten se
näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä, esim. kyltit,
ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet
Hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologian sekä
kirjaston suomia mahdollisuuksia
Kielenopiskelutaidot
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa oppilasta
harjaannuttamaan kielitaitoaan
rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä
sopivat kullekin parhaiten

S2 Opetellaan antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
Opetellaan muistiinpainamiskeinoja ja
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa ja tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa

Käytetään apuna mm.
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muita vastaavia työkaluja sekä
tieto- ja viestintäteknologiaa

L5, L6
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esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
ruotsia. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia.

Opetellaan käyttämään
viestintätilanteissa apukeinoina
myös ilmeitä, eleitä ja
äännähdyksiä sekä rohkaistaan
pyytämään toistoa ja hidastusta

L2, L4

Tätä harjoitellaan esim. draaman,
pelin ja leikin avulla
T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
ruotsia. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen ja mielipiteen
ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

L2, L4

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan ymmärtämään
yksinkertaista, tuttuun sanastoon
pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana
Valitaan aiheita yhdessä ja
huomioidaan koulun omat
ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja
toimintakulttuurin painotusalueet

L4
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T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
ruotsia. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä
aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta,
jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät
suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit
ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja
kirjoittamaan suppeaakin
ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista,
omaan lähipiiriin kuuluvista
asioista

L3, L4, L5,
L7

Tiedonhaussa, aineiston
valinnassa ja tuottamisessa
hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiin kouluihin,
teattereihin, yhdistyksiin (esim.
Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle
Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.
ruotsinkielisten kavereiden
kanssa ja harrastuksissa

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja päättelykyvyn
kehittymistä

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.

T4 ohjata oppilasta löytämään
ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä
niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Opetellaan päättelemään kielten
rakenteellisia ja sanastollisia
lainalaisuuksia

L1, L4

Hyödynnetään omassa luokassa
ja koulussa puhuttuja kotikieliä
(kotikansainvälisyys)
Tiedostetaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa
lähiympäristössä, esim.
paikannimistö

L4, L5

Huomioidaan, miten ruotsin kieli
näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä, esim. kyltit,
ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet
Hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologian sekä
kirjaston suomia mahdollisuuksia
Kielenopiskelutaidot
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa oppilasta
harjaannuttamaan kielitaitoaan
rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä
sopivat kullekin parhaiten

S2 Opetellaan antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja,
kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista
käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa

Käytetään apuna mm.
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muita vastaavia työkaluja sekä
tieto- ja viestintäteknologiaa

L5, L6
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kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista
kielisalkkua käyttäen.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
ruotsia. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia.

Opetellaan käyttämään
viestintätilanteissa apukeinoina
myös ilmeitä, eleitä ja
äännähdyksiä sekä rohkaistaan
pyytämään toistoa ja hidastusta
Tätä harjoitellaan esim. draaman,
pelin ja leikin avulla

L2, L4

Pohditaan, miten voi toimia, jos
kieltä osaa vain vähän
T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
ruotsia. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen ja mielipiteen
ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

L2, L4

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään
yksinkertaista, tuttuun sanastoon
pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana
Valitaan aiheita yhdessä ja
huomioidaan koulun omat
ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja
toimintakulttuurin painotusalueet

L4
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
ruotsia. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajanvietto sekä elämä
ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä
aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta,
jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät
suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit
ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja
kirjoittamaan suppeaakin
ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista,
omaan lähipiiriin kuuluvista
asioista
Tiedonhaussa, aineiston
valinnassa ja tuottamisessa
hyödynnetään myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiin kouluihin,
teattereihin, yhdistyksiin (esim.
Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle
Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.
ruotsinkielisten kavereiden
kanssa ja harrastuksissa

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

L3, L4, L5,
L7
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Opetellaan kuvaamaan ruotsin
kielen asemaa Suomessa ja
Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa sekä pohtimaan
kielen merkitystä yksilölle

L1, L2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
ruotsin kansalliskielen asemaan
liittyviä ilmiöitä sekä antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyään

S1 Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja
toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja
muualla.

Huomioidaan ruotsin kielen
merkitys ja asema kaksikielisessä
Espoossa ja erityisesti omassa
lähiympäristössä, esim.
paikannimistö
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen
kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan
oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Voidaan käyttää apuna
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muita vastaavia työkaluja

L1, L3, L7

Huomioidaan yhteistyö
espoolaisten ruotsinkielisten
yhdistysten, yritysten ja koulujen
kanssa

L4

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
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Kaksikielinen Espoo tarjoaa
monia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön erilaisissa
arkielämän tilanteissa
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään
huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon
liittyy mielipiteiden ja asenteiden
esiin tuomista

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään ruotsin
kieltä kohteliaalla, sille
ominaisella tavalla, mm.
pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla

L2, L6

Opetellaan seuraamaan
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia sekä ymmärtämään
keskustelun aiheen ympärillä
käydystä keskustelusta tai
pääasiat tuttuun sanastoon
pohjautuvasta puheesta

L4, L5

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
ruotsia. Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Opetellaan ymmärtämään
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä ja päättelemään
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä
jaetaan ja julkaistaan
Huomioidaan Espoon omat laajaalaisen osaamisen
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painopistealueet (L1,L5,L7) ja
oman koulun toimintakulttuurin
ilmiöpohjaiset aihevalinnat
Tehdään yhteistyötä muiden
oppiaineiden kanssa
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
kiinnittäen huomiota myös
keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Opetellaan kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselle tärkeistä asioista
Harjoitellaan edelleen ääntämistä
ja opetellaan soveltamaan joitakin
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa
Työskentelyssä korostetaan parija pienryhmätyötä sekä yhdessä
oppimista erityyppisissä
oppimisympäristöissä, tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiin kouluihin,
yhdistyksiin (Hanaholmen,
Pohjola-norden, svenska.nu),
teatteriin ja harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle

L3, L4, L5
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Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.
ruotsinkielisten kavereiden
kanssa ja harrastuksissa
Tutustutaan paikalliseen ruotsin
kieliseen mediaan ja
hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Luodaan oppilaille
mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon toisten ihmisten
kanssa Ruotsissa ja eri puolilla
Pohjoismaita (esim.
kansainväliset projektit kuten
Nordplus junior, ystävyyskoulut)

L2, L5

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 kannustaa oppilasta löytämään
kiinnostavia ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1 Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja
toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja
muualla.

Rohkaistaan oppilaita käyttämään
ruotsia autenttisissa
kieliympäristöissä myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Huomioidaan ruotsin kielen
merkitys ja asema kaksikielisessä
Espoossa ja erityisesti omassa
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lähiympäristössä sekä Espoon
pohjoismaiset ystävyyskaupungit
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen
kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan
oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Voidaan käyttää apuna
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muita vastaavia työkaluja

L1, L3, L7

Huomioidaan yhteistyö
espoolaisten ruotsinkielisten
yhdistysten, yritysten ja koulujen
kanssa

L4

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Kaksikielinen Espoo tarjoaa
monia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön erilaisissa
arkielämän tilanteissa
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään
huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon
liittyy mielipiteiden ja asenteiden
esiin tuomista

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään ruotsin
kieltä kohteliaalla, sille
ominaisella tavalla, mm.
pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla

L2, L6

Opetellaan seuraamaan
selväpiirteisen asiapuheen ja

L4, L5

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tulkita erilaisia

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
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tekstejä, myös selväpiirteisiä
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa,
ja ohjata käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

yleistekstin pääkohtia sekä
ymmärtämään keskustelun aihe
ympärillä käydystä keskustelusta
tai pääasiat tuttuun sanastoon
pohjautuvasta puheesta tai
yleiskielisestä tekstistä
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä
jaetaan ja julkaistaan

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Opetellaan kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselle tärkeistä asioista
Harjoitellaan edelleen ääntämistä
ja opetellaan soveltamaan joitakin
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa
Työskentelyssä korostetaan parija pienryhmätyötä sekä yhdessä
oppimista erityyppisissä
oppimisympäristöissä, tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen

Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun

L3, L4, L5
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ruotsinkielisiin kouluihin,
yhdistyksiin (Hanaholmen,
Pohjola-norden, svenska.nu),
teatteriin ja harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle
Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.
ruotsinkielisten kavereiden
kanssa ja harrastuksissa
Tutustutaan paikalliseen ruotsin
kieliseen mediaan ja
hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Tutustutaan omassa luokassa /
koulussa / monikulttuurisessa
Espoossa puhuttuihin kotikieliin
(kotikansainvälisyys)

L1, L4

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Käytetään sellaisia kielitiedonkäsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisissä
vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin.
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Kielenopiskelutaidot
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Vahvistetaan edelleen
kielenopiskelutaitoja.

Huomioidaan, mihin ruotsin taitoa
voi käyttää myös koulun
ulkopuolella esim. jatkoopinnoissa tai työelämässä
Kaksikielinen Espoo tarjoaa tähän
monia mahdollisuuksia:
ruotsinkieliset koulut, yritykset,
työelämä, harrastukset ja kulttuuri

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 ohjata oppilasta olemaan
aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
ruotsinkielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

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

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

L4

Opetellaan puhumaan
kohteliaalla, ruotsin kielelle
ominaisella tavalla, mm.
pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla

L2, L6

Opetellaan seuraamaan ja
ymmärtämään selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia sekä
keskustelun aihe ympärillä
käydystä keskustelusta tai
pääasiat tuttuun sanastoon

L4, L5

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet sekä suuntautuminen
toisen asteen opintoihin, työelämään ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
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päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

pohjautuvasta puheesta tai
yleiskielisestä tekstistä
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä
jaetaan ja julkaistaan

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet sekä suuntautuminen
toisen asteen opintoihin, työelämään ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselle tärkeistä asioista
Harjoitellaan edelleen ääntämistä
ja opetellaan soveltamaan joitakin
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa
Työskentelyssä korostetaan parija pienryhmätyötä sekä yhdessä
oppimista erityyppisissä
oppimisympäristöissä, tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiin kouluihin,
yhdistyksiin (Hanaholmen,
Pohjola-Norden, svenska.nu),
teatteriin ja harrastusseuroihin

L3, L4, L5
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Kutsutaan ruotsinkielisiä
vierailijoita omalle koululle

RUOTSI, B1-oppimäärä vuosiluokilla 6-9
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta jäsentämään
käsitystään kaikkien osaamiensa
kielten keskinäisestä suhteesta

S1 Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja
entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja.

Huomioidaan omassa koulussa ja
Espoossa puhutut kielet,
monikulttuurisuus ja
kotikansainvälisyys

L1, L2, L4

Tunnistetaan, mihin kielikuntaan
ruotsin kieli kuuluu
T2 tutustuttaa oppilas suomen ja
ruotsin asemaan kansalliskielinä
sekä ruotsin kielen vaikutukseen
suomen kieleen

S1 Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja
entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja.

Huomioidaan ruotsin kielen
merkitys Suomen historiassa ja
nykypäivässä
Opetellaan tunnistamaan ruotsista
suomeen lainautuneita sanoja
Tiedostetaan ruotsin kielen
merkitys ja asema Espoossa ja
erityisesti omassa

L2
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lähiympäristössä, esim.
paikannimistö
Kielenopiskelutaidot
T3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan viestinnällisiä
taitojaan sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja
arvioimaan osaamistaan

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

Käytetään apuna esim.
Eurooppalaista kielisalkkua

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

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

Tutustutaan ruotsinkieliseen
mediaan (lehdet, radio, TV,
internet) ja arkielämän ruotsiin
omassa lähipiirissä, esim. kyltit,
ilmoitukset ja tuoteselosteet

Harjaannutetaan ruotsin taitoa
ryhmässä myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen

Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin
(esim. Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle
Tutustutaan paikalliseen
ruotsinkieliseen mediaan

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

L1, L3, L5

L3, L5
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T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan
erilaisia, erityisesti suullisia
viestintätilanteita

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

Harjoitellaan viestintää ruotsiksi
esim. asiakaspalvelutilanteissa ja
harjaannutetaan kielitaitoa
ruotsinkielisessä lähipiirissä (esim.
kaverit, sukulaiset)

L4, L5

Hyödynnetään sosiaalista mediaa
ja tieto- ja viestintäteknologiaa,
esim. yhteistyössä toisten koulujen
kanssa kotimaassa ja ulkomailla
Huomioidaan yhteistyö
espoolaisten ruotsinkielisten
yhdistysten, yrityksien ja koulujen
kanssa
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
projekteihin, esim. Nord Plus Junior

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

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan
erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

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

Opetellaan käyttämään
viestintätilanteissa apukeinoina
myös ilmeitä, eleitä ja
äännähdyksiä sekä rohkaistaan
pyytämään toistoa ja hidastusta

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten
minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta
poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva

Harjoitellaan luontevan kohteliasta
viestintää oppilaan omaan elämään
liittyvissä asiointitilanteissa

L4

Tätä harjoitellaan esim. draaman,
pelin ja leikin avulla
L4

103

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

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

L4

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

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

Opetellaan erottamaan
suomenruotsalainen ja
ruotsinruotsalainen ääntäminen
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin
(esim. Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle
Rohkaistaan puhumaan ruotsia
aina, kun mahdollista, esim.

L4
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ruotsinkielisten kavereiden kanssa
ja harrastuksissa

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin
eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaan
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin
kielen opiskelussa.

Hyödynnetään oppilaiden omia
kokemuksia ja tietoja sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa

L2, L5

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

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin
eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaan
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin
kielen opiskelussa.

Huomioidaan omassa
luokassa/koulussa/Espoossa
puhutut kielet, monikulttuurisuus ja
kotikansainvälisyys

L1, L4

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota

Opetellaan asettamaan ja
arvioimaan omia
kielenopiskelutavoitteita, esim.

L1

Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
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arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

vahvistavalla tavalla. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen

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

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota
vahvistavalla tavalla. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin
(esim. Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin
Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle

L2, L7

Harjoitellaan viestintää ruotsiksi
esim. asiakaspalvelutilanteissa ja
harjaannutetaan kielitaitoa
ruotsinkielisessä lähipiirissä (esim.
kaverit, sukulaiset)

L4

Opetellaan tekemään yhteistyötä ja
antamaan kannustavaa palautetta
vuorovaikutustilanteissa

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään sosiaalista mediaa
esim. yhteistyössä toisten koulujen
kanssa kotimaassa ja ulkomailla,
kansainväliset projektit (Nordplus
Junior tms.)
Erilaisia vuorovaikutustilanteita
harjoitellaan pari- ja pienryhmätyön
sekä draaman avulla
Lisäksi kaksikielinen Espoo tarjoaa
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lukuisia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön arkielämän
tilanteissa
T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään viestinnän
apukeinona ei-kielellistä viestintää:
ilmeitä ja eleitä

L2, L4

Opetellaan pyytämään tarvittaessa
toistoa ja selvennystä ja
tukeutumaan keskustelukumppanin
apuun
T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjoitellaan tavanomaisiin
arkipäivän tilanteisiin liittyviä
luontevan kohteliaita ruotsin kielen
ilmauksia

L2, L4, L6

Tutustutaan paikalliseen
ruotsinkieliseen mediaan, esim.
radio ja sanomalehdet sekä
hyödynnetään näitä
oppimateriaalina

L4

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista erilaisista
aiheista kiinnittäen huomiota myös

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan

Opetellaan kertomaan arkisista,
itselle tärkeistä asioista sekä
kirjoittamaan keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita
sisältäviä yksinkertaisia viestejä

L4, L5
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ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

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

Kielenopiskelutaidot

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä,
Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden
kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita
yhdistävistä tekijöistä. Käytetään sellaisia
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen
opiskelussa.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa ja oppilaiden
omia kokemuksia

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä,
Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden
kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita
yhdistävistä tekijöistä. Käytetään sellaisia
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen
välisessä vertailussa ja ruotsin kielen
opiskelussa.

Huomioidaan omassa
luokassa/koulussa/Espoossa
puhutut kielet, monikulttuurisuus ja
kotikansainvälisyys

L2, L5

Huomioidaan Espoon
ystävyyskaupungit Pohjoismaissa

L1, L4
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T3 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota
vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen,
pitkäjänteiseen työskentelyyn ohjaavia
toimintatapoja. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

Käytetään apuna esim.
Eurooppalaista kielisalkkua

L1

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

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota
vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen,
pitkäjänteiseen työskentelyyn ohjaavia
toimintatapoja. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin
(esim. Hanaholmen, svenska.nu,
Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin

L2, L7

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle
Ohjataan oppilaita etsimään ja
käyttämään hyödykseen
ruotsinkielistä aineistoa koulussa
käytettyjen oppimateriaalien ohella
(esim. internet, tiedotusvälineet)

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan

Harjoitellaan viestintää ruotsiksi
esim. asiakaspalvelutilanteissa ja
harjaannutetaan kielitaitoa
ruotsinkielisessä lähipiirissä (esim.
kaverit, sukulaiset)
Hyödynnetään sosiaalista mediaa

L4
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runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

esim. yhteistyössä toisten koulujen
kanssa kotimaassa ja ulkomailla,
kansainväliset projektit (Nordplus
Junior tms.)
Erilaisia vuorovaikutustilanteita
harjoitellaan pari- ja pienryhmätyön
sekä draaman avulla
Lisäksi kaksikielinen Espoo tarjoaa
lukuisia mahdollisuuksia ruotsin
kielen käyttöön arkielämän
tilanteissa

T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjaannutetaan oppilaita edelleen
käyttämään viestinnän apukeinona
ei-kielellistä viestintää: ilmeitä ja
eleitä

L2, L4

Opetellaan pyytämään tarvittaessa
toistoa ja selvennystä ja
tukeutumaan keskustelukumppanin
apuun
T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjoitellaan tavanomaisiin
arkipäivän tilanteisiin liittyviä
luontevan kohteliaita ruotsin kielen
ilmauksia

L2, L4, L6

Tutustutaan paikalliseen
ruotsinkieliseen mediaan, esim.
radio ja sanomalehdet sekä
hyödynnetään näitä
oppimateriaalina

L4

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
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runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa

L4, L5

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä,
Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden
kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita
yhdistävistä tekijöistä. Käytetään sellaisia
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen
opiskelussa.
S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä,
Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden

Hyödynnetään oppilaiden omia
kokemuksia sekä käytetään tietoja viestintäteknologiaa

L2, L5

Huomioidaan Espoon
pohjoismaiset ystävyyskaupungit

L1, L4
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asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena

kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita
yhdistävistä tekijöistä. Käytetään sellaisia
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen
opiskelussa.

Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota
vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen,
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen
tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja.
Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

Käytetään apuna esim.
Eurooppalaista kielisalkkua tai
vastaavaa työkalua

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

S2 Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota
vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen,
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen
tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja.
Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

Käytetään viestintävälineitä
opiskelumotivaatiota vahvistavalla
tavalla

L1

Ohjataan oppilaita etsimään ja
käyttämään hyödykseen sekä
arvioimaan kriittisesti ruotsinkielistä
aineistoa koulussa käytettyjen
oppimateriaalien ohella (esim.
internet, tiedotusvälineet)

Opetellaan huomaamaan, mihin
ruotsin kieltä voi käyttää koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä
Vieraillaan ja tutustutaan
mahdollisuuksien mukaan esim.
pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin
yrityksiin, kouluihin, teattereihin,
yhdistyksiin (esim. Hanaholmen,
svenska.nu, Pohjola-Norden) ja
harrastusseuroihin

L2, L7
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Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita
omalle koululle
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan viestintää ruotsiksi
esim. asiakaspalvelutilanteissa

L4, L5

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa, mm.
sosiaalista mediaa esim.
yhteistyössä toisten koulujen
kanssa kotimaassa ja ulkomailla,
mahdollisuuksien mukaan
kansainväliset projektit (Nordplus
Junior tms.)
Tutustutaan ruotsinkielisiin
opiskelumahdollisuuksiin ja ruotsin
kielen asemaan paikallisessa
työelämässä (esim. yritysvierailut)

T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjaannutetaan oppilaita edelleen
kehittämään taitoaan käyttää
viestinnän apukeinona ei-kielellistä
viestintää: ilmeitä ja eleitä
Opetellaan pyytämään tarvittaessa
toistoa ja selvennystä ja
tukeutumaan keskustelukumppanin
apuun

L2, L4
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T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään
tavanomaisissa sosiaalisissa
tilanteissa yleisimpiä kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia,
jotka ovat ruotsin kielelle ominaisia

L2, L4, L6

Pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla opetellaan käsittelemään
myös asenteita
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa

L4, L5

Tutustutaan paikalliseen
ruotsinkieliseen mediaan, esim.
radio ja sanomalehdet sekä
hyödynnetään näitä
oppimateriaalina
Hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa

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

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan

Tekstien valinnassa ja
tuottamisessa hyödynnetään mm.
tieto- ja viestintäteknologiaa
Tutustutaan paikalliseen
ruotsinkieliseen mediaan, esim.
radio ja sanomalehdet sekä
hyödynnetään näitä
oppimateriaalina

L4, L5
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runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään kirjastojen
ruotsinkielistä aineistoa

VIERAAT KIELET
ENGLANTI
ENGLANTI vuosiluokilla 1 – 2
Keskeisten sisältöjen täsmennyksiä, esimerkkejä työtavoista ja paikallisia painotuksia Espoossa: koulun kielitarjonnan esitteleminen esimerkiksi
kielisuihkutuntien avulla, positiivisen ja kannustavan oppimisympäristön luominen, kotikansainvälisyyden huomioiminen, monikielisyyteen kannustaminen,
rohkaiseminen omaehtoiseen kielenoppimiseen lähiympäristöä havainnoiden sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.

ENGLANTI, A1-oppimäärä vuosiluokilla 1 – 2
Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISTA
JOHDETUT OPPIMISEN
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
SISÄLTÖALUEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa
on.

S1 Pohditaan yhdessä, mitä
kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä esiintyviin
kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa
puhuttuihin kieliin ja
hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä.

L1, L2, L5, L7

Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta
arjessaan sekä
tunnistamaan kohdekielen
muista osaamistaan
kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja eroista.

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden merkitystä ja
arvoa eri yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

Herätellään uteliaisuutta
muita kieliä ja kulttuureita
kohtaan.
Keskustellaan mitä kieliä
oppilas tuntee ja millainen on
oma kielitausta/kokemukset
kielistä.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään
erilaisia ajatuksia ja
mielipiteitä.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ja toimia
ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan tekemään
yhteistyötä ja
työskentelemään pareittain
ja ryhmissä.

Harjoitellaan toimimaan
ryhmän jäsenenä
kielenoppimistilanteissa.
Tutustutaan yhdessä erilaisiin
kielenopiskelutapoihin
esimerkiksi pelien ja leikkien
avulla.

L1, L2, L6
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T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään havaintoja
kielestä ja kielenkäytöstä.
(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon tai
muiden kielten osaamisen
perusteella.

Harjoitellaan itsensä
ilmaisemista suullisesti
kohdekielellä.

L1, L4, L5

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat oppilaiden
arki ja kiinnostuksen
kohteet. Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, omasta
itsestä kertominen ja arkeen
liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa harjoitellaan
kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita ja
kohteliaisuusfraaseja
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L4, L6,
L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii käyttämään
kieltä viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

Rohkaistaan ja kannustetaan
oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa
luomalla helppoja
vuorovaikutustilanteita ja
onnistumisen kokemuksia.

Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina esim.
laulujen, leikkien, draaman
ja pelillistämisen avulla.
Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISIIN
TAVOITTEISTA
LIITTYVÄT
JOHDETUT OPPIMISEN SISÄLTÖALUEET
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa
on.

Tutustutaan luokassa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.
Kuunnellaan kohdekieltä eri tavoin
puhuttuna.

L1, L2, L5,
L7

Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
kohdekielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.
S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä
ja monikulttuurisen Espoon
tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta näkemään
kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus vahvuutena.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään erilaisia
ajatuksia ja mielipiteitä.
Tuodaan kansainvälisen Espoon
kielet näkyviksi koulun arjessa.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden kanssa ja
toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

Ohjataan oppilasta kannustamaan
muita kielten opiskelussa.
Ohjataan oppilasta asettamaan
pieniä tavoitteita kielen oppimiselle.

L1, L2, L6
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T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.
(tavoitetta ei arvioida)

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin
tapoihin oppia kieliä ja
kokeillaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten. Harjoitellaan yhdessä
asettamaan tavoitteita kielten
opiskelulle.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.
S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin keinoin
käyttämällä esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.

Tuetaan oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä
rohkaisemalla esittämään
kysymyksiä ja havaintoja kielistä.

L1, L4, L5

Leikitellään äänteillä ja vertaillaan
kohdekielen sekä muiden kielten
eroja ja yhtäläisyyksiä.
Ohjataan oppilasta ymmärtämään,
että kielitaito on kehittyvä taito, jota
voi harjoitella esimerkiksi puhetta
kuuntelemalla ja toistamalla.

L1, L7

Ohjataan ottamaan vastuuta omasta
ja yhteisestä työskentelystä.
Hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja
medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii
käyttämään kieltä
viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat
eri
kielenkäyttötarkoituksiin

Harjoitellaan vuorovaikutusta
kohdekielellä erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa (esimerkiksi
esittäytyminen, viestintäkumppanin
esittely, kuulumisten tiedustelu).
Rohkaistaan oppilasta
havainnoimaan sekä kokeilemaan
kielen käyttöä kansainvälisessä
Espoossa.

L1, L2, L4,
L6, L7
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liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä
kertominen ja arkeen
liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esim. laulujen, leikkien,
draaman ja
pelillistämisen avulla.
T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään non-verbaalisia
keinoja ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä.
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä viestin
ymmärtämiseen liittyviä
vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan
erilaisten viestinnässä
tarvittavien apukeinojen,
kuten eleiden ja
piirtämisen käyttöä.

Oppilas oppii arvaamaan
tai päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
ilmaisemaan, onko
Harjoitellaan ilmaisuja,
ymmärtänyt kuulemansa. joita tarvitaan, kun viestin
ymmärtämisessä on
Oppilas oppii tuomaan
vaikeuksia.
esille omia oivalluksiaan.

Harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia
kuvia, symboleita ja merkkejä.
Ohjataan oppilasta käyttämään
erilaisia sovelluksia ja medioita.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7
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T8 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
viestintätilanteeseen ja kulttuuriin
sopivalla tavalla.

Oppilas oppii
käyttämään joitakin
kielelle ja kulttuurille
tyypillisiä
kohteliaisuuden
ilmauksia.

S3 Totutellaan
käyttämään kielelle ja
kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
vuorovaikutustilanteissa,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan esittämään
yksinkertaisia kysymyksiä ja niihin
vastaamista.

L2, L4, L6,
L7

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Harjoitellaan kohdekielisten ohjeiden L1, L2, L3,
mukaan toimimista.
L4, L5, L7

Harjoitellaan sanatonta ja sanallista
viestintää erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Valitaan aihepiirejä sekä
työskentely- ja toteutustapoja
yhdessä oppilaiden kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja ilmauksia
oppilaille tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään muutamia
kuulemiaan ja
näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

Oppilas tutustuu
ensisijaisesti puhuttuihin
teksteihin ja vähitellen
myös kirjoitettuihin
teksteihin sekä arjessa
kuuluvaan ja näkyvään
kieleen.
Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota.

Harjoitellaan tunnistamaan
kohdekielelle ominaisia äänteitä
sekä sana- ja lausepainoja.
Kiinnitetään huomiota puhutun ja
kirjoitetun kielen eroihin.
Hyödynnetään erilaisia sähköisiä
oppimateriaaleja ja medioita.
Hyödynnetään Espoon monipuolisia
kirjastopalveluita.
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Ymmärtämistä
harjoitellaan esim.
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta käyttämään
kohdekielen tavallisimpia sanoja
ja ilmauksia oppilaille tutuissa
tilanteissa erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia
puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Harjoitellaan runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita harjoitellaan
osana vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien, lorujen,

Valitaan ääntämiseltään toisiaan
lähellä olevia sanoja ja vertaillaan
sanojen merkitysten muuttumista.
Harjoitellaan selkeää ääntämistä.
Tutustutaan kirjoitettuihin teksteihin.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7
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tarinoiden, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua
vähitellen kirjoittamiseen.

ENGLANTI, A1-oppimäärä vuosiluokilla 3 - 6
Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja
kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa,
(esimerkkeinä sähköiset
oppimateriaalit,
tablettisovellukset)

L2

Kannustetaan opiskelemaan
muita kieliä

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

L1, L3, L5, L7
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esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
hyödyntäen.

Valitaan ikätason mukaisesti
aiheita
Pyritään luomaan positiivinen,
kannustava ja turvallinen ilmapiiri

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan
vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten
viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä
aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai
mielipiteen ilmaiseminen. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä.

Sanastoa ja rakenteita
harjoitellaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa
(esimerkiksi parityöt, haastattelut,
draamaharjoitukset)

L1, L2, L4, L5,
L7

Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
Rohkaistaan käyttämään
pientäkin kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia
monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden yhteydessä. Opetellaan löytämään
englanninkielistä aineistoa esimerkiksi
ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään koulu- ja
lähikirjastoja

L4, L5

Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan pienten tekstien avulla.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä. Harjoitellaan tunnistamaan

Rohkaistaan oppilasta
esiintymään englanniksi

L3, L4, L5, L7
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rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä.

Hyödynnetään oppilaiden
informaalisen oppimisen kautta
karttunutta kielitaitoa

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
moninaisuuteen sekä englannin
levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa
kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan

Pyritään luomaan positiivinen,
kannustava ja turvallinen ilmapiiri

L1, L2

Tutustutaan englanninkielisiin
maihin ja kulttuureihin

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

Hyödynnetään vertaisoppimista
Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota

L1, L3
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arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Kannustetaan oppilasta
sisukkuuteen työn loppuun
saattamisessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan
vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten
viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä
aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja
kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan
aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa
(esimerkiksi parityöt, haastattelut,
draamaharjoitukset, pienet
esitelmät)
Harjoitellaan kohteliasta ja
arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa
Harjoitellaan erilaisia
asioimistilanteita
Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
pientäkin kielitaitoa virheistä
välittämättä kansainvälisessä
Espoossa
Hyödynnetään vertaisoppimista
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L1, L2, L4, L5,
L7
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T10 ohjata oppilasta
työskentelemään vaativuudeltaan
monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa
käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.
Opetellaan löytämään englanninkielistä
aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja
kirjastosta.

Hyödynnetään koulu- ja
lähikirjastoja

L4, L5

Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien
yhteydessä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rohkaistaan esiintymään
englanniksi

L3, L4, L5, L7

Hyödynnetään informaalisen
oppimisen kautta karttunutta
kielitaitoa

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä

S1 Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja
kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.
Kytketään luokassa tai koulussa
puhuttuja kieliä arkipäivän
opetukseen

L1, L2, L7
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Tutustutaan englanninkielisiin
maihin ja kulttuureihin
Kielenopiskelutaidot
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan,
kerätään esimerkiksi omia
tuotoksia sähköiseen muotoon

L1, L4, L5, L6

Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä
viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen
keinoja

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan
englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä
aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisissä
ympäristöissä. Lisäksi valitaan aiheita
yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana
on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja
kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten
pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin, kuten
Erasmus+, e-Twinning
Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa

L2, L4, L5
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mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Pyritään luomaan positiivinen,
kannustava ja turvallinen ilmapiiri
Harjoitellaan erilaisia
asioimistilanteita

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden ja sanoitusten
yhteydessä. Opetellaan löytämään
englanninkielistä aineistoa esimerkiksi
ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia

L1, L4, L5

Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhallintatehtä-vissä,
esimerkiksi monialaisissa
oppimiskokonai-suuksissa. (Esim.
Espoon tiedonhallintataitojen
oheismateriaali)
Rohkaistaan tutustumaan
englanninkieliseen lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä:
lukupiiri, parilukeminen)

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
englantia monenlaisista aiheista. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan

Hyödynnetään oppilaiden
informaalisen oppimisen kautta
karttunutta kielitaitoa
Rohkaistaan esiintymään
englanniksi

L3, L4, L5, L7
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tunnistamaan englannin kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä.

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
moninaisuuteen sekä englannin
levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa
kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja
yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja
kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin

L2, L3, L5

Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia
Tutustutaan puhutun englannin eri
variantteihin
Vertaillaan englannin ja muiden
opiskeltavien kielten eroja ja
yhtäläisyyksiä
Tutustutaan englanninkielisiin
maihin ja kulttuureihin

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

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan,
kerätään esimerkiksi omia
tuotoksia sähköiseen muotoon

L1, L4, L5, L6,
L7
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kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä
viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen
keinoja

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

S3 Opetellaan puhumaan englantia
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja
toiminta englanninkielisissä ympäristöissä.
Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen.
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa
aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa

L2, L4

Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin, kuten
Erasmus+, e-Twinning
Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa
Pyritään luomaan positiivinen,
kannustava ja turvallinen ilmapiiri
Harjoitellaan erilaisia
asioimistilanteita

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.
Opetellaan löytämään englanninkielistä
aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja

Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia
Rohkaistaan tutustumaan
englanninkieliseen lasten- ja
nuortenkirjallisuu-teen

L1, L4. L5
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kirjastosta. Valittaessa tekstejä otetaan
huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä.

(menetelmiä: lukupiiri,
parilukeminen)
Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhallintatehtävissä,
esimerkiksi monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
englantia monenlaisista aiheista. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen ja
perusteleminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä.
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa
aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Tehdään tiedonhallintatehtävä
englanniksi (ks. Espoon
Tiedonhallintataitojen
oheismateriaali) sekä pieniä
suullisia tai kirjallisia esityksiä tietoja viestintätekniikkaa hyväksi
käyttäen
Rohkaistaan käyttämään englantia
aina kun mahdollista virheistä
välittämättä

L1, L3, L4, L5,
L7
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Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen
kehittymistä globaaliksi lingua francaksi.
Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty
kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita englannin kielen
opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen
varianteista.

Kannustetaan opiskelemaan muita
kieliä

L1, L2, L3

Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa,
englanti lingua francana
Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin
Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia
Tutustutaan puhutun englannin eri
variantteihin

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia
ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen

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

Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota
Huomioidaan, mihin englannin
kielen taitoa voi käyttää myös

L1, L3
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vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

koulun ulkopuolella, esim.
tiedonhallinnassa
Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan,
esimerkiksi omia tuotoksia
kerätään sähköiseen muotoon

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista
aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta englannin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja
globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä.

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä
jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla, englannin kielelle
luontaisella ja ominaisella tavalla
mm. musiikin, draaman ja
pelillisyyden avulla

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun
käymisessä

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Harjoitellaan tapoja kiertää
tai korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen

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

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin, kuten
Erasmus+, e-Twinning sekä

L2, L4, L5, L6
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tehdään yhteistyö Espoon
kansainvälisten koulujen kanssa
Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
syntyperäisiä vierailijoita
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja
yleistajuisia tekstejä erilaisista
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen
erilaisia strategioita

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä,
lähes normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä

L4

Hyödynnetään median ja
kirjastojen englanninkielistä
materiaalia
Rohkaistaan tutustumaan
englanninkieliseen
nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä:
lukupiiri, parilukeminen)
Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan
sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja
itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti

Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista
tai kuvitteellisista aiheista

L5
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monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen

erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan englannin kielelle
tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä
idiomeja
Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista
Tehdään tiedonhallintatehtäviä
englanniksi (ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
oheismateriaali)
Tehdään suullisia tai kirjallisia
projekteja tieto- ja
viestintätekniikkaa hyväksi
käyttäen

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen
kehittymistä globaaliksi lingua francaksi.
Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty
kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita englannin kielen

Hyödynnetään median ja
kirjastojen englanninkielistä
materiaalia
Hyödynnetään oppilaiden
informaalisen oppimisen kautta
karttunutta kielitaitoa

L1, L2
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opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen
varianteista.
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia
ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

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

Opetellaan asettamaan omia
kielenopiskelutavoitteita sekä
arvioimaan omia opiskelutapoja
omasta opiskelusta vastuuta ottaen

L1, L3

Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota
Huomioidaan, mihin englannin
kielen taitoa voi käyttää myös
koulun ulkopuolella, esim.
tiedonhallinnassa

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan,
esimerkiksi omia tuotoksia
kerätään sähköiseen muotoon

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista
aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta englannin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja
globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä.

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä
jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla, englannin kielelle
ominaisella tavalla mm. musiikin,
draaman ja pelillisyyden avulla

L2, L4, L5, L6
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T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun
käymisessä

Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin
Harjoitellaan tapoja kiertää tai
korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen

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

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin, kuten
Erasmus+, e-Twinning sekä
tehdään yhteistyö Espoon
kansainvälisten koulujen kanssa
Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
syntyperäisiä vierailijoita

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

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä,
lähes normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
Opetellaan ymmärtämään
yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai
kirjoitettua tekstiä

L1, L4, L5, L7
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Teksteistä hankitaan tietoa, jota
jaetaan ja julkaistaan tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Hyödynnetään median ja
kirjastojen englanninkielistä
materiaalia
Rohkaistaan tutustumaan
englanninkieliseen
nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä:
lukupiiri, parilukeminen)
Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan
sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja
itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista
tai kuvitteellisista aiheista
Opetellaan englannin kielellä
tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä
idiomeja
Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista
Tehdään tiedonhallintatehtäviä
englanniksi (ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
oheismateriaali)

L1, L5, L6, L7
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Tehdään suullisia tai kirjallisia
projekteja tieto- ja
viestintätekniikkaa hyväksi
käyttäen

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen
kehittymistä globaaliksi lingua francaksi.
Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty
kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita englannin kielen
opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen
varianteista.

Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä

S2 Vahvistetaan edelleen
kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan
oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien

Käytetään oman kielitaidon
arviointiin Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta portfoliota

L1, L2, L3

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa,
englanti lingua francana

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia
ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen

L1, L3
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vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista
ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Kiinnitetään huomiota viestin
välittymiseen ja toisia
kannustavaan vuorovaikutukseen
Huomioidaan, mihin englannin
kielen taitoa voi käyttää myös
koulun ulkopuolella ja koulun
päätyttyä, esim. tiedonhallinnassa

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan,
esimerkiksi omien tuotosten
keräämisessä sähköiseen muotoon
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista
aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun
käymisessä

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta englannin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan
huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä.

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä, tunteita ja
asenteita jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla, englannin kielelle
ominaisella tavalla mm. musiikin,
draaman ja pelillisyyden avulla
Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Harjoitellaan tapoja kiertää
tai korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa

L2, L4, L5, L6
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tukea oppilaan rakentavaa
kulttuurienvälistä viestintää

Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin, kuten
Erasmus+, e-Twinning sekä
tehdään yhteistyö Espoon
kansainvälisten koulujen kanssa
Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
syntyperäisiä vierailijoita

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

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

Opetellaan ymmärtämään pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä,
lähes normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
Opetellaan ymmärtämään
yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai
kirjoitettua tekstiä
Teksteistä hankitaan tietoa, jota
jaetaan ja julkaistaan tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Hyödynnetään median ja
kirjastojen englanninkielistä
materiaalia
Rohkaistaan tutustumaan
englanninkieliseen
nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä:
lukupiiri, parilukeminen)

L4
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Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan
sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja
itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista
Opetellaan yleisimmät kielelle
tyypilliset fraasit ja keskeiset idiomit
Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista
Tehdään tiedonhallintatehtäviä
englanniksi (ks. Espoon
tiedonhallintataitojen
oheismateriaali)
Tehdään suullisia tai kirjallisia
projekteja tieto- ja viestintätekniikkaa
hyväksi käyttäen

ENGLANTI vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 9
4. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.
5. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.

L1, L5, L6, L7
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6. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.
7.-9. Lk
Opetuksessa noudatetaan vastaavien luokka-asteiden englanti A1-kielenä opetussuunnitelmia.

ENGLANTI, B1-oppimäärä vuosiluokilla 6 - 9
Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin,
kytketään luokassa tai koulussa
puhuttaja kieliä arkipäivän
opetukseen

L1, L2, L4

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta jäsentämään
käsitystään kaikkien osaamiensa
kielten keskinäisestä suhteesta

T2 auttaa oppilasta
hahmottamaan opiskeltavan
kielen asemaa maailmassa ja
sen levinneisyyttä

Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja
entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen
levinneisyysalueeseen.

Vertaillaan englannin ja muiden
opiskeltavien kielten eroja ja
yhtäläisyyksiä
Tutustutaan englanninkielisiin
maihin ja kulttuureihin

L2, L4

Kielenopiskelutaidot
T3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan viestinnällisiä
taitojaan sallivassa

Pyritään luomaan positiivinen,
kannustava ja turvallinen ilmapiiri

L3
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opiskeluilmapiirissä sekä
ottamaan vastuuta opiskelustaan
ja arvioimaan osaamistaan

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa
yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen
taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.

T4 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito tärkeänä
osana elinikäistä oppimista ja
oman kielivarannon karttumista
ja rohkaista löytämään ja
hyödyntämään kohdekielisiä
aineistoja myös koulun
ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T5 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia
viestintätilanteita

T6 rohkaista oppilasta
käyttämään viestinsä perille
saamiseksi monenlaisia, myös
ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään
tarvittaessa toistoa ja hidastusta
T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten
aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita. Opetellaan tunnistamaan
opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia
kirjoitusmerkkejä.
Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Hyödynnetään vertaisoppimista
Kannustetaan oppilasta
sisukkuuteen työn
loppuunsaattamisessa
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia

L4

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa
kansainvälisessä Espoossa

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan
aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa
(esim. parityöt, haastattelut,
draamaharjoitukset, pienet
esitelmät)

L4

Rohkaistaan käyttämään pientä
kielitaitoa virheistä välittämättä
kansainvälisessä Espoossa

L4

Harjoitellaan kohteliasta ja
arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa

L4
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Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta ottamaan
selvää tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta puheesta
tai kirjoitetusta tekstistä

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten
aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto. Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita.

Hyödynnetään informaalisen
oppimisen kautta karttunutta
kielitaitoa
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa

L4

Harjoitellaan erilaisia
asioimistilanteita

L4

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

Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Rohkaistaan esiintymään
englanniksi

Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä

L2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä

Tutustutaan kielen käyttöympäristöihin ja
tärkeimpiin näkökohtiin niiden maiden
elämänmuodossa, joissa kyseistä kieltä
puhutaan.

Tutustutaan englanninkielisiin
maihin ja kulttuureihin
Tutustutaan puhutun englannin eri
variantteihin

Kielenopiskelutaidot
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T3 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla
tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen
työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan
ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

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

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan, esim.
omia tuotoksia kerätään
sähköiseen muotoon

L1

Huomioidaan, mihin
englanninkielen taitoa voi käyttää
myös koulun ulkopuolella, esim.
tiedonhallinnassa

L3

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä
jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla englanninkielelle
ominaisella tavalla mm. musiikin,
draaman ja pelillisyyden avulla.

L4

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

T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon
englannin maantieteellinen levinneisyys ja
asema.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin

L2, L4
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Harjoitellaan tapoja kiertää tai
korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin kuten
Erasmus+, e-Twinning sekä
tehdään yhteistyötä Espoon
kansainvälisten koulujen kanssa

T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten
tuntemustaan

L2, L4, L6

Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
kansainvälisiä vieraita
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen sopivia
ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon
englannin kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Hyödynnetään kirjastojen
englanninkielistä materiaalia

T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista aiheista
kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon

L4

Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä

Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
aiheista
Opetellaan englannin kielelle
tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä

L4, L5
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englannin kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema.

idiomeja
Tehdään tiedonhakutehtäviä
englanniksi
Tehdään suullisia ja kirjallisia
projekteja tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen

Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka
auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa.

Vertaillaan englannin ja muiden
opiskeltavien kielten eroja ja
yhtäläisyyksiä

L4

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

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla
tavalla. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

Opetellaan asettamaan omia
kielenopiskelutavoitteita sekä
arvioimaan omia opiskelutapoja
omasta opiskelusta vastuuta ottaen

L1, L3
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vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
T4 kannustaa ja ohjata oppilasta Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan
huomaamaan mahdollisuuksia
oppilaita monipuoliseen kielen käytön
käyttää kohdekieltä omassa
harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
elämässään sekä käyttämään
kieltä rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja koulun
ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kiinnitetään huomioita viestin
välittymiseen ja toisia
kannustavaan vuorovaikutukseen

L3, L4

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

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla englanninkielelle
ominaisella tavalla

L4

T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten
tuntemustaan

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
Harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin
Harjoitellaan tapoja kiertää tai
korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin
Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
kansainvälisiä vieraita

L2, L4

L2, L4, L6

150

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

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä

L4

T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista aiheista
kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista

L4, L5

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
aiheista
Opetellaan englannin kielelle
tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä
idiomeja

Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka
auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan kielen
käyttöympäristöihin ja tärkeimpiin näkökohtiin
niiden maiden elämänmuodossa, joissa kyseistä
kieltä puhutaan.

Tutustutaan omassa koulussa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin,
kytketään luokassa tai koulussa
puhuttaja kieliä arkipäivän
opetukseen

L4

Vertaillaan englannin ja muiden
opiskeltavien kielten eroja ja
yhtäläisyyksiä

T2 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan
liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa
oppilaille valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyään
Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta
huomaamaan mahdollisuuksia
käyttää kohdekieltä omassa
elämässään sekä käyttämään

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla
tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen
työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan
ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen
erilaisissa tilanteissa.

Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan, esim.
omia tuotoksia kerätään
sähköiseen muotoon

L1, L3

Huomioidaan, mihin
englanninkielen taitoa voi käyttää
myös koulun ulkopuolella, esim.
tiedonhallinnassa
Kiinnitetään huomioita viestin
välittymiseen ja toisia
kannustavaan vuorovaikutukseen
Käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan, esim.
omia tuotoksia kerätään

L3, L4
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kieltä rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja koulun
ulkopuolella

sähköiseen muotoon
Huomioidaan, mihin
englanninkielen taitoa voi käyttää
myös koulun ulkopuolella, esim.
tiedonhallinnassa
Kiinnitetään huomioita viestin
välittymiseen ja toisia
kannustavaan vuorovaikutukseen

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

T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T7 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema.

Harjoitellaan viestimään ja
ilmaisemaan mielipiteitä, tunteita ja
asenteita jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa
kohteliaalla englanninkielelle
ominaisella tavalla mm. musiikin,
draaman ja pelillisyyden avulla

L4

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
vuorovaikutustilanteiden
harjoittelussa
Opetellaan varmistamaan, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin
Harjoitellaan tapoja kiertää tai
korvata tuntematon sana tai
muotoilla viesti uudelleen
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin sekä tehdään
yhteistyötä esim. Espoon

L4

L4
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kuuluvien ilmausten
tuntemustaan

kansainvälisten koulujen kanssa
Koululle kutsutaan
mahdollisuuksien mukaan
kansainvälisiä vieraita

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

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema.

Hyödynnetään median ja
kirjastojen englanninkielistä
materiaalia

L4

Rohkaistaan käyttämään
englanninkielistä materiaalia
tiedonhakutehtävissä
Opetellaan ymmärtämään pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä,
lähes normaalitempoisesta,
yleiskielisestä puheesta tai
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä

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

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Rohkaistaan puhumaan englantia
aina kun mahdollista
Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
aiheista itseään kiinnostavista
todellisista tai kuvitteellisista
aiheista
Opetellaan englannin kielelle
tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä

L4, L5
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idiomeja
Tehdään suullisia ja kirjallisia
projekteja tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen

SAKSA
SAKSA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 1 - 2
Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
TAVOITTEISTA JOHDETUT
SISÄLTÖALUEET
OPPIMISEN TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

ESPOON NÄKÖKULMA

T1 tutustutaan, mitä
kieliä ja kulttuureita
koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa on.

Oppilas oppii tiedostamaan
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan sekä
tunnistamaan kohdekielen
muista osaamistaan kielistä.

S1 Pohditaan yhdessä, mitä
kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa
puhutaan ja tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa puhuttuihin L1, L2, L5, L7
kieliin ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä.

Ohjata oppilasta
tunnistamaan kohdekieli
muista kielistä.

(tavoitetta ei arvioida)

Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja eroista.

T2 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden merkitystä ja
arvoa eri yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

Herätellään uteliaisuutta muita
kieliä ja kulttuureita kohtaan.

Keskustellaan mitä kieliä oppilas
tuntee ja millainen on oma
kielitausta/kokemukset kielistä.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään
erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden
kanssa ja toimia
ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

T4 ohjata oppilasta
tekemään havaintoja
kielestä ja
kielenkäytöstä sekä

Oppilas oppii arvaamaan ja
päättelemään sanojen ja
ilmausten merkityksiä sekä
tekemään havaintoja kielestä
ja kielenkäytöstä.

S2 Harjoitellaan tekemään
yhteistyötä ja työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä

Harjoitellaan toimimaan ryhmän
jäsenenä
kielenoppimistilanteissa.
Tutustutaan yhdessä erilaisiin
kielenopiskelutapoihin
esimerkiksi pelien ja leikkien
avulla.
Harjoitellaan itsensä
ilmaisemista suullisesti
kohdekielellä.

L1, L2, L6

L1, L4, L5
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kehittämään kielellistä
päättelykykyä.

(tavoitetta ei arvioida)

asiayhteyden, yleistiedon tai
muiden kielten osaamisen
perusteella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii käyttämään
kieltä viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat oppilaiden
arki ja kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan yhdessä
oppilaiden kanssa. Keskeisiä
sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, omasta itsestä
kertominen ja arkeen liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa harjoitellaan
kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita ja
kohteliaisuusfraaseja pareittain
ja ryhmissä.

L1, L2, L4, L6,
L7

Rohkaistaan ja kannustetaan
oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa luomalla
helppoja vuorovaikutustilanteita
ja onnistumisen kokemuksia.

Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina esim.
laulujen, leikkien, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Saksan kielen A1 -opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISIIN
TAVOITTEISTA
LIITTYVÄT
JOHDETUT OPPIMISEN SISÄLTÖALUEET
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN
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T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa
on.
Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
kohdekielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.
S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

Tutustutaan luokassa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.
Kuunnellaan kohdekieltä eri tavoin
puhuttuna.

L1, L2, L5,
L7

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä
ja monikulttuurisen Espoon
tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta näkemään
kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus vahvuutena.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään erilaisia
ajatuksia ja mielipiteitä.
Tuodaan kansainvälisen Espoon
kielet näkyviksi koulun arjessa.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden kanssa ja
toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

Ohjataan oppilasta kannustamaan
muita kielten opiskelussa.
Ohjataan oppilasta asettamaan
pieniä tavoitteita kielen oppimiselle.

L1, L2, L6

T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.

Tuetaan oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä
rohkaisemalla esittämään
kysymyksiä ja havaintoja kielistä.

L1, L4, L5

(tavoitetta ei arvioida)

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Leikitellään äänteillä ja vertaillaan
kohdekielen sekä muiden kielten
eroja ja yhtäläisyyksiä.
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T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin
tapoihin oppia kieliä ja
kokeillaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten. Harjoitellaan yhdessä
asettamaan tavoitteita kielten
opiskelulle.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin keinoin
käyttämällä esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään,
että kielitaito on kehittyvä taito, jota
voi harjoitella esimerkiksi puhetta
kuuntelemalla ja toistamalla.

L1, L7

Ohjataan ottamaan vastuuta omasta
ja yhteisestä työskentelystä.
Hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja
medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii
käyttämään kieltä
viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat
eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä
kertominen ja arkeen
liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan vuorovaikutusta
kohdekielellä erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa (esimerkiksi
esittäytyminen, viestintäkumppanin
esittely, kuulumisten tiedustelu).
Rohkaistaan oppilasta
havainnoimaan sekä kokeilemaan
kielen käyttöä kansainvälisessä
Espoossa.

L1, L2, L4,
L6, L7
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Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esim. laulujen, leikkien,
draaman ja
pelillistämisen avulla.
T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään non-verbaalisia
keinoja ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä.
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä viestin
ymmärtämiseen liittyviä
vaikeuksia.

T8 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
viestintätilanteeseen ja kulttuuriin
sopivalla tavalla.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan
erilaisten viestinnässä
tarvittavien apukeinojen,
kuten eleiden ja
piirtämisen käyttöä.

Oppilas oppii arvaamaan
tai päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
ilmaisemaan, onko
Harjoitellaan ilmaisuja,
ymmärtänyt kuulemansa. joita tarvitaan, kun viestin
ymmärtämisessä on
Oppilas oppii tuomaan
vaikeuksia.
esille omia oivalluksiaan.
Oppilas oppii
S3 Totutellaan
käyttämään joitakin
käyttämään kielelle ja
kielelle ja kulttuurille
kulttuurille tyypillisimpiä
tyypillisiä
kohteliaisuuden
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
ilmauksia.
vuorovaikutustilanteissa,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.

Harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia
kuvia, symboleita ja merkkejä.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

Ohjataan oppilasta käyttämään
erilaisia sovelluksia ja medioita.

Harjoitellaan esittämään
yksinkertaisia kysymyksiä ja niihin
vastaamista.
Harjoitellaan sanatonta ja sanallista
viestintää erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Valitaan aihepiirejä sekä

L2, L4, L6,
L7
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Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa.

työskentely- ja toteutustapoja
yhdessä oppilaiden kanssa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Harjoitellaan kohdekielisten ohjeiden L1, L2, L3,
mukaan toimimista.
L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja ilmauksia
oppilaille tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään muutamia
kuulemiaan ja
näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

Oppilas tutustuu
ensisijaisesti puhuttuihin
teksteihin ja vähitellen
myös kirjoitettuihin
teksteihin sekä arjessa
kuuluvaan ja näkyvään
kieleen.
Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota.
Ymmärtämistä
harjoitellaan esim.
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Harjoitellaan tunnistamaan
kohdekielelle ominaisia äänteitä
sekä sana- ja lausepainoja.
Kiinnitetään huomiota puhutun ja
kirjoitetun kielen eroihin.
Hyödynnetään erilaisia sähköisiä
oppimateriaaleja ja medioita.
Hyödynnetään Espoon monipuolisia
kirjastopalveluita.
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T10 ohjata oppilasta käyttämään
kohdekielen tavallisimpia sanoja
ja ilmauksia oppilaille tutuissa
tilanteissa erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia
puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Valitaan ääntämiseltään toisiaan
lähellä olevia sanoja ja vertaillaan
sanojen merkitysten muuttumista.
Harjoitellaan selkeää ääntämistä.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

Tutustutaan kirjoitettuihin teksteihin.

Harjoitellaan runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita harjoitellaan
osana vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua
vähitellen kirjoittamiseen.
SAKSA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 3 - 6
Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

L2

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

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa

L1, L3

Viestintää harjoitellaan aktiivisesti
esimerkiksi paritöiden,
haastattelujen ja
draamaharjoitusten avulla

L2, L4 L5, L7

Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta

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

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä.
Hyödynnetään vertaisoppimista
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Havainnoidaan runsaasti ääntämistä ja
intonaatiota.

Rohkaistaan oppilasta
käyttämään pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan
virheistä välittämättä
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
(esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit ja digitaaliset
sovellukset)

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä.

Sanastoja ja rakenteita opetellaan
helppojen tekstien avulla

L4

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

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan L3, L4, L5, L7
suullisten pariharjoitusten, pienten
näytelmien, pelien, leikkien ja
laulujen avulla
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi videoimalla tai
äänittämällä
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

L1, L2

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

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa

L1, L3

Harjoitellaan asioiden
kuvailemista (esimerkiksi säätilat,
ulkonäkö) ja harjoitellaan
asioimistilanteita (esimerkiksi
ravintola- ja ostostilanteet)

L2, L4 L5, L7

Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta

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

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni ja harrastukset.
Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
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kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Tehdään suullisia pari- ja
ryhmätöitä
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
(esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit ja digitaaliset
sovellukset)
Rohkaistaan oppilasta
käyttämään pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan
virheistä välittämättä.
Hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Hyödynnetään vertaisoppimista

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan saksaa. Valitaan erilaisia tekstejä
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.
monipuolisesti: esimerkiksi
lauluja, videoita, tarinoita,
sarjakuvia ja autenttisia
kielenkäyttötilanteita

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä monenlaisista aiheista.

Harjoitellaan hyödyntämään koko
kielitaitoa ja käyttämään tekstin
tuottamisessa tarvittavia
apuvälineitä, kuten sanakirjoja

L3, L4, L5, L7
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myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
sekä suullisesti että kirjallisesti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä,
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa ja tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen.

Korostetaan kulttuurille ominaista
kohteliasta kielenkäyttöä
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta.
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä
yhteistyötä sekä yhteistyötä

L1, L2

167

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

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

Rohkaistaan oppilasta
käyttämään kohdekieltä virheistä
välittämättä ja arvostamaan
pientäkin kielitaitoa

L1, L4, L5, L6

Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
(esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit ja digitaaliset
sovellukset)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten
pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään

Harjoitellaan esimerkiksi
suullisissa pari- ja ryhmätöissä
erilaisia kielenkäyttötilanteita,
mm. asioimistilanteet (esim. tien
neuvominen, ostostilanteet)
kohdekielen kulttuurille
ominaisella kohteliaalla tavalla
Tuodaan esille ilmeiden, eleiden
ja äänenpainon merkitys
viestinnässä
Rohkaistaan oppilasta
käyttämään pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan
virheistä välittämättä
Hyödynnetään vertaisoppimista

L2, L4
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kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota

Tutustutaan saksankielisten
maiden kulttuuriin (esim.
juhlapyhät)

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä, esimerkiksi
tarinoita, lauluja, runoja ja
sarjakuvia eri medioissa

L4

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

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä.

Harjoitellaan viestien kirjoittamista
ja esiintymistä

L3, L4, L5, L7

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia
tapoja kirjoittaa ja tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

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

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esimerkiksi pelit, leikit ja fyysinen
aktiivisuus) edistämään
oppimisen iloa

L2, L3

Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä
yhteistyötä sekä yhteistyötä
esimerkiksi Goethe-instituutin
kanssa

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

L1, L4, L5, L6

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
Rohkaistaan oppilasta
käyttämään pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan
virheistä välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,

Harjoitellaan erilaisia
kielenkäyttötilanteita esimerkiksi
kotimaasta kertominen,
matkustaminen ja

L2, L4

170

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

harrastukset, vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi avun
pyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämän
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan sana- ja
lausepainoa ja puherytmiä. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

asioimistilanteet, esim. suullisia
pari- ja ryhmätöitä
Harjoitellaan eri maiden nimiä ja
kieliä saksaksi sekä tutustutaan
saksankielisten maiden kulttuuriin
(esim. juhlapyhät)
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita (esimerkiksi
kiertoilmauksia, nonverbaalista
viestintää)
Hyödynnetään vertaisoppimista

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä.

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa ja tuetaan
monilukutaidon kehittymistä

L4
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä.

Harjoitellaan viestien kirjoittamista
ja esiintymistä

L3, L4, L5, L7

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

SAKSA vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 6
4. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.
5. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.
6. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.

SAKSA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen.

Espoon näkökulma

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

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kielen päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten
yhtäläisyyksiä ja eroja.
Tutustutaan saksan kielen
levinneisyyteen

L1, L2

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Vahvistetaan oppilaan omaa
kulttuuri-identiteettiä ja myönteistä
asennetta monikulttuurisuutta
kohtaan
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä
sekä yhteistyötä esimerkiksi
Goethe-instituutin kanssa
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

L1, L3

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
tunteista ja mielipiteistä sekä
selviytymään erilaisista

L4, L6
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jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

asioimistilanteista (esim.
ostostilanteet, tien neuvominen)
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi suullisia pari- ja
ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja asioimistilanteita
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Huomioidaan kulttuurille ominainen
kohtelias kielenkäyttö
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoaan virheistä
välittämättä

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

S3 Sanastoja ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kuuntelemaan ja
lukemaan kohdekieltä
Hyödynnetään koulukirjastoa
Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita.
Tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

L4
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Opetellaan puhumaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä

L5, L6

Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan

Ohjataan arvostamaan omaa
kulttuuri-identiteettiä, kohdekielen
kulttuuria ja monikulttuurisuutta
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä
sekä yhteistyötä esimerkiksi
Goethe-instituutin kanssa

L1, L2
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tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esim. pelit, leikit ja fyysinen
aktiivisuus) edistämään oppimisen
iloa

L1, L3

Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa
kielitaitoaan luovasti ja soveltaen

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
ulkonäöstä, hyvinvoinnista,
tunteista ja mielipiteistä, sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista (esim.
matkustaminen, ravintolatilanteet,
tien neuvominen)
Tutustutaan ruokakulttuuriin
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi suullisia pari- ja
ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja asioimistilanteita
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia

L4, L6
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viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Huomioidaan kulttuurille
ominainen kohtelias kielenkäyttö
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoaan virheistä
välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen
sisällön ymmärtämistä

S3 Sanastoja ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kuuntelemaan ja
lukemaan kohdekieltä

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita
Tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan viestien kirjoittamista
ja esiintymistä
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja

L5, L6
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kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota

Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa.

Kotikansainvälisyys:
hyödynnetään oppilaiden jo
osaamia kieliä
Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan. Ohjataan
oppilasta asettumaan toisen
asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri
näkökulmista
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä
sekä yhteistyötä esimerkiksi
Goethe-instituutin kanssa

L1, L4
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Kielenopiskelutaidot
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin ja sanastojen
monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköisiä oppimisympäristöjä,
digitaalisia sovelluksia ja internetin
sanakirjaohjelmia) sekä
mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa

L1

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa
Oppilaita ohjataan luottamaan
omiin taitoihinsa ja pohtimaan
asioita eri näkökulmista
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjoitellaan asioimistilanteita ja
mielipiteen ilmaisemista sekä
omasta maasta ja kulttuurista
kertomista
Käsitellään aihealueina
saksankielisten maiden kulttuuria,
matkustamista, ympäristöä ja
kestävää kehitystä sekä opiskelua
ja työelämää
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten

L2, L4, L6
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T8 ohjata oppilasta kiinnittämään
huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon
liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista

draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoaan luovasti ja
soveltaen virheistä välittämättä.
Huomioidaan kulttuurille
ominainen kohtelias kielenkäyttö
Harjoitellaan työelämässä
tarvittavia saksan kielelle ja kulttuurille ominaisia
viestintätapoja
Voidaan harjoitella esimerkiksi
työhaastattelutilannetta.

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

S3 Sanastoja ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kuuntelemaan ja
lukemaan kohdekieltä
Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

L4, L5
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Tuetaan monilukutaidon
kehittymistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen
huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan viestien kirjoittamista
ja esiintymistä sekä työelämässä
tarvittavaa sanastoa ja taitoja,
kuten työhakemuksen tai CV:n
kirjoittamista
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

SAKSA vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 7 - 9
Opetuksessa noudatetaan saksan A1-kielen opetussuunnitelmaa.

SAKSA, B2-oppimäärä vuosiluokilla 8 - 9
Saksan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8 ja 9

L5, L6
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Ohjataan oppilasta arvostamaan
omaa kulttuuri- identiteettiään,
kohdekielen kulttuuria ja
monikulttuurisuutta

L1, L2, L4

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan
uuden opiskeltavan kielen suhde
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja
monikielisyyden kehittymistä

S1 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan
aiemmin opitun perusteella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan
opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan,
etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa
kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.
Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja
kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan
Hyödynnetään oppilaiden jo
osaamia kieliä
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä
sekä yhteistyötä esimerkiksi
Goethe-instituutin kanssa

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä ja kannustaa häntä
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten
kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää
ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä
aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita,
opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.

Opiskelussa voidaan hyödyntää
esimerkiksi Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta vastaavaa
työkalua
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
(esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä) sekä

L3
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mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja
erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan
kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
ulkonäöstä, hyvinvoinnista,
tunteista ja mielipiteistä, sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista (esim.
kahvilassa, ravintolassa ja
kaupassa asioiminen, lipunosto,
tien neuvominen)
Tutustutaan arkielämään ja
kulttuuriin saksankielisissä maissa
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Harjoitellaan saksan kielelle ja
kulttuurille ominaisia
viestintätapoja

L4, L6
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Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa
kielitaitoaan luovasti ja soveltaen
virheistä välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä,
me ja maailma.

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita
Tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä. Havainnoidaan kohdekielen
rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen
piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti.
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esimerkiksi
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja

L5
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kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISTA
JOHDETUT OPPIMISEN
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
SISÄLTÖALUEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa on.

S1 Pohditaan yhdessä, mitä
kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä esiintyviin
kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa
puhuttuihin kieliin ja
hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä.

L1, L2, L5, L7

Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta
arjessaan sekä
tunnistamaan kohdekielen
muista osaamistaan
kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
eri kieliä ja kulttuureja.

Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja eroista.
S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden merkitystä
ja arvoa eri yhteisöille.

Herätellään uteliaisuutta
muita kieliä ja kulttuureita
kohtaan.
Keskustellaan mitä kieliä
oppilas tuntee ja millainen on
oma kielitausta/kokemukset
kielistä.

L1, L2

(tavoitetta ei arvioida)
Harjoitellaan hyväksymään
erilaisia ajatuksia ja
mielipiteitä.
Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ja toimia
ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan tekemään
yhteistyötä ja
työskentelemään pareittain
ja ryhmissä.

Harjoitellaan toimimaan
ryhmän jäsenenä
kielenoppimistilanteissa.
Tutustutaan yhdessä erilaisiin
kielenopiskelutapoihin
esimerkiksi pelien ja leikkien
avulla.

L1, L2, L6
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T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään havaintoja
kielestä ja kielenkäytöstä.
(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon tai
muiden kielten osaamisen
perusteella.

Harjoitellaan itsensä
ilmaisemista suullisesti
kohdekielellä.

L1, L4, L5

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan yhdessä
oppilaiden kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, omasta
itsestä kertominen ja arkeen
liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa harjoitellaan
kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita ja
kohteliaisuusfraaseja
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L4,
L6, L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta käyttämään
kieltä monipuolisesti erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii käyttämään
kieltä viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

Rohkaistaan ja kannustetaan
oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa
luomalla helppoja
vuorovaikutustilanteita ja
onnistumisen kokemuksia.

Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina esim.
laulujen, leikkien, draaman
ja pelillistämisen avulla.
Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

187

OPETUKSEN
TAVOITTEISTA
JOHDETUT OPPIMISEN
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

TAVOITTEISIIN
LIITTYVÄT
SISÄLTÖALUEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa on.

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa ja lähiympäristössä
puhuttuihin kieliin. Kuunnellaan kohdekieltä
eri tavoin puhuttuna.

L1, L2, L5,
L7

TAVOITTEET

Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
kohdekielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.

Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.
S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

(tavoitetta ei arvioida)

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä ja
monikulttuurisen Espoon tarjoamia
mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta näkemään kielellinen ja
kulttuurinen moninaisuus vahvuutena.

L1, L2

Harjoitellaan hyväksymään erilaisia ajatuksia
ja mielipiteitä.
Tuodaan kansainvälisen Espoon kielet
näkyviksi koulun arjessa.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ja toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.
S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon

Ohjataan oppilasta kannustamaan muita
kielten opiskelussa.
Ohjataan oppilasta asettamaan pieniä
tavoitteita kielen oppimiselle.

L1, L2, L6

Tuetaan oppilaan kielellisen päättelykyvyn
kehittymistä rohkaisemalla esittämään
kysymyksiä ja havaintoja kielistä.

L1, L4, L5

Leikitellään äänteillä ja vertaillaan
kohdekielen sekä muiden kielten eroja ja
yhtäläisyyksiä.
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T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin
tapoihin oppia kieliä ja kokeillaan,
millaiset tavat oppia kieliä sopivat
oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan
yhdessä asettamaan tavoitteita
kielten opiskelulle.

(tavoitetta ei arvioida)

tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään, että
kielitaito on kehittyvä taito, jota voi harjoitella
esimerkiksi puhetta kuuntelemalla ja
toistamalla.

Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.

Ohjataan ottamaan vastuuta omasta ja
yhteisestä työskentelystä.

Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin keinoin
käyttämällä esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.

L1, L7

Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta käyttämään
kieltä monipuolisesti erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii käyttämään
kieltä viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat
eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä

Harjoitellaan vuorovaikutusta kohdekielellä
erilaisissa kielenkäyttötilanteissa (esimerkiksi
esittäytyminen, viestintäkumppanin esittely,
kuulumisten tiedustelu).
Rohkaistaan oppilasta havainnoimaan sekä
kokeilemaan kielen käyttöä kansainvälisessä
Espoossa.

L1, L2, L4,
L6, L7
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kertominen ja arkeen
liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esim. laulujen, leikkien,
draaman ja
pelillistämisen avulla.
T7 ohjata oppilasta hyödyntämään
non-verbaalisia keinoja ja
käyttämään erilaisia keinoja
päätellä sanojen merkityksiä.
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä viestin
ymmärtämiseen liittyviä
vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan
erilaisten viestinnässä
tarvittavien apukeinojen,
kuten eleiden ja
piirtämisen käyttöä.

Oppilas oppii arvaamaan
tai päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
ilmaisemaan, onko
ymmärtänyt kuulemansa.
Oppilas oppii tuomaan
esille omia oivalluksiaan.

Harjoitellaan ilmaisuja,
joita tarvitaan, kun viestin
ymmärtämisessä on
vaikeuksia.

Harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia kuvia,
symboleita ja merkkejä.
Ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia
sovelluksia ja medioita.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7
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T8 rohkaista oppilasta käyttämään
kieltä viestintätilanteeseen ja
kulttuuriin sopivalla tavalla.

Oppilas oppii käyttämään
joitakin kielelle ja
kulttuurille tyypillisiä
kohteliaisuuden
ilmauksia.

S3 Totutellaan
käyttämään kielelle ja
kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
vuorovaikutustilanteissa,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan esittämään yksinkertaisia
kysymyksiä ja niihin vastaamista.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Harjoitellaan kohdekielisten ohjeiden mukaan
toimimista.

Oppilas tutustuu
ensisijaisesti puhuttuihin
teksteihin ja vähitellen
myös kirjoitettuihin
teksteihin sekä arjessa
kuuluvaan ja näkyvään
kieleen.

Hyödynnetään erilaisia sähköisiä
oppimateriaaleja ja medioita.

L2, L4, L6,
L7

Harjoitellaan sanatonta ja sanallista
viestintää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Valitaan aihepiirejä sekä työskentely- ja
toteutustapoja yhdessä oppilaiden kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
kohdekielen tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille tutuissa
tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään muutamia
kuulemiaan ja
näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota.

Harjoitellaan tunnistamaan kohdekielelle
ominaisia äänteitä sekä sana- ja
lausepainoja.
Kiinnitetään huomiota puhutun ja kirjoitetun
kielen eroihin.

Hyödynnetään Espoon monipuolisia
kirjastopalveluita.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

191

Ymmärtämistä
harjoitellaan esim.
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta käyttämään
kohdekielen tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille tutuissa
tilanteissa erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan ääntämistä

Oppilas oppii käyttämään
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Harjoitellaan runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita harjoitellaan
osana vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien, lorujen,

Valitaan ääntämiseltään toisiaan lähellä
olevia sanoja ja vertaillaan sanojen
merkitysten muuttumista. Harjoitellaan
selkeää ääntämistä.
Tutustutaan kirjoitettuihin teksteihin.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7
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tarinoiden, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua
vähitellen kirjoittamiseen.

RANSKA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 3 - 6
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä opiskeltavan kielen asema
siinä

Kielenopiskelutaidot

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta

L2
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T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

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

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa

L1, L3

Viestintää harjoitellaan aktiivisesti
esimerkiksi paritöiden,
haastattelujen ja
draamaharjoitusten avulla

L2, L4 L5, L7

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten
pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
ja sanoitusten yhteydessä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Rohkaistaan käyttämään pientäkin
kielitaitoa mahdollisuuksien
mukaan virheistä välittämättä
Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit ja
digitaaliset sovellukset)
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T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
helppojen tekstien avulla

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa, tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

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

S3 kuten tavoitteiden T7 kohdalla

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
suullisten pariharjoitusten, pienten
näytelmien, pelien, leikkien ja
laulujen avulla

L3, L4, L5, L7

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Espoon näkökulma

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä,
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa
kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

L1, L2

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

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa

L1, L3

Harjoitellaan esimerkiksi myös
ulkonäön kuvailua ja
asioimistilanteita (kahvilassa
tilaaminen)

L2, L4 L5, L7

Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta

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

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja

Viestintätilanteita harjoitellaan
esimerkiksi suullisten pari- ja
ryhmätöiden, pienten tarinoiden,
näytelmien ja haastattelujen avulla
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maailma. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten
pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
ja sanoitusten yhteydessä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään
pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan virheistä
välittämättä
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
(esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit ja digitaaliset
sovellukset)

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

S3 kuten tavoitteiden T7 kohdalla

Valitaan erilaisia tekstejä
monipuolisesti (esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
autenttisia kielenkäyttötilanteita)

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa, tuetaan monilukutaidon
kehittymistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja

S3. kuten tavoitteiden T7 kohdalla

Harjoitellaan hyödyntämään koko
kielitaitoa ja käyttämään tekstin

L3, L4, L5, L7
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kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

tuottamisessa tarvittavia
apuvälineitä, kuten sanakirjoja
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
sekä suullisesti että kirjallisesti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Korostetaan kulttuurille ominaista
kohteliasta kielenkäyttöä
Rakenteita ja sanastoa
opetettaessa voidaan vertailla eri
kieliä toisiinsa
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa

L1, L2
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Opitaan arvostamaan sekä omaa
kulttuuri-identiteettiä että
monikulttuurisuutta
Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä sekä
yhteistyötä esimerkiksi Ranskan
Instituutin kanssa
Kielenopiskelutaidot
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Rohkaistaan oppilasta käyttämään
kohdekieltä virheistä välittämättä ja
arvostamaan pientäkin kielitaitoa

L1, L4, L5, L6

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit ja
digitaaliset sovellukset)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten

Harjoitellaan asioimistilanteita
(esimerkiksi ostostilanteet ja
ravintolassa tilaaminen)
kohdekielen kulttuurille ominaisella
kohteliaalla tavalla
Viestintätilanteita harjoitellaan
esimerkiksi suullisten pari- ja
ryhmätöiden, pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten avulla

L2, L4
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tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja
äänenpainon merkitys viestinnässä
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

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

S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä, esimerkiksi
tarinoita, lauluja, runoja ja
sarjakuvia

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa, tuetaan monilukutaidon
kehittymistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota

S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Pidetään esitelmiä
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti

L3, L4, L5, L7
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myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan

Rohkaistaan käyttämään pientäkin
kielitaitoa mahdollisuuksien
mukaan virheistä välittämättä

L2, L3

Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä sekä
yhteistyötä esimerkiksi Ranskan
Instituutin kanssa

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

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esim. pelit, leikit ja fyysinen

L1, L4, L5, L6
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arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

aktiivisuus) edistämään oppimisen
iloa
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen

Harjoitellaan asioimistilanteita
(esimerkiksi lipunosto, tien
kysyminen) kohdekielen kulttuurille
ominaisella kohteliaalla tavalla.
Lisäksi tutustutaan ranskankielisten
maiden kulttuuriin
Viestintätilanteita harjoitellaan
esimerkiksi suullisten pari- ja
ryhmätöiden, pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten avulla
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita (esimerkiksi
kiertoilmauksia, nonverbaalia
viestintää)
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä

L2, L4
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tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan

L4

Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa, tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

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

S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Kirjoitetaan kirjeitä, pidetään
esitelmiä

L3, L4, L5, L7

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

RANSKA vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 6
4.lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä kolmannen ja neljännen luokan opetussuunnitelmia.
5.lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä neljännen ja viidennen luokan opetussuunnitelmia.
6.lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä viidennen ja kuudennen luokan opetussuunnitelmia siten, että kuudennen luokan lopussa oppilaat ovat
saavuttaneet A1-kielen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet.
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RANSKA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 7 - 9
Ranskan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien
välistä toimintakykyään

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten yhtäläisyyksiä
ja eroja. Tutustutaan ranskan kielen
levinneisyyteen

L1, L2

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Vahvistetaan omaa kulttuuriidentiteettiä
Korostetaan arvostavaa
vuorovaikutusta ja myönteistä
asenneta monikulttuurisuutta
kohtaan
Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit,
digitaaliset sovellukset ja internetin
sanakirjaohjelmat) sekä

L1, L3
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myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
tunteista ja mielipiteistä sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista (esim.
matkustamis- ja ostostilanteet, tien
kysyminen)
Viestintätilanteita harjoitellaan
esimerkiksi suullisten pari- ja
ryhmätöiden avulla, kuten
draamaharjoitukset, haastattelut,
videoinnit ja asioimistilanteet
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita (esimerkiksi
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää)
Rohkaistaan käyttämään aktiivisesti
omaa kielitaitoa virheistä
välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L4, L6
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T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 kuten tavoitteiden T6 - T7 kohdalla

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita,
tuetaan monilukutaidon kehittymistä

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

S3 kuten tavoitteiden T6 - T7 kohdalla

Kirjoitetaan kirjeitä ja pidetään
esitelmiä

L5, L6

Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Ranskan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä

Ohjataan oppilasta arvostamaan
omaa kulttuuri-identiteettiään,

L1, L2
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toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
oppilaan maailmankuvaa

oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

kohdekielen kulttuuria ja
monikulttuurisuutta

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esim. pelit, leikit, fyysinen
aktiivisuus) edistämään oppimisen
iloa

Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä

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

L1, L3

Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoa luovasti ja
soveltaen virheistä välittämättä
sekä luottamaan itseensä ja omaan
osaamiseensa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
L4, L6
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
ulkonäöstä, hyvinvoinnista, tunteista
ja mielipiteistä, sekä selviytymään
erilaisista asioimistilanteista (esim.
matkustaminen). Tutustutaan
ruokakulttuuriin
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi suullisia pari- ja
ryhmätöitä kuten
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täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja asioimistilanteita
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Huomioidaan kulttuurille ominainen
kohtelias kielenkäyttö
Rohkaistaan käyttämään aktiivisesti
omaa kielitaitoa virheistä
välittämättä

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

S3 kuten tavoitteiden T6-T7 kohdalla

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan.

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita,
tuetaan monilukutaidon kehittymistä

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

S3 kuten tavoitteiden T6-T7 kohdalla

Kirjoitetaan kirjeitä ja pidetään
esitelmiä
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota

L5, L6
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Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
oppimisympäristöissä

Ranskan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Kotikansainvälisyys: hyödynnetään
oppilaiden jo osaamia kieliä

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköisiä oppimisympäristöjä,
digitaalisia sovelluksia ja internetin
sanakirjaohjelmia) sekä

L1, L4

Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan. Ohjataan
asettumaan toisen asemaan ja
tarkastelemaan asioita ja tilanteita
eri näkökulmista
Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä

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

L1
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hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa
Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa
Oppilaita ohjataan luottamaan omiin
taitoihinsa ja pohtimaan asioita eri
näkökulmista

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan asioimistilanteita ja
mielipiteen ilmaisemista sekä
omasta maasta ja kulttuurista
kertomista
Käsitellään aihealueina
Frankofoniaa ja ranskankielisten
maiden kulttuuria, matkustamista,
ympäristöä ja kestävää kehitystä
sekä opiskelua ja työelämää
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää

L2, L4, L6
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Harjoitellaan työelämässä tarvittavia
ranskan kielelle ja kulttuurille
ominaisia viestintätapoja
Voidaan harjoitella esimerkiksi
työhaastattelutilannetta
Kannustetaan aktiivisuuteen
viestintätilanteessa, rohkaistaan
käyttämään omaa kielitaitoa
luovasti ja soveltaen virheistä
välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 kuten tavoitteiden T6-T8 kohdalla

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita,
tuetaan monilukutaidon kehittymistä

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

S3 kuten tavoitteiden T6 - T8 kohdalla

Kirjoitetaan kirjeitä ja pidetään
esitelmiä
Harjoitellaan myös työelämässä
tarvittavaa sanastoa ja taitoja
Voidaan harjoitella työhakemuksen
tai CV:n kirjoittamista
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja

L5, L6
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lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

RANSKA, vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 7 - 9.
Opetuksessa noudatetaan vastaavien luokka-asteiden ranska A1-kielenä opetussuunnitelmia.
Ranskan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8 ja 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Ohjataan arvostamaan omaa
kulttuuri-identiteettiä, kohdekielen
kulttuuria ja monikulttuurisuutta

L1, L2, L4

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan
uuden opiskeltavan kielen suhde
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja
monikielisyyden kehittymistä

S1 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan
aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan
opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan,
etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa
kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.
Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja
kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Hyödynnetään jo osattuja kieliä
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Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan

Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä
sekä yhteistyötä esimerkiksi
Ranskan Instituutin kanssa
Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä ja kannustaa häntä
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten
kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää
ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä
aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita,
opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.

Opiskelussa voidaan käyttää
esimerkiksi Eurooppalaista
kielisalkkua tai muuta vastaavaa
työkalua

L3

Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja
erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan
kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista

Aihepiireinä käsitellään myös
seuraavia: arkielämä: oma arki ja
lähiympäristö, vapaa-aika,
mielipiteen ilmaisu,
matkustaminen ja asioimistilanteet
(lipunosto, kahvilassa,

L4, L6
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T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema.
Havainnoidaan kohdekielen rytmiä,
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja
harjoitellaan ääntämään luontevasti.
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ravintolassa ja kaupassa
asioiminen, tien kysyminen)
Lisäksi tutustutaan arkielämään ja
kulttuuriin ranskankielisissä
maissa
Näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä, ajankohtaisuus ja
oppilaiden kiinnostuksen kohteet
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Harjoitellaan ranskan kielelle ja
kulttuurille ominaisia
viestintätapoja
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa
kielitaitoaan luovasti ja soveltaen
virheistä välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
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T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T 3 - 5 kohdalla

Hyödynnetään koulukirjastoa
mahdollisuuksien mukaan

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita
Tuetaan monilukutaidon
kehittymistä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T 3 - 5 kohdalla

Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esimerkiksi
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Harjoitellaan ranskan kielelle
ominaista kohteliasta
kielenkäyttöä
Harjoitellaan ääntämistä runsaasti
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

ESPANJA
ESPANJA, vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 9
Espanjan kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

L5
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä opiskeltavan kielen asema siinä

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia,
jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kielialueen
erityispiirteisiin (esim.
tervehtiminen, sukunimikäytäntö,
koulujärjestelmä)
Jaetaan kokemuksia (esim.
lomamatkat, omat kontaktit
espanjankielisten maiden
kulttuuriin, espanjan kieli mediassa)
Hyödynnetään mahdollisuuksien
mukaan lähiympäristön
kansainvälisiä kontakteja (esim.
vierailut espanjaa opiskelevien
koulujen kesken)
Espanjankielisten maiden juhlat
(esim. La Navidad, Los Reys
Magos, Los Carnavales:
karnevaalikulkueen järjestäminen
koululla)
Voidaan harjoitella kulttuuriin
liittyviä tansseja kuten sevillanas,
flamenco

Kielenopiskelutaidot

L1, L2
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T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja
muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava
ilmapiiri espanjan puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esim.
mindfulness-harjoitukset,
vahvuuspedagogiikka)
Opetellaan fraaseja
Opetellaan kieltä käyttäen eri
aisteja (esim. musiikkimaalausta
espanjankielisen musiikin tahtiin)
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit, blogit
yms)
Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan
sanoja (esim. ristikoiden tekeminen,
sanojen äänittäminen,
jääkaappimagneetit, lorut)
Voidaan harjoitella lukuja
esimerkiksi sudokuja tekemällä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

L1, L3
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T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja
harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja
kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten näytelmien ja,
haastattelujen yhteydessä. Harjoitellaan
ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan kysymistä ja
vastaamista pareittain ja ryhmässä

L2, L4, L5, L7

Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, myös
kiittäminen tai mieltymysten
ilmaiseminen
Kielen käyttöä harjoitellaan
esimerkiksi haastattelujen ja
draamaharjoitusten avulla
Kirjoitetaan tai kuvataan kaverin
esittely tai pidetään aamunavaus
Voidaan harjoitella mainosten
tekemistä
Harjoitellaan espanjan kielen
erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll,
z) tunnistamista ja tuottamista

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
tekstien yhteydessä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä
monipuolisesti, esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
autenttisia kielenkäyttötilanteita
Hyödynnetään koulukirjastoa ja
muita tapoja kerätä espanjankielistä
materiaalia
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolleen sopiviin teksteihin eri

L4
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medioissa (esim. mainosten
lukeminen, peliohjeiden
tulkitseminen)

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

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja
haastattelujen avulla. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan ääntämistä
ja intonaatiota.

Harjoitellaan hyödyntämään koko
kielitaitoa ja käyttämään tekstin
tuottamisessa tarvittavia
apuvälineitä, kuten sanakirjoja
Hyödynnetään tekstin
tuottamisessa parityötä ja
ryhmätyötä
Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen
Voidaan tehdä samalla periaatteella
esityksiä esim. ystävyyskoululle

L3, L4,L5, L7
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Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten
voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Korostetaan kulttuurille ominaista
kohteliasta kielenkäyttöä
Rakenteita ja sanastoa
opeteltaessa voidaan vertailla eri
kieliä toisiinsa
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyys
lähiympäristössä
Tutustutaan kielialueen tapoihin
(esim. sunnuntain vietto,
kouluruokailu, la piñata: piñatan
suunnittelu ja tekeminen yhdessä)
Hyödynnetään espanjankielistä
kirjallisuutta (esim. kirjaston avulla)
Tutustutaan espanjankielisen
kielialueen maihin (esim. El día de
los Muertos, Fallas)

L1, L2
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Voidaan harjoitella kulttuuriin
liittyviä tansseja kuten merengue tai
salsa

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

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

Luodaan yhdessä kannustava
ilmapiiri espanjan puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esim.
mindfulness-harjoitukset ja
vahvuuspedagogiikka
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
Opetellaan kieltä käyttäen eri
aisteja ja liikettä (esim. harrastusten
opettelua liikkumalla)
Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan
sanoja (esim. ristikoiden tekeminen,
sanojen äänittäminen, digitaaliset
sovellukset, jääkaappimagneetit)

L1, L4, L5, L6
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä.

Harjoitellaan erilaisia
kielenkäyttötilanteita, (esim.
ostostilanteet) kohdekielen
kulttuurille ominaisella kohteliaalla
tavalla
Voidaan myös esimerkiksi toteuttaa
espanjankielinen välipala
Voidaan opetella kellonaikoja,
numeroita 0-100, vuodenaikoja,
säätiloja, lemmikkejä, vaatteita,
kehonosia, ja koulusanastoa
Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja
äänenpainon merkitys viestinnässä
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
kohdekieltä virheistä välittämättä ja
arvostamaan pientäkin kielitaitoa
Harjoitellaan espanjan kielen
erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll,
z) tunnistamista ja tuottamista

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L2, L4
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T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä esimerkiksi
tarinoita, lauluja, runoja ja
sarjakuvia

L4

Voidaan tutustua kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkeihin
Harjoitellaan monipuolisesti
esimerkiksi espanjankielisten
mainosten lukemista tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Harjoitellaan esimerkiksi
opiskelijoita kiinnostavien pelien
sääntöjen ymmärtämistä tai itse
luoda tai äänittää valmiita satuja ja
tehdä kysymyksiä niistä toisille
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten avulla. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja
intonaatiota.

Harjoitellaan erilaisia
kielenkäyttötilanteita
Esitykset
Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen
Voidaan tehdä samalla periaatteella
myös esityksiä esimerkiksi
ystävyyskoululle

L3, L4, L5, L7

223

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan espanjankielisten
maiden tapakulttuuriin ja perinteisiin
(esim. ruokakulttuuri, tanssikulttuuri).
Voidaan hyödyntää oman alueen
espanjalaisia ravintoloita ruoka- ja
tapakulttuuriin tutustumisessa
Tutustutaan kielialueen juhliin (esim.
Nochevieja, La Semana Santa, San
Fermin, Feria de Abril)
Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä
tansseja kuten cumbia, rumba
Voidaan hankkia mahdollisuuksien
mukaan ystävyysluokka, jonka
kanssa harjoitellaan espanjan kieltä
ja opitaan asioita kulttuurista

Kielenopiskelutaidot

L2, L3
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T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Luodaan yhdessä kannustava
ilmapiiri espanjan puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esim.
mindfulness, vahvuuspedagogiikka)

L1, L4, L5, L6

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset
sovellukset, blogit yms)
Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja
(esim. adjektiivien opettelua
liikkumalla tai jonkin ohjelman
dubbausta espanjaksi)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan Voidaan opetella ajan ilmaisuja,
ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista
ilmansuuntia, matkailu- ja
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
lomanviettosanastoa
ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.
Harjoitellaan käyttämään suullisessa
Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
vuorovaikutuksessa myös eleitä,
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
ilmeitä ja kiertoilmaisuja
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet
sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja Harjoitellaan kohteliasta puhumista
maailma. Valitaan erilaisia
(usted/ustedes)
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen Harjoitellaan asioimista esim.
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan kaupassa tai ravintolassa
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan

L2, L4
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löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Harjoitellaan myös tien neuvomisen
alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet)
ja asioimista lääkärissä
Voidaan tutustua espanjankieliseen
kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin
avulla
Harjoitellaan espanjan kielen
erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z)
tunnistamista ja tuottamista
Tehdään espanjankielisen maan
esittely

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan S3 kuten tavoitteiden T7-T8 kohdalla
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa esimerkiksi
espanjankielisten lehtien lukemiseen
Harjoitellaan esimerkiksi oppilaita
kiinnostavien pelien sääntöjen
ymmärtämistä
Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita
satuja ja tehdä kysymyksiä niistä
toisille

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

L4
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T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T7-T8 kohdalla

Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen

L3, L4, L5, L7

Harjoitellaan esimerkiksi pienen
esitelmän pitämistä tai animaation
tekemistä espanjankielisestä maasta
tieto- ja viestintäteknologiaa apuna
käyttäen
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien
välistä toimintakykyään

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten yhtäläisyyksiä
ja eroja
Tutustutaan espanjan kielen
levinneisyyteen
Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Vahvistetaan oppilaan omaa
kulttuuri-identiteettiä
Korostetaan arvostavaa
vuorovaikutusta ja myönteistä

L1, L2
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asenneta monikulttuurisuutta
kohtaan
Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit,
digitaaliset sovellukset ja internetin
sanakirjaohjelmat) sekä
mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa

L1, L3

Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valitaan
yhdessä ja näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
tunteista ja mielipiteistä sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista (esim.
ostostilanteet, tien neuvominen)
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi suullisia pari- ja
ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja asioimistilanteita
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia

L4
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viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Huomioidaan kulttuurille ominainen
kohtelias kielenkäyttö
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoaan virheistä
välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa monipuolisesti
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

L5, L6
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kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Ohjataan oppilasta arvostamaan
omaa kulttuuri-identiteettiään,
kohdekielen kulttuuria ja
monikulttuurisuutta

L1, L2

Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esim. pelit, leikit, fyysinen
aktiivisuus) edistämään oppimisen
iloa
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa kielitaitoaan

L1, L3
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jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

luovasti ja soveltaen virheistä
välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä yhdessä
valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet.

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

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
ulkonäöstä, hyvinvoinnista,
matkustamisesta, tunteista ja
mielipiteistä sekä selviytymään
erilaisista asioimistilanteista

L4

Tutustutaan ruokakulttuuriin
Työskentelytapoina esimerkiksi
monipuoliset suulliset pari- ja
ryhmätyöt, kuten
draamaharjoitukset, haastattelut,
videoinnit ja asioimistilanteet
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Rohkaistaan käyttämään omaa
kielitaitoa virheistä välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,

Hyödynnetään koulukirjastoa

L4
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käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
oppimisympäristöissä

L5, L6

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai

Kotikansainvälisyys: hyödynnetään
oppilaiden jo osaamisia kieliä

L1, L4
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asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena

alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan
Ohjataan asettumaan toisen
asemaan ja tarkastelemaan asioita
ja tilanteita eri näkökulmista
Mahdollisuuksien mukaan tehdään
kansainvälistä yhteistyötä

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

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin ja sanastojen
monipuolista ja luovaa käyttöä,
kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja
tiedon hakemista.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköisiä oppimisympäristöjä,
digitaalisia sovelluksia ja internetin
sanakirjaohjelmia) sekä
mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa

L1

Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa
Oppilaita ohjataan luottamaan omiin
taitoihinsa ja pohtimaan asioita eri
näkökulmista
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Havainnoidaan ja harjoitellaan

Harjoitellaan asioimistilanteita ja
mielipiteen ilmaisemista sekä
omasta maasta ja kulttuurista
kertomista

L2, L4, L6
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runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
T7 ohjata oppilasta olemaan
aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

Käsitellään aihealueina
espanjankielisten maiden kulttuuria,
matkustamista, ympäristöä ja
kestävää kehitystä sekä opiskelua
ja työelämää
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoa luovasti ja
soveltaen virheistä välittämättä
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä

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

Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Harjoitellaan myös työelämässä
tarvittavia kohdekielelle ja kulttuurille ominaisia viestintätapoja,
esimerkiksi työhaastattelua

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

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita harjoitellaan monenlaisista

Hyödynnetään koulukirjastoa
Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

L4
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päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai
vaikuttavista teksteistä.

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään monipuolisesti tietoja viestintäteknologiaa esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

L5, L6

Harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa sanastoa ja taitoja, kuten
työhakemuksen ja CV:n
kirjoittamista

ESPANJA, B2-oppimäärä vuosiluokilla 8 - 9

Espanjan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8 ja 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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T1 auttaa oppilasta hahmottamaan
uuden opiskeltavan kielen suhde
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja
monikielisyyden kehittymistä

S1 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan
aiemmin opitun perusteella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan
opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan,
etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa
kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.
Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja
kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Ohjataan oppilasta arvostamaan
omaa kulttuuri-identiteettiään,
kohdekielen kulttuuria ja
monikulttuurisuutta

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten
kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää
ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä
aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita,
opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.

Hyödynnetään itse- ja
vertaisarviointia. Osaamisen
arvioinnissa käytetään esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muuta vastaavaa työkalua.

L1, L2, L4

Hyödynnetään oppilaiden jo
osaamia kieliä. Vahvistetaan
kunnioitusta ja arvostusta muita
ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä yhteistyötä

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä ja kannustaa häntä
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella

L3

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3 Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä
aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,

Lisäksi harjoitellaan
matkustamiseen liittyvää sanastoa
ja kertomaan myös
lähiympäristöstä, omasta arjesta
ja mielipiteistä sekä selviytymään
erilaisista asioimistilanteista (esim.

L4, L6,
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T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä kohdekielisessä ympäristössä

T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

lipunosto, kahvilassa, ravintolassa
ja kaupassa asioiminen, tien
kysyminen)
Sisältöjä valittaessa huomioidaan
nuoren toiminta kohdekielellä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet
Tutustutaan arkielämään ja
kulttuuriin espanjankielisissä
maissa
Harjoitellaan espanjan kielelle ja
kulttuurille ominaisia
viestintätapoja
Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa
kielitaitoaan luovasti ja soveltaen

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
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T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia ja tekstejä lähinnä
epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan
opetellaan myös muodollisempaa
kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä,
me ja maailma. Valittaessa tekstejä ja aiheita
voidaan ottaa jossain määrin huomioon
opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä.

Hyödynnetään koulukirjastoa

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä
lähinnä epämuodollisista tilanteista.
Harjoitellaan ääntäm ään luontevasti.

Arkielämän tilanteet
Harjoitellaan lyhyen viestin
kirjoittamista (esim. tekstiviesti,
postikortti, lyhyt kirje tai muu
viesti)
Harjoitellaan espanjan kielelle
ominaista kielenkäyttöä
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä

L5
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VENÄJÄ
VENÄJÄ, vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 9
Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä opiskeltavan kielen asema siinä

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kielialueen
erityispiirteisiin (esimerkiksi
tervehtiminen, koulujärjestelmä)
Jaetaan kokemuksia (esimerkiksi
lomamatkat, omat kontaktit
maiden kulttuuriin, venäjän kieli
mediassa)
Hyödynnetään lähiympäristön
kansainvälisiä kontakteja
(esimerkiksi vierailut venäjää
opiskelevien koulujen kesken)
Kulttuurialueen juhlat
Voidaan harjoitella kulttuuriin
liittyviä tansseja

Kielenopiskelutaidot

L1, L2
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T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja
muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan fraaseja

L1, L3

Luodaan kannustava ilmapiiri
yhdessä venäjän puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi
mindfulness ja
vahvuuspedagogiikka)
Opetellaan kieltä käyttäen eri
aisteja (esim. musiikkimaalausta
venäjänkielisen musiikin tahtiin)
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan
sanoja (esimerkiksi ristikoiden
tekeminen, sanojen äänittäminen,
jääkaappimagneetit, lorut)

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja
harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja
kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen.
Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Kielen käyttöä harjoitellaan
esimerkiksi haastattelujen ja
draamaharjoitusten avulla
Kiittäminen
Harjoitellaan kysymistä ja
vastaamista pareittain ja ryhmässä
Voidaan kirjoittaa tai kuvata kaverin
esittely, pitää aamunavaus tai
harjoitella mainosten tekemistä
Harjoitellaan venäjän kielen

L2, L4, L5, L7
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erityisäänteiden tunnistamista ja
tuottamista

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

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien avulla. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja
intonaatiota.

Valitaan erilaisia helppoja tekstejä
monipuolisesti, esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
hyödynnetään autenttisia
kielenkäyttötilanteita

L4

Hyödynnetään koulukirjastoa ja
muita tapoja kerätä venäjänkielistä
materiaalia
Kannustetaan tutustumaan
ikätasolle sopiviin teksteihin eri
medioissa (esimerkiksi mainosten
lukeminen, peliohjeiden
tulkitseminen)
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien,
kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja
haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan ääntämistä
ja intonaatiota.

Harjoitellaan hyödyntämään koko
kielitaitoa ja käyttämään tekstin
tuottamisessa tarvittavia
apuvälineitä, kuten sanakirjoja
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
sekä suullisesti että kirjallisesti
monenlaisten tuotosten avulla

L3, L4, L5, L7
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(esimerkiksi sarjakuva kesälomasta
tai esittely lemmikistä)
Hyödynnetään tekstin
tuottamisessa pari- ja ryhmätyötä.
Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen
Voidaan tehdä samalla periaatteella
esityksiä

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Harjoitellaan arvostavaa
L1, L2
kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Korostetaan kulttuurille ominaista
kohteliasta kielenkäyttöä
Tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Rakenteita ja sanastoa
opeteltaessa voidaan vertailla eri
kieliä toisiinsa
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Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Rohkaistaan käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa
Tutustutaan kielialueen tapoihin ja
Venäjän maantuntemukseen
Voidaan harjoitella kulttuuriin
liittyviä tansseja
Hyödynnetään venäjänkielistä
kirjallisuutta (esimerkiksi kirjaston
avulla)
Kielenopiskelutaidot
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Luodaan kannustava ilmapiiri
yhdessä venäjän puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esim.
mindfulness-harjoitukset ja
vahvuuspedagogiikka
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit, blogit
yms.)
Opetellaan kieltä käyttäen eri
aisteja ja liikettä (esimerkiksi

L1, L4, L5, L6
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harrastussanaston opettelua
liikkumalla)
Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan
sanoja (esim. ristikoiden
tekeminen, sanojen äänittäminen,
jääkaappimagneetit, digitaaliset
sovellukset)
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan
ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun
pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten
tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Lisäksi harjoitellaan
asioimistilanteita (esimerkiksi
ostostilanteet), joita harjoitellaan
kohdekielen kulttuurille
ominaisella kohteliaalla tavalla.
Voidaan myös esimerkiksi
toteuttaa venäjänkielinen välipala
Voidaan opetella kellonaikoja,
numeroita 0-100, vuodenaikoja,
säätiloja, lemmikkejä, vaatteita,
kehonosia ja koulusanastoa
Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja
äänenpainon merkitys
viestinnässä. Harjoitellaan
käyttämään suullisessa
vuorovaikutuksessa myös eleitä ja
ilmeitä
Harjoitellaan venäjän kielen
erityisäänteiden tunnistamista ja
tuottamista

L2, L4
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Rohkaistaan käyttämään
kohdekieltä virheistä välittämättä
ja arvostamaan pientäkin
kielitaitoa
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan
kohdekieltä. Opetellaan löytämään kohdekielistä
aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan
ääntämistä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä esimerkiksi
tarinoita, lauluja, runoja ja
sarjakuvia

L4

Harjoitellaan monipuolisesti
esimerkiksi venäjänkielisten
mainosten lukemista tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Voidaan harjoitella esimerkiksi
opiskelijoita kiinnostavien pelien
sääntöjen ymmärtämistä tai itse
luoda tai äänittää valmiita satuja ja
tehdä kysymyksiä niistä toisille

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

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten avulla.
Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa
esimerkiksi verkosta. Harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.

Esitelmät
Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella erilaisia
kielenkäyttötilanteita

L3, L4, L5, L7
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Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen
Voidaan tehdä samalla periaatteella
esityksiä

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

Kielenopiskelutaidot

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan
arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja
kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan Venäjän tapakulttuuriin L2, L3
ja perinteisiin (esimerkiksi
ruokakulttuuri)
Voidaan hyödyntää oman alueen
venäläisiä ravintoloita ruoka- ja
tapakulttuuriin tutustumisessa
Tutustutaan kielialueen juhliin
Voidaan harrastaa
ystävyysluokkatoimintaa
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T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Luodaan yhdessä kannustava
ilmapiiri venäjän puhumiselle ja
kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi
mindfulness-harjoitukset,
vahvuuspedagogiikka)

L1, L4, L5, L6

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset
sovellukset, blogit yms)
Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja
(esimerkiksi adjektiivien opettelua
liikkumalla tai ohjelman dubbausta
venäjäksi)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan Voidaan opetella ajan ilmaisuja,
L2, L4
ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. ilmansuuntia, matkailua ja
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, lomanviettoa
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
Harjoitellaan asioimista esimerkiksi
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
kaupassa tai ravintolassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
Harjoitellaan myös tien neuvomisen
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet)
maailma. Valitaan erilaisia
ja asioimista lääkärissä
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
Harjoitellaan käyttämään suullisessa
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan vuorovaikutuksessa myös eleitä,
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, ilmeitä ja kiertoilmaisuja
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
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vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
Voidaan tutustua venäjänkieliseen
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
kirjallisuuteen esimerkiksi
verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
varjoteatterin avulla
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Harjoitellaan venäjän kielen
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erityisäänteiden tunnistamista ja
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä tuottamista
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen Tehdään esimerkiksi Venäjän tai sen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia
osien esittely
kirjoitusmerkkejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan S3 kuten tavoitteiden T8-T9 kohdalla
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

Harjoitellaan monipuolisesti
esimerkiksi venäjänkielisten lehtien
lukemista tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen ja
harjoitellaan esimerkiksi oppilaita
kiinnostavien pelien sääntöjen
ymmärtämistä

L4

Voidaan itse luoda tai äänittää
valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä
niistä toisille
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
S3 kuten tavoitteiden T8-T9 kohdalla.
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota

Harjoitellaan tekstien tuottamista
ryhmissä yhteistoiminnallista
oppimista käyttäen

L3, L4, L5, L7
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myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Harjoitellaan esimerkiksi pienen
esitelmän pitämistä tai animaation
tekemistä venäjänkielisestä maasta
tieto- ja viestintäteknologiaa apuna
käyttäen
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Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien
välistä toimintakykyään

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten
yhtäläisyyksiä ja eroja

L1, L2

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Vahvistetaan oppilaan omaa
kulttuuri-identiteettiä
Korostetaan arvostavaa
vuorovaikutusta ja myönteistä
asenneta monikulttuurisuutta
kohtaan
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä
yhteistyötä

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
(esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit, digitaaliset
sovellukset ja internetin
sanakirjaohjelmat) sekä

L1, L3
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jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä
ja maailmassa, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
tunteista ja mielipiteistä sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista

L4

Rohkaistaan oppilasta
käyttämään omaa kielitaitoa
virheistä välittämättä

T7 ohjata oppilasta olemaan
aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Hyödynnetään koulukirjastoa
Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita

L4
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T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä
ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon
opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä..
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Sanastoa ja rakenteita
harjoitellaan esimerkiksi
näytelmien, haastattelujen,
sanoitusten, kirjeiden ja
esitelmien avulla

L5

Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
oppilaan maailmankuvaa

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Ohjataan arvostamaan omaa
kulttuuri-identiteettiä, kohdekielen
kulttuuria ja monikulttuurisuutta
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä
yhteistyötä

L1, L2
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Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin
välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja
(esimerkiksi pelit, leikit, fyysinen
aktiivisuus) edistämään oppimisen
iloa

L1, L3

Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa kielitaitoa
luovasti ja soveltaen virheistä
välittämättä

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä
ja maailmassa, ajankohtaisuus ja oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Harjoitellaan kertomaan itsestä,
lähiympäristöstä, omasta arjesta,
hyvinvoinnista, matkustamisesta,
tunteista ja mielipiteistä sekä
selviytymään erilaisista
asioimistilanteista
Tutustutaan ruokakulttuuriin
Työskentelytapoina esimerkiksi
monipuoliset suulliset pari- ja
ryhmätyöt, kuten
draamaharjoitukset, haastattelut,
videoinnit ja asioimistilanteet
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun

L4
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tukeutumista ja nonverbaalia
ilmaisua
Rohkaistaan oppilasta käyttämään
omaa kielitaitoa virheistä
välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto tekstejä valittaessa.
Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä
ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon
opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monipuolisesti esimerkiksi
näytelmien, haastattelujen,
sanoitusten, kirjeiden ja esitelmien
avulla
Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä oppimisympäristöissä

L5
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Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

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

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja
rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa
tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Kotikansainvälisyys:
hyödynnetään oppilaiden jo
osaamia kieliä

L1, L4

Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan. Ohjataan
oppilasta asettumaan toisen
asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri
näkökulmista
Mahdollisuuksien mukaan
tehdään kansainvälistä
yhteistyötä

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

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin ja sanastojen
monipuolista ja luovaa käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa (esimerkiksi
sähköisiä oppimisympäristöjä,
tablettien sovelluksia ja internetin
sanakirjaohjelmia) sekä
mahdollisuuksien mukaan
sosiaalista mediaa

L1
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Oppilaita ohjataan luottamaan
omiin taitoihinsa ja pohtimaan
asioita eri näkökulmista
Pyritään luomaan myönteinen
oppimisilmapiiri, joka tukee
oppimisen iloa
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

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

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan asioimistilanteita ja
mielipiteen ilmaisemista sekä
omasta arjesta, maasta ja
kulttuurista kertomista
Käsitellään aihealueina myös
matkustamista, kohdemaan
kulttuuria, ympäristöä ja kestävää
kehitystä sekä opiskelua ja
työelämää
Työskentelytapoina esimerkiksi
monipuoliset suulliset pari- ja
ryhmätyöt, kuten
draamaharjoitukset, haastattelut,
videoinnit ja projektityöskentely
Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Harjoitellaan työelämässä
tarvittavia kielelle ja -kulttuurille

L2, L4
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ominaisia viestintätapoja,
esimerkiksi työhaastattelua
Rohkaistaan oppilasta
käyttämään omaa kielitaitoa
luovasti ja soveltaen virheistä
välittämättä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita harjoitellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

L4

Tekstejä valittaessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia
oppimateriaaleja ja eri medioita.

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

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä
ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten
työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan
kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon
opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monipuolisesti esimerkiksi
näytelmien, haastattelujen,
sanoitusten, kirjeiden ja esitelmien
avulla. Harjoitellaan myös
työelämässä tarvittavaa sanastoa
ja taitoja, kuten työhakemuksen ja
CV:n kirjoittamista.
Hyödynnetään monipuolisesti
tieto- ja viestintäteknologiaa
esimerkiksi videoimalla,
äänittämällä ja kirjoittamalla
sähköisissä ympäristöissä.

L5
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vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
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TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISTA
JOHDETUT OPPIMISEN
TAVOITTEET

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
SISÄLTÖALUEET

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

S1 Pohditaan yhdessä, mitä
kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä esiintyviin
kulttuureihin.

Tutustutaan luokassa
puhuttuihin kieliin ja
hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä.

L1, L2, L5,
L7

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa on.
Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii tiedostamaan
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
kohdekielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

Herätellään uteliaisuutta
muita kieliä ja kulttuureita
kohtaan.

Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja eroista.
T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
eri kieliä ja kulttuureja.
(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden merkitystä
ja arvoa eri yhteisöille.

Keskustellaan mitä kieliä
oppilas tuntee ja millainen
on oma
kielitausta/kokemukset
kielistä.
Harjoitellaan hyväksymään
erilaisia ajatuksia ja
mielipiteitä.

Kielenopiskelutaidot

L1, L2
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T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ja toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan tekemään
yhteistyötä ja
työskentelemään pareittain
ja ryhmissä.

Harjoitellaan toimimaan
ryhmän jäsenenä
kielenoppimistilanteissa.

L1, L2, L6

Tutustutaan yhdessä
erilaisiin
kielenopiskelutapoihin
esimerkiksi pelien ja leikkien
avulla.
T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan ja
päättelemään sanojen ja
ilmausten merkityksiä sekä
tekemään havaintoja
kielestä ja kielenkäytöstä.

(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.

Harjoitellaan itsensä
ilmaisemista suullisesti
kohdekielellä.

L1, L4, L5

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon tai
muiden kielten osaamisen
perusteella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Oppilastavoitteet
oppii käyttämään
Sisältöjen valinnan
Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen
ja keskeisetS3
sisältöalueet
vuosiluokalla 2Harjoitellaan erilaisia
kieltä viestintäkumppanin
lähtökohtana ovat
vuorovaikutustilanteita ja
tukemana muutamissa
oppilaiden arki ja
kohteliaisuusfraaseja
yleisimmin toistuvissa
kiinnostuksen kohteet.
pareittain ja ryhmissä.
T6 rohkaista oppilasta käyttämään
viestintätilanteissa.
Sisältöjä valitaan yhdessä
kieltä monipuolisesti erilaisissa
Rohkaistaan ja
oppilaiden kanssa.
vuorovaikutustilanteissa.
kannustetaan oppilasta
Keskeisiä sisältöjä ovat eri
käyttämään vähäistäkin
kielenkäyttötarkoituksiin
kielitaitoa luomalla helppoja
liittyvät tilanteet, kuten
vuorovaikutustilanteita ja
tervehtiminen, omasta
itsestä kertominen ja arkeen onnistumisen kokemuksia.
liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa harjoitellaan

L1, L2, L4,
L6, L7
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kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina esim.
laulujen, leikkien, draaman
ja pelillistämisen avulla.

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
TAVOITTEET

OPETUKSEN
TAVOITTEISIIN
TAVOITTEISTA
LIITTYVÄT
JOHDETUT OPPIMISEN SISÄLTÖALUEET
TAVOITTEET
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

ESPOON NÄKÖKULMA

LAAJAALAINEN
OSAAMINEN

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja
kulttuureita koulussa,
lähiympäristössä ja Suomessa
on.

Tutustutaan luokassa ja
lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.
Kuunnellaan kohdekieltä eri tavoin
puhuttuna.

L1, L2, L5,
L7

Ohjata oppilasta tunnistamaan
kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta arjessaan
sekä tunnistamaan
kohdekielen muista
osaamistaan kielistä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.
(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
Suomessa puhutaan ja
tutustutaan niissä
esiintyviin kulttuureihin.
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.
S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä
ja monikulttuurisen Espoon
tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta näkemään
kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus vahvuutena.
Harjoitellaan hyväksymään erilaisia
ajatuksia ja mielipiteitä.

L1, L2
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Tuodaan kansainvälisen Espoon
kielet näkyviksi koulun arjessa.

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden kanssa ja
toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

Ohjataan oppilasta kannustamaan
muita kielten opiskelussa.
Ohjataan oppilasta asettamaan
pieniä tavoitteita kielen oppimiselle.

L1, L2, L6

T4 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä sekä kehittämään
kielellistä päättelykykyä.

Oppilas oppii arvaamaan
ja päättelemään sanojen
ja ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti puhuttua
kieltä.

Tuetaan oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä
rohkaisemalla esittämään
kysymyksiä ja havaintoja kielistä.

L1, L4, L5

(tavoitetta ei arvioida)
T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin
tapoihin oppia kieliä ja
kokeillaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten. Harjoitellaan yhdessä
asettamaan tavoitteita kielten
opiskelulle.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.
S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin keinoin
käyttämällä esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.

Leikitellään äänteillä ja vertaillaan
kohdekielen sekä muiden kielten
eroja ja yhtäläisyyksiä.
Ohjataan oppilasta ymmärtämään,
että kielitaito on kehittyvä taito, jota
voi harjoitella esimerkiksi puhetta
kuuntelemalla ja toistamalla.
Ohjataan ottamaan vastuuta omasta
ja yhteisestä työskentelystä.
Hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja
medioita.

L1, L7

262

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas oppii
käyttämään kieltä
viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat
eri
kielenkäyttötarkoituksiin
liittyvät tilanteet, kuten
tervehtiminen, hyvästely,
omasta itsestä
kertominen ja arkeen
liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esim. laulujen, leikkien,
draaman ja
pelillistämisen avulla.

Harjoitellaan vuorovaikutusta
kohdekielellä erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa (esimerkiksi
esittäytyminen, viestintäkumppanin
esittely, kuulumisten tiedustelu).
Rohkaistaan oppilasta
havainnoimaan sekä kokeilemaan
kielen käyttöä kansainvälisessä
Espoossa.

L1, L2, L4,
L6, L7
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T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään non-verbaalisia
keinoja ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä.
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä viestin
ymmärtämiseen liittyviä
vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan
erilaisten viestinnässä
tarvittavien apukeinojen,
kuten eleiden ja
piirtämisen käyttöä.

Oppilas oppii arvaamaan
tai päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden, yleistiedon
tai muiden kielten
osaamisen perusteella.

Oppilas oppii
ilmaisemaan, onko
Harjoitellaan ilmaisuja,
ymmärtänyt kuulemansa. joita tarvitaan, kun viestin
ymmärtämisessä on
Oppilas oppii tuomaan
vaikeuksia.
esille omia oivalluksiaan.
T8 rohkaista oppilasta
Oppilas oppii
S3 Totutellaan
käyttämään kieltä
käyttämään joitakin
käyttämään kielelle ja
viestintätilanteeseen ja kulttuuriin kielelle ja kulttuurille
kulttuurille tyypillisimpiä
sopivalla tavalla.
tyypillisiä
kohteliaisuuden
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
ilmauksia.
vuorovaikutustilanteissa,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia
kuvia, symboleita ja merkkejä (esim.
toonit).

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

Ohjataan oppilasta käyttämään
erilaisia sovelluksia ja medioita.

Harjoitellaan esittämään
yksinkertaisia kysymyksiä ja niihin
vastaamista.
Harjoitellaan sanatonta ja sanallista
viestintää erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Valitaan aihepiirejä sekä
työskentely- ja toteutustapoja
yhdessä oppilaiden kanssa.

L2, L4, L6,
L7
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T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja ilmauksia
oppilaille tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään muutamia
kuulemiaan ja
näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.
Oppilas tutustuu
ensisijaisesti puhuttuihin
teksteihin ja vähitellen
myös kirjoitettuihin
teksteihin sekä arjessa
kuuluvaan ja näkyvään
kieleen.
Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota.
Ymmärtämistä
harjoitellaan esim.
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Harjoitellaan kohdekielisten ohjeiden L1, L2, L3,
mukaan toimimista.
L4, L5, L7
Harjoitellaan tunnistamaan
kohdekielelle ominaisia äänteitä
sekä sana- ja lausepainoja.
Kiinnitetään huomiota puhutun ja
kirjoitetun kielen eroihin.
Hyödynnetään erilaisia sähköisiä
oppimateriaaleja ja medioita.
Hyödynnetään Espoon monipuolisia
kirjastopalveluita.
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T10 ohjata oppilasta käyttämään
kohdekielen tavallisimpia sanoja
ja ilmauksia oppilaille tutuissa
tilanteissa erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia
puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa.

Valitaan ääntämiseltään toisiaan
lähellä olevia sanoja ja vertaillaan
sanojen merkitysten muuttumista.
Harjoitellaan selkeää ääntämistä.

L1, L2, L3,
L4, L5, L7

Tutustutaan kirjoitettuihin teksteihin
(esim. kirjoitusmerkit).

Harjoitellaan runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita harjoitellaan
osana vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien, lorujen,
tarinoiden, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua
vähitellen kirjoittamiseen.

KIINA, A1-oppimäärä vuosiluokilla 3 – 9
Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen
levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia,
jos osaa kieltä vain vähän.

Omista kokemuksista kertominen
ja havaintojen tekeminen kielestä
ja kulttuurista

L1, L2

(Esimerkiksi kiinalainen uusi
vuosi, kuujuhla, kiinalainen
horoskooppi, sadut ja tarinat)
Tutustutaan kielialueen ja kulttuurin erityispiirteisiin:
tervehtiminen, kiinalaiset nimet,
kiinalaiset juhlat, myös Suomessa

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

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Osaamisen
arvioinnissa käytetään esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta
vastaavaa työkalua.

Kiinan kielen tonaalisuus,
toonimerkit, kirjoitusmerkit ja
niihin tutustuminen

T4 Ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja ja muistiin
painamiskeinoja

Kuviin pohjautuvat kirjoitusmerkit,
niiden alkuperä ja kuvittaminen

Kirjoitusjärjestelmä kiinalaisessa
elämässä, toonien käyttö, diakriitit
pinyinissä

Tutkitaan, miten kirjoitusmerkit
ovat kehittyneet aikojen kuluessa
ja katsotaan niihin liittyviä tarinoita
Harjoitellaan itse- ja
vertaisarviointia

Kielenopiskelutaidot

L1, L2

L1, L2, L3
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T2 Motivoida oppilasta arvostamaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta.

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

S 3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien yhteydessä.

Harjoitellaan antamaan
positiivista arviointia muiden
taidoille

L1, L2, L3

Opetellaan huolehtimaan kiinan
kielen kalligrafiassa käytettävistä
välineistä
Harjoitellaan kielen käyttöä
erilaisten esitysten ja draaman,
musiikin ja kuvataiteen avulla

L2, L4, L5, L7

Harjoitellaan äänteitä, joita
suomen kielessä ei ole
Opetellaan kieltä monipuolisesti
liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien
ja kuvien avulla
Uusia sanoja opetellaan
”maistellen”
Herkistytään kuuntelemaan kieltä
ja oppimaan sitä kuuntelemalla ja
toistamalla
Leikitellään kielellä ja
keskustellaan minkälaisia
mielleyhtymiä sanat tuottavat
T5 Tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen

Tehdään runsaasti erilaisia
suullisia harjoituksia ryhmässä ja
pareittain
Luodaan dialogeja pareittain ja
ryhmässä

L1, L3
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päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Havainnoidaan kirjoitusmerkkejä
monipuolisesti

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta.
T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä Havainnoidaan
runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan myös lukemaan ja
kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta
Opetellaan kirjoittamaan
kuvakirjoitusmerkkejä käsin sekä
tunnistamaan niitä
Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä
erilaisten kirjoitus- ja motoristen
harjoitteiden avulla
leikkimielisesti: vetojärjestys,
radikaalit, kalligrafiaa
Opetellaan yleisimpiä kohteliaita
arkipäivän fraaseja: tervehdykset,
kiittäminen, anteeksi pyytäminen,
nimen ja iän kysyminen ja
esittäytyminen
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
yksinkertaisten vuoropuheluiden,
tarinoiden, kuvien ja laulujen
avulla
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Tehdään runsaasti
ääntämisharjoituksia ja
harjoitellaan sanastoa kiinnittäen

L2, L4, L5, L7
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erityisesti huomiota tooneihin ja
vaikeisiin äänteisiin
Harjoitellaan toonien lausumista
leikein ja motorisesti
Rohkaistaan oppilasta
käyttämään pientäkin kielitaitoa
mahdollisuuksien mukaan
virheistä välittämättä
Harjoitellaan itse- ja
vertaisarviointia
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, lukemaan,
puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan tekstien yhteydessä. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja
intonaatiota Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden
ja sanoitusten yhteydessä Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja
intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä
monipuolisesti esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
autenttisia kielenkäyttötilanteita
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
yksinkertaisten vuoropuheluiden,
tarinoiden, kuvien ja laulujen
avulla
Harjoitellaan myös lukemaan ja
kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta
Harjoitellaan lukemaan
kirjoitusmerkkejä erilaisten
kirjoitus- ja motoristen
harjoitteiden avulla leikkimielisesti

L2, L4, L7
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.

Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen
yhteydessä.

Opetellaan puhumaan ja
kirjoittamaan kiinaa monenlaisista
aiheista. Harjoitellaan
hyödyntämään koko kielitaitoa ja
käyttämään tekstin tuottamisessa
tarvittavia apuvälineitä, kuten
sanakirjoja

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota.

Harjoitellaan kirjoittamaan pinyinkirjoitusta
Opetellaan kirjoittamaan
kirjoitusmerkkejä käsin sekä
tunnistamaan niitä
Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä
erilaisten kirjoitus- ja motoristen
harjoitteiden avulla
leikkimielisesti; vetojärjestys,
radikaalit, kalligrafiaa
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
suullisten pariharjoitusten, pienten
näytelmien, pelien, leikkien ja
laulujen avulla

L2
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Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen
levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia,
jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kiinalaiseen
kulttuuriin monipuolisesti,
esimerkiksi kiinalainen uusi vuosi,
kuujuhla, kiinalainen horoskooppi,
sadut ja tarinat

L1, L2

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen
levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia,
jos osaa kieltä vain vähän.

Laajennetaan toonien ja
toonimerkkien sekä
kirjoitusmerkkien tuntemusta

L1, L2

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä

Harjoitellaan antamaan
positiivista palautetta muiden
taidoille

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja päättelykyvyn
kehittymistä

Kuviin pohjautuvat kirjoitusmerkit,
niiden alkuperä ja kuvittaminen

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

L1, L2, L3
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omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan huolehtimaan kiinan
kielen kalligrafiassa käytettävistä
välineistä
Opetellaan kieltä monipuolisesti
liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien
ja kuvien avulla
Uusia sanoja opetellaan
”maistellen”
Herkistytään kuuntelemaan kieltä
ja oppimaan sitä kuuntelemalla ja
toistamalla
Leikitellään kielellä ja
keskustellaan, minkälaisia
mielleyhtymiä sanat tuottavat
Kielen käyttöä harjoitellaan
erilaisten esitysten ja draaman,
musiikin ja kuvataiteen avulla
Ryhmässä ja pareittain tehdään
runsaasti erilaisia suullisia
harjoituksia ja luodaan dialogeja
Harjoitellaan äänteitä, joita
suomen kielessä ei ole
Vahvistetaan toonien oikeaa
ääntämistä
Havainnoidaan monipuolisesti
kirjoitusmerkkejä

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

T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja
harrastukset. Lisäksi voidaan valita aiheita
yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana
on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja
kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia. Harjoitellaan
ääntämistä ja intonaatiota.

Vahvistetaan toonien ja vaikeiden
äänteiden oppimista

L2, L4, L5, L7

Kirjoitusmerkkiharjoituksia
tehdään kirjoittamalla ja
motorisesti
Vetojärjestys
Radikaaleja
Kalligrafiaa
Kielenkäyttöä harjoitellaan
esimerkiksi haastattelujen ja
draamaharjoitusten avulla

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

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä
monipuolisesti esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
autenttisia kielenkäyttötilanteita
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Harjoitellaan kirjoitusmerkkien
lukemista erilaisten kirjoitus- ja
motoristen harjoitteiden avulla
leikkimielisesti
Harjoitellaan myös lukemaan ja
kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

L2, L4
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T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä.. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi
verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja
intonaatiota.

esim. lauluja, videoita, tarinoita,
sarjakuvia ja autenttisia
kielenkäyttötilanteita

L2, L3, L4, L5,
L7

Harjoitellaan hyödyntämään koko
kielitaitoa ja käyttämään tekstin
tuottamisessa tarvittavia
apuvälineitä, kuten sanakirjoja
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Tekstejä tuotetaan pinyinillä.
Harjoitellaan myös lukemaan ja
kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta
Kirjoitusmerkkejä harjoitellaan
erilaisten kirjoitus- ja motoristen
harjoitteiden avulla leikkimielisesti
Vetojärjestys, radikaalit
Kalligrafiaa.

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman kielellinen

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan kiinalaiseen
kulttuuriin Suomessa eri puolilla

L2
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ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja päättelykyvyn
kehittymistä
T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä,
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa ja tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen.

maailmaa. Kiinan sijainti
maailmankartalla

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

Tunnistetaan lainasanoja kiinan
kielestä

Tehdään havaintojen kiinan kielen
ja kulttuurin näkymisestä omassa
koulussa ja kotikaupungissa.
Kerrotaan omista kokemuksista

Uusia sanoja opeteltaessa
verrataan niitä suomen tai
esimerkiksi englannin kielen
sanoihin
Rakenteita ja sanastoa
opeteltaessa voidaan vertailla eri
kieliä toisiinsa
Opitaan, että jokaista tavua
vastaa kirjoitusmerkki, jolla on
oma merkityksensä
Tutkitaan kirjoitusmerkkien
alkuperää ja rakennetta
Opetellaan havaitsemaan tuttuja
elementtejä kirjoitusmerkeistä
sekä pohtimaan niiden rakennetta
ja logiikkaa
Radikaalien tuntemus merkkien
opettelussa

L1
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Rohkaistaan oppilasta
käyttämään vähäistäkin kielitaitoa

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

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

Harjoitellaan antamaan
positiivista palautetta muiden
taidoille
Opetellaan kieltä monipuolisesti
liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien
ja kuvien avulla
Kieltä myös kuunnellaan,
puhutaan ja kirjoitetaan
Harjoitellaan äänteitä, joita
suomen kielessä ei ole
Vahvistetaan toonien oikeaa
ääntämistä myös
lauserakenteissa
Harjoitellaan sanastojen ja
sanakirjojen käyttöä
Uusia sanoja opetellaan
”maistellen”
Leikitellään kielellä ja
keskustellaan minkälaisia
mielleyhtymiä sanat tuottavat
Pohditaan erilaisia sanojen
muistiinpainamiskeinoja

L1, L3
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(mielleyhtymät, sanojen harjoittelu
ryppäinä jne.)
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

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

Tutustutaan kiinan kielen
kirjoittamiseen tietoteknisin
apuvälinein.

L1, L4, L5, L6

Käytetään erilaisia sovelluksia
kirjoitusmerkeillä kirjoitettaessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan
erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten
pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita
arkipäivän fraaseja: mm.
tutustuminen, erilaiset
kysymykset ja niihin vastaaminen
Tehdään runsaasti
ääntämisharjoituksia kiinnittäen
erityisesti huomiota tooneihin ja
vaikeisiin äänteisiin sana- ja
lausepainoon ja puherytmiin
Harjoitellaan kertomaan itsestä ja
perheestä sekä oppilaiden itse
valitsemista aihepiireistä
Viidennellä luokalla keskeisinä
aiheina voidaan käsitellä esim.
nimi, ikä, perhe, asuinpaikka,
puhelinnumero, kellonajat,

L2, L4
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arkipäivän rutiinit sekä
asioimistilanteet (esim. kauppa)
Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten
tarinoiden, näytelmien,
vuoropuheluiden ja sanoitusten
yhteydessä
Harjoitellaan sanastoa pinyinkirjoituksen avulla
Opetellaan kirjoittamaan
kirjoitusmerkkejä käsin ja
tietotekniikkaa hyväksi käyttäen
Harjoitellaan äänteitä, joita
suomen kielessä ei ole
Vahvistetaan toonien oikeaa
ääntämistä myös
lauserakenteissa
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
yksinkertaisten vuoropuheluiden,
tarinoiden, kuvien ja laulujen
avulla
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Harjoitellaan kirjoitusmerkkien
lukemista erilaisten kirjoitus- ja

L4
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motoristen harjoitteiden avulla
leikkimielisesti
Korostetaan toonien merkitystä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen

L3, L4, L5, L7

Luodaan lyhyitä lauseita pinyinillä
ja kirjoitusmerkeillä
Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä
erilaisten kirjoitus- ja motoristen
harjoitteiden avulla leikkimielisesti
Vetojärjestys, radikaalit
Kalligrafiaa

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan

Tehdään havaintoja kielen ja
kulttuurin näkymisestä omassa
koulussa ja kotikaupungissa
Kerrotaan omista kokemuksista

L2, L3
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja päättelykyvyn
kehittymistä
T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa.

arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan,
miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Kiinalaiset maailmalla, kiinaa
puhuvat maat ja alueet, Kiinan
sijainti maailmankartalla

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen
levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Korostetaan kulttuurille
ominaista kohteliasta kielenkäyttöä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa
voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa.
Rohkaistaan oppilasta käyttämään vähäistäkin
kielitaitoa.

Tunnistetaan lainasanoja kiinan
kielestä

L1, L2, L3

Uusia sanoja opeteltaessa
verrataan niitä suomen tai
esimerkiksi englannin kielen
sanoihin (esim. yhdyssanat)
Opitaan, että jokaista tavua
vastaa kirjoitusmerkki, jolla on
oma merkityksensä
Tutkitaan kirjoitusmerkkien
alkuperää ja rakennetta
Opetellaan havaitsemaan tuttuja
elementtejä kirjoitusmerkeistä
sekä pohtimaan niiden rakennetta
ja logiikkaa
Radikaalien tuntemus merkkien
opettelussa

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

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa
yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,

S3 Harjoitellaan antamaan
positiivista palautetta muiden
taidoille

L1, L3, L4, L5,
L6
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tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Opetellaan
T6 ohjata oppilasta ottamaan
tunnistamaan merkkien koostumukset
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
radikaaleista. Totutellaan arvioimaan omaa
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja kielisalkkua käyttäen.
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

Opetellaan kieltä monipuolisesti
liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien
ja kuvien avulla
Kieltä myös kuunnellaan,
puhutaan ja kirjoitetaan
Harjoitellaan sanastojen ja
sanakirjojen käyttöä
Uusia sanoja opetellaan
”maistellen”
Leikitellään kielellä ja
keskustellaan minkälaisia
mielleyhtymiä sanat tuottavat
Pohditaan erilaisia sanojen
muistiinpainamiskeinoja
(mielleyhtymät, sanojen harjoittelu
ryppäinä jne.)
Opiskellaan uusia ja
monimutkaisempia
kirjoitusmerkkejä ja sanojen
etsimistä itse
Käytetään perinteisiä ja
internetistä löytyviä sanakirjoja
Tehdään runsaasti erilaisia
suullisia harjoituksia ryhmässä ja
parin kanssa
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Tutustutaan kiinan kielen
kirjoittamiseen tietoteknisin
apuvälinein
Käytetään erilaisia sovelluksia
kirjoitusmerkeillä kirjoitettaessa.
Kasvatetaan sanavarastoa sekä
pinyiniä että kirjoitusmerkkejä
käyttäen
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä.

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita
arkipäivän fraaseja: mm.
tutustuminen, erilaiset
kysymykset ja niihin vastaaminen
Harjoitellaan esimerkiksi
seuraavia asioita: mielipiteen
ilmaiseminen, vuodenajat,
kouluaineita, päivärutiineita,
puhelinnumeron kysyminen,
Itsestä kertominen ja perhe sekä
oppilaiden itse valitsemat
aihepiirit
Tehdään runsaasti
ääntämisharjoituksia kiinnittäen
erityisesti huomiota tooneihin ja
vaikeisiin äänteisiin sana- ja
lausepainoon ja puherytmiin
Voidaan esimerkiksi hankkia
kummiluokka Kiinasta

L2, L4, L5, L7
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Tutustutaan kiinalaisiin
urheilulajeihin
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä
monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
yksinkertaisten vuoropuheluiden,
tarinoiden, kuvien ja laulujen
avulla

Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään
kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Korostetaan toonien merkitystä
helpoissa lauserakenteissa

Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Harjoitellaan kirjoitusmerkkien
lukemista erilaisten kirjoitus- ja
motoristen harjoitteiden avulla
leikkimielisesti fyysisen
ympäristön kuvailu

L2, L4

284

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

S3 kuten tavoitteen T10 kohdalla

Opetellaan lukemaan ja
kuuntelemaan kiinaa

L3. L4, L5, L7

Valitaan erilaisia tekstejä
monipuolisesti esimerkiksi lauluja,
videoita, tarinoita, sarjakuvia ja
autenttisia kielenkäyttötilanteita
Tehdään omia vuoropuheluita
malleja käyttäen
Harjoitellaan myös lukemaan ja
kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta ja
kirjoitusmerkkejä
Tuotetaan tekstejä pinyinillä
Harjoitellaan kirjoitusmerkkien
lukemista erilaisten kirjoitus- ja
motoristen harjoitteiden avulla
leikkimielisesti
Vetojärjestys, radikaalit
Kalligrafiaa

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

285

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Maailman puhutuimmat kielet, ItäAasian kielet ja kiinan kielen
asema Itä- ja Kaakkois-Aasiassa

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista. Kiinnitetään huomiota viestin
välittymiseen ja toisia kannustavaan
vuorovaikutukseen.

Opitaan ymmärtämään, että myös
vähäinen kielitaito voi olla
arvokasta ja että kielenoppiminen
on elinikäinen prosessi

L1, L2, L3, L4

Kuunnellaan eri kieliä ja
tarkastellaan erilaisia tapoja
kirjoittaa kieltä
Kiinalaiset muualla Aasiassa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan

Tunnistetaan aiempaa paremmin
kuinka kiinan kielen opiskelu
poikkeaa muiden kielten
opiskelusta, pohditaan ja luodaan
uusia kielenoppimistapoja

L1, L3

286

Tiedostetaan ja hyödynnetään
kotikansainvälisyyttä
lähiympäristössä
Tehdään kansainvälistä
yhteistyötä mahdollisuuksien
mukaan
Vahvistetaan sanastojen ja
sanakirjojen käyttötaitoja sekä
harjoitellaan erilaisten teknisten
apuvälineiden ja sovellusten
käyttöä
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti
T7 ohjata oppilasta olemaan
aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Kulttuuri osana viestintää,
kulttuurien vertailu, kohtaaminen
ja muuntuminen
Harjoitellaan etsimään tietoa
kiinan kielestä, yhteiskunnasta ja
kulttuurista
Tarkastellaan ja tulkitaan tekstien,
kuvien, musiikin ja eri symbolien
sisältämiä kulttuurisia viestejä
Tuotetaan ja muokataan tietoa
(kertominen, kuvailu,
selostaminen, vertailu)
Erilaisten apukeinojen merkitys
viestien välittymiselle (ilmeet,
eleet, kehon kieli, ääntely,
toistamisen pyytäminen) ja
kulttuuriset erot viestinnässä

L2, L4, L5, L7
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Kirjoitetaan ja luetaan kiinaa
myös teknologisia apuvälineitä
hyödyntäen
Käytetään digitaalisia sovelluksia
ja. Internetin sanakirjaohjelmia

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

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä..
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto.

Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia ja tekstejä
lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa
Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä
Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja
maailma
Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä

L4, L5, L6

288

Opetellaan tunnistamaan
foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä
Kehitetään oppilaiden
monilukutaitoa
Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen
huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan puhumaan ja
kirjoittamaan kiinan kieltä
Valitaan erilaisia lähinnä
arkielämän kielenkäyttötilanteita
Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esim.
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Harjoitellaan ääntämään
luontevasti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

L5
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Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

Kuunnellaan eri kieliä ja
tarkastellaan erilaisia tapoja
kirjoittaa kieltä

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista. Kiinnitetään huomiota viestin
välittymiseen ja toisia kannustavaan
vuorovaikutukseen.

Opitaan ymmärtämään, että myös
vähäinen kielitaito voi olla
arvokasta ja kielenoppiminen on
elinikäinen prosessi

L1, L2

Kiinan kielen päävariantit,
Taiwan, Singapore ja Hongkong
ja perinteiset kirjoitusmerkit

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin välittyminen

L1, L3
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan

Kotikansainvälisyyden
tiedostaminen ja hyödyntäminen
lähiympäristössä
Kansainvälinen yhteistyö
mahdollisuuksien mukaan
Sanastojen ja sanakirjojen
käyttötaitojen vahvistaminen sekä
erilaisten teknisten apuvälineiden
ja sovellusten käytön harjoittelu
kiinan kielen opiskelussa
Tunnistetaan kiinan kielen erot ja
yhtäläisyydet muihin opiskeltaviin
kieliin nähden

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä..
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja
ilmaisemaan mielipiteitä
jokapäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa mm.
musiikin, draaman ja pelillisyyden
avulla oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista
aiheista
Kulttuuri osana viestintää,
kulttuurien vertailu, kohtaaminen
ja muuntuminen: elämä
kiinankielisessä ympäristössä
(esim. ympäristö, sää, ruoka jne.)

L4, L5
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Harjoitellaan etsimään tietoa
kiinan kielestä, yhteiskunnasta ja
kulttuurista. Tarkastellaan ja
tulkitaan tekstien, kuvien, musiikin
ja eri symbolien sisältämiä
kulttuurisia viestejä. Tuotetaan ja
muokataan tietoa (kertominen,
kuvailu, selostaminen, vertailu).
Kirjoitetaan ja luetaan kiinaa
myös teknologisia apuvälineitä ja
digitaalisia sovelluksia
hyödyntäen
Erilaisten apukeinojen merkitys
viestien välittymiselle (ilmeet,
eleet, kehon kieli, ääntely,
toistamisen pyytäminen) ja
kulttuuriset erot viestinnässä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa
ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan

Näkökulmana minä, me ja
maailma
Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä
Opetellaan tunnistamaan
foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä
Kehitetään oppilaiden
monilukutaitoa

L4
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runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita

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

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen

Opetellaan puhumaan ja
kirjoittamaan kiinan kieltä
Valitaan erilaisia lähinnä
arkielämän kielenkäyttötilanteita
Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esim.
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Harjoitellaan ääntämään
luontevasti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

L5
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Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman monija rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista,
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat
oppilaita kielten välisessä vertailussa ja
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen
päävarianteista.

L1, L2, L4

Kiinan kielen päävariantit, Taiwan
ja Hongkong ja perinteiset
kirjoitusmerkit
Kuunnellaan eri kieliä ja
tarkastellaan erilaisia tapoja
kirjoittaa kieltä
Kiinalaiset muualla Aasiassa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan

Maailman puhutuimmat kielet, ItäAasian kielet ja kiinan kielen
asema Itä- ja Kaakkois-Aasiassa

Ulkokiinalaiset

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon
hakemista.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

L1, L3
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T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana
on nuoren toiminta kohdekielellä eri
yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus,
oppilaiden kiinnostuksen kohteet,
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi
otetaan huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä,
kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista
teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen

Rohkaistaan oppilasta
käyttämään omaa kielitaitoa
virheistä välittämättä
Kulttuuri osana viestintää,
kulttuurien vertailu, kohtaaminen
ja muuntuminen
Opetellaan käyttämään kiinaa
tiedonvaihtoon, mielipiteiden,
tunteiden ja asenteiden
ilmaisemiseen kohteliaalla, kiinan
kielelle luontaisella ja ominaisella
tavalla
Tunnistetaan tärkeimmät
kulttuurisiin käytänteisiin liittyvät
näkökulmat
Tarkastellaan ja tulkitaan tekstien,
kuvien, musiikin ja eri symbolien
sisältämiä kulttuurisia viestejä
Tuotetaan ja muokataan tietoa
(kertominen, kuvailu,
selostaminen, vertailu)
Erilaisten apukeinojen merkitys
viestien välittymiselle (ilmeet,
eleet, kehon kieli, ääntely,
toistamisen pyytäminen) ja
kulttuuriset erot viestinnässä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L2, L3, L4, L5,
L6, L7
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T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa
ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

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

Kehitetään oppilaiden
monilukutaitoa

L4

Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita
Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä. Opetellaan
tunnistamaan foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä

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

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista,
kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan puhumaan ja
kirjoittamaan kiinan kieltä
Valitaan erilaisia lähinnä
arkielämän kielenkäyttötilanteita
Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esim.
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Harjoitellaan ääntämään
luontevasti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja

L5
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kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
Opetellaan kertomaan erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista
tai kuvitteellisista aiheista
Opetellaan yleisimmät kielelle
tyypilliset fraasit ja keskeiset
idiomit
Harjoitellaan soveltamaan
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin tutuissa
ilmauksissa
Tehdään omaan elämään
läheisesti liittyviä tarinoita pinyiniä
ja kirjoitusmerkkejä käyttäen
Rohkaistaan puhumaan kiinaa
aina kun mahdollista

KIINA, vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4 - 9
4. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.
5. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.
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6. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.
7.-9. lk
Opetuksessa noudatetaan vastaavien luokka-asteiden kiina A1-kielenä opetussuunnitelmia
KIINA, B2-oppimäärä vuosiluokilla 8 - 9
Kiinan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8 ja 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Kiinan kielen päävariantit,
Taiwan, Singapore ja Hongkong
ja perinteiset kirjoitusmerkit

L1, L2, L4

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan
uuden opiskeltavan kielen suhde
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja
monikielisyyden kehittymistä.

S1 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
kiinan kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan
aiemmin opitun perusteella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan kiinan
kielen levinneisyyden taustaan, etsitään
oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen
kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan
mahdollisia kiinan kieleen ja kulttuuriin liittyviä
ennakko-oletuksia.

Ohjataan oppilasta arvostamaan
omaa kulttuuri-identiteettiään,
kohdekielen kulttuuria ja
monikulttuurisuutta
Hyödynnetään oppilaiden jo
osaamisia kieliä
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Vahvistetaan kunnioitusta ja
arvostusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan
Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä ja kannustaa häntä
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella

S2 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten
kiinan kielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää
ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä
aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita,
opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.

Kotikansainvälisyyden
tiedostaminen ja hyödyntäminen
lähiympäristössä
Tunnistetaan, kuinka kiinan kielen
opiskelu poikkeaa muiden kielen
opiskelusta
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä
Vahvistetaan sanastojen ja
sanakirjojen käyttötaitoja
Hyödynnetään itse- ja
vertaisarviointia
Osaamisen arvioinnissa
käytetään esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai
muuta vastaavaa työkalua

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

L3
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T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja
erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan
kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen
maantieteellinen levinneisyys ja asema.
Havainnoidaan kohdekielen rytmiä,
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja
harjoitellaan ääntämään luontevasti.
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Työskentelytapoina käytetään
esimerkiksi monipuolisia suullisia
pari- ja ryhmätöitä kuten
draamaharjoituksia, haastatteluja,
videointeja ja projektityöskentelyä

L1, L4, L5

Harjoitellaan ja kannustetaan
käyttämään erilaisia
viestintästrategioita kuten
puhekumppanin apuun
tukeutumista ja nonverbaalia
viestintää
Rohkaistaan oppilasta luottamaan
itseensä ja omaan osaamiseensa
sekä käyttämään omaa
kielitaitoaan luovasti ja soveltaen
Harjoitellaan kiinan kielelle ja
kulttuurille ominaisia
viestintätapoja
Draaman käyttö opetuksessa
Videoita kiinankielisistä
kulttuureista
Kiinalaisen kulttuurin
esiintuominen omien tekstien ja
produktioiden tuottamisessa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T3-T5 kohdalla

Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, tooneja ja muita
ääntämisen piirteitä. Harjoitellaan

L4
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sekä pinyiniä että
kirjoitusmerkkejä
Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä
Opetellaan tunnistamaan
foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä
Kehitetään oppilaiden
monilukutaitoa
Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse,
perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen
rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen
piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esim.
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

L5
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T8 rohkaista oppilasta
ottamaan selvää
tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta
ja ikätasolleen sopivasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä

S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Opetellaan kuulemaan ja
lukemaan kiinan kieltä
Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia ja tekstejä
lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa
Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä
Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja
maailma
Valittaessa tekstejä ja aiheita
voidaan ottaa huomioon kiinan
kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema
Havainnoidaan kiinan kielen
rytmiä, intonaatiota ja muita
ääntämisen piirteitä
Opetellaan tunnistamaan
foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä
Kehitetään oppilaiden
monilukutaitoa
Tekstejä valittaessa
hyödynnetään monipuolisesti
erilaisia oppimateriaaleja ja eri
medioita

L4
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa hyvin pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista

S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Valitaan erilaisia lähinnä
arkielämän kielenkäyttötilanteita

L4

Harjoitellaan lyhyen kirjallisen
viestin kirjoittamista (esim.
tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje
tai muu viesti)
Harjoitellaan ääntämään
luontevasti
Hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa
monipuolisesti esimerkiksi
videoimalla, äänittämällä ja
kirjoittamalla sähköisissä
ympäristöissä

MATEMATIIKKA
Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää
yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan
järjestykseen sekä havaitaan syy- ja

Alkuopetuksen aikana korostetaan
yhteisen toiminnan, leikin ja
pelillisyyden merkitystä oppimisessa

L1, L3, L5

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tukea oppilaan innostusta ja
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
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sekä myönteisen minäkuvan ja
itseluottamuksen kehittymistä

seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan
matemaattisia tilanteita eri näkökulmista.
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa
laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita
myös testataan.

S2 Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia
lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän
välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista
laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja
arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan
lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa
lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen
ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja
ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10
hajotelmiin. Ohjataan oppilaita käyttämään
lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri
tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja
mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä
laskutoimituksissa. Perehdytään
kymmenjärjestelmän periaatteeseen
konkreettisten mallien avulla. Kehitetään
oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja
ensin lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0100. Harjoitellaan erilaisia
päässälaskustrategioita laskutaidon
sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut
konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja
liitännäisyyttä yhteenlaskussa. Ohjataan
oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite
konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5
ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä

Opetuksessa pyritään siihen, että
opetettava sisältö opitaan
kokemukseen perustuvilla
harjoitteilla ennen
oppikirjatyöskentelyyn siirtymistä
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kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan
kertolaskun liitännäisyyteen. Pohjustetaan
murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen
yhtä suuriin osiin.

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

S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja
tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä.
Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita
ja pylväsdiagrammeja.
Työskentelyn taidot
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T2 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan tehdä havaintoja
matematiikan näkökulmasta sekä
tulkita ja hyödyntää niitä eri
tilanteissa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L4

T3 kannustaa oppilasta esittämään
ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kehitetään oppilaan suullista
matemaattista ilmaisutaitoa

L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta kehittämään
päättely- ja
ongelmanratkaisutaitojaan

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Välineinä voidaan käyttää myös
erilaisia loogisia kokoelmia ja
loogista päättelyä vaativia pelejä ja
leikkejä

L1, L4, L6

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä ja
kymmenjärjestelmän periaatteen
ymmärtämisessä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S2 Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia
lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän
välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista
laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja
arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan
lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa
lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen
ominaisuuksia kuten parillisuutta. Perehdytään
lukujen 1 – 10 hajotelmiin. Ohjataan oppilaita

L1, L4

S2 Laskutoimituksissa opitaan
yhteen- ja vähennyslaskun yhteys
käänteisenä laskutoimituksena
Opetellaan lukujonot molemmista
suunnista. Hajotetaan ja kootaan
lukuja monella eri tavalla
käsiteltävällä lukualueella.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja
myös arvon ilmaisemisessa

L1, L4
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käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella
tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen
ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä
laskutoimituksissa.
T7 perehdyttää oppilasta
peruslaskutoimitusten periaatteisiin
ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Laskustrategioista harjoitellaan
esimerkiksi tuplat (esim. 3+3) ja
melkein tuplat (esim. 4+3)

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

S2 Kehitetään oppilaiden yhteen- ja
vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0-20.

kymmenylitys hajottamalla sekä
yhteen- että vähennyslaskussa

Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita
laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja
vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa
sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä
yhteenlaskussa.

8:n tai 9:n lisäämisessä lisätään
ensin kymmenen ja vähennetään
liika esim. 7+9=7+10-1,
vähennyslaskussa ensin
vähennetään kymmenen ja
palautetaan liikaa vähennetty esim.
17-9=17-10+1
lähekkäin olevien lukujen erotus
lasketaan täydentämällä, esim.
9-7, 7+_ =9.
Sovelletaan peruslaskutoimituksia
erilaisissa tilanteissa, kuten
yhteismäärä ja osa yhteismäärästä,
muutos- ja vertailutilanteet
Välineinä voidaan käyttää mm.
leluja, nappeja, tikkuja, noppia,
helminauhoja, lukusuoria,
värisauvoja, lukumääräkuvia,
toisiinsa kiinnittyviä kuutioita,
mittanauhoja ja opetusrahoja

L1, L4
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T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin
muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään
mittaamisen periaate

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa
kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä
tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja
sijaintikäsitteiden käyttöä. Tutkitaan yhdessä
kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen
lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan
oppilaita löytämään ja nimeämään
ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.

S3 Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan
oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja
aika. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja
diagrammeihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytettävät ominaisuudet eivät ole
vielä täsmällisiä geometrisia
ominaisuuksia, vaan sellaisia, joilla
tuetaan havainnointitaidon
kehittymistä

L1, L4, L5

Mittaamisessa painotetaan
mittavälineen käsittelyä ja mitataan
vielä painotetusti ei-standardeilla
yksiköillä.

L1, L4

Välineinä voidaan käyttää mm. eistandardeja pituusmittavälineitä,
astioita, tasapainovaakoja ja
punnuksia, toisiinsa kiinnittyviä
kuutioita, värisauvoja, erimuotoisia
tuotepakkauksia, avaruuskappaleita
ja kelloja
Välineinä voidaan käyttää esim.
kuutioita ja paperilappuja

L4, L5

Koodaaminen ymmärretään laajasti.
Koodauksen harjoittelussa
vahvistetaan sijainti- ja

L1, L2, L4, L5

S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja
tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä.
Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia
pylväsdiagrammeja.
T12 harjaannuttaa oppilasta
laatimaan vaiheittaisia

S1 Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa
laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita
myös testataan.
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toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen
mukaan

suhdekäsitteiden hallintaa kolmi- ja
kaksiulotteisessa ympäristössä
Laaditaan monipuolisissa
ympäristöissä ohjeita ja testataan
niitä
Hyödynnetään matematiikan,
muiden oppiaineiden sisältöalueita ja
oppilaiden muita mielenkiinnon
kohteita
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Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

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

Alkuopetuksen aikana korostetaan
yhteisen toiminnan, leikin ja
pelillisyyden merkitys oppimisessa

L1, L3, L5

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tukea oppilaan innostusta ja
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä myönteisen minäkuvan ja
itseluottamuksen kehittymistä

S2 Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia
lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän
välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista
laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja
arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan
lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa
lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen
ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja
ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1-10
hajotelmiin. Ohjataan oppilaita käyttämään
lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri
tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja
mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä
laskutoimituksissa. Perehdytään
kymmenjärjestelmän periaatteeseen

Opetuksessa pyritään siihen, että
opetettava sisältö opitaan
kokemukseen perustuvilla
harjoitteilla ennen
oppikirjatyöskentelyyn siirtymistä
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konkreettisten mallien avulla. Kehitetään
oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja
ensin lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0100. Harjoitellaan erilaisia
päässälaskustrategioita laskutaidon
sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut
konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja
liitännäisyyttä yhteenlaskussa. Ohjataan
oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite
konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5
ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä
kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan
kertolaskun liitännäisyyteen. Pohjustetaan
murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen
yhtä suuriin osiin.

S3 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa
kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä
tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja
sijaintikäsitteiden käyttöä. Tutkitaan yhdessä
kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen
lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan
oppilaita löytämään ja nimeämään
ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan. Harjoitellaan
mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan
mittaamisen periaate. Käsitellään suureita
pituus, massa, tilavuus ja aika sekä
harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden
käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja
senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja
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desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja
ajanyksiköitä.
S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja
tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä.
Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita
ja pylväsdiagrammeja.
Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan tehdä havaintoja
matematiikan näkökulmasta sekä
tulkita ja hyödyntää niitä eri
tilanteissa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L4

T3 kannustaa oppilasta esittämään
ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kehitetään oppilaan suullista
matemaattista ilmaisutaitoa

L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta kehittämään
päättely- ja
ongelmanratkaisutaitojaan

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Välineinä voidaan käyttää myös
erilaisia loogisia kokoelmia ja
loogista päättelyä vaativia pelejä ja
leikkejä

L1, L4, L6

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4
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T6 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä ja
kymmenjärjestelmän periaatteen
ymmärtämisessä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S2 Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia
lukuja. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla
lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä
taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen.
Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten
parillisuutta, monikertoja ja puolittamista.
Perehdytään lukujen 1-10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja
tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa,
lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen
ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän
periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

Opetellaan lukujonot molemmista
suunnista

L1, L4

Hajotetaan ja kootaan lukuja monella
eri tavalla käsiteltävällä lukualueella
analogista ajattelua hyväksi
käyttäen, (esimerkiksi 5=2+3 ->
50=20+30)
Varmennetaan lukualueen 0-10
summien ja erotusten osaaminen.
Käytetään hajotelmia hyväksi
laskustrategioita opiskeltaessa
Laskustrategiat kuten tavoitteen T6
kohdalla 1. vuosiluokalla. Ohjataan
oppilaita käyttämään lukuja myös
arvon ilmaisemisessa
Opetellaan hajottamaan luvut
lukuyksiköittäin, esimerkiksi
67=60+7. Korostetaan
paikkajärjestelmässä lukuyksikön
arvoa

T7 perehdyttää oppilasta
peruslaskutoimitusten periaatteisiin
ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
T8 ohjata oppilasta kehittämään
sujuvaa peruslaskutaitoa
luonnollisilla luvuilla ja käyttämään
erilaisia päässälaskustrategioita

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S2 Kehitetään oppilaiden yhteen- ja
vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0-20 ja
sitten lukualueella 0-100. Harjoitellaan erilaisia
päässälaskustrategioita laskutaidon
sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut
konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja
liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

Varmennetaan keskeisten
laskustrategioiden osaaminen ja
tarkoituksenmukainen käyttäminen
ensin lukualueella 0-20 ja sitten 0100
Sovelletaan peruslaskutoimituksia
erilaisissa tilanteissa: yhteismäärä ja
osa yhteismäärästä, muutos- ja
vertailutilanteet

L1, L4
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T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin
muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään
mittaamisen periaate

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun
käsite konkretian avulla ja opetellaan
kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää
jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.
Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa
ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla
kokonainen yhtä suuriin osiin.

Kiinnitetään erityistä huomiota
lukujen monikertojen sujuvaan
osaamiseen ja harjoitellaan
monikertoja lukualueella 0-100,
esim. 0, 3, 6, 9, …, 99

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varmistetaan suunta- ja
sijaintikäsitteiden osaaminen

S3 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa
kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä
tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja
sijaintikäsitteiden käyttöä. Tutkitaan yhdessä
kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen
lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan
oppilaita löytämään ja nimeämään
ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S3 Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan
oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja
aika. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja
senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja
desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja
ajanyksiköitä.

Välineinä voidaan käyttää mm.
leluja, nappeja, tikkuja, noppia,
helminauhoja, lukusuoria,
strukturoituja 10-järjestelmävälineitä,
värisauvoja, lukumääräkuvia,
toisiinsa kiinnittyviä kuutioita,
mittanauhoja ja opetusrahoja
L1, L4, L5

Käytettävät ominaisuudet eivät ole
vielä täsmällisiä geometrisia
ominaisuuksia, vaan sellaisia, jotka
tukevat havainnointitaidon
kehittymistä

Välineinä voidaan käyttää mm.
mittanauhoja, mitta-astioita (1 l ja 1
dl), tasapainovaakoja ja punnuksia,
toisiinsa kiinnittyviä kuutioita,
värisauvoja, erimuotoisia
tuotepakkauksia, avaruuskappaleita
ja kelloja

L1, L4
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T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja
diagrammeihin

S1 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T12 harjaannuttaa oppilasta
laatimaan vaiheittaisia
toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen
mukaan

S1 Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa
laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita
myös testataan.

L4, L5
Koodaaminen ymmärretään laajasti.
Koodauksen harjoittelussa
vahvistetaan sijainti ja
suhdekäsitteiden hallintaa kolmi- ja
kaksiulotteisessa ympäristössä.
Laaditaan monipuolisissa
ympäristöissä ohjeita ja testataan
niitä
Hyödynnetään matematiikan,
muiden oppiaineiden sisältöalueita ja
oppilaiden muita mielenkiinnon
kohteita

L1, L2, L4, L5
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Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää
yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja
asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja
systemaattisesti, havaita syy- ja
seuraussuhteita sekä yhteyksiä
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan
ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Yhteinen toiminta, leikki ja pelillisyys
oppimisen muotoina

L1, L3, L5, L7

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

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja. Harjaannutetaan taitoa
laskea peruslaskutoimituksia päässä.
Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan
niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut
6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10
osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia
ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan
jakolaskua sekä sisältö- että
ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä

Opetuksessa pyritään siihen, että
opetettava sisältö opitaan
kokemukseen perustuvilla
harjoitteilla ennen
oppikirjatyöskentelyyn siirtymistä
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yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä. Pohjustetaan negatiivisen
luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta
negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään
desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää
ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin
käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosentin välisiä yhteyksiä.

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja
muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin
kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman
käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä,
mittaamista ja luokittelemista. Tarkastellaan
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symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan
oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta
ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan
mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan
oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan
käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja
kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen,
mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen
tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan
yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo. Tutustutaan todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
Työskentelyn taidot
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T2 ohjata oppilasta havaitsemaan
yhteyksiä oppimiensa asioiden
välillä

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa
pohjalta.

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kehitetään oppilaan suullista
matemaattista ilmaisutaitoa

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esittämään
päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 ohjata ja tukea oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T6 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
L1, L2, L4, L5,
L7

Välineinä voidaan käyttää myös
erilaisia loogisia kokoelmia ja
loogista päättelyä vaativia pelejä ja
leikkejä

L1, L4, L5

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja
ymmärtämään matemaattisia
käsitteitä ja merkintöjä.

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 tukea ja ohjata oppilasta
vahvistamaan ja laajentamaan
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja.

L1, L4

Kymmenjärjestelmän ymmärtämistä
paikkajärjestelmänä voidaan
vahvistaa myös muiden
lukujärjestelmien avulla

L1, L4, L7
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Muihin lukujärjestelmiin tutustuminen
tehdään tällöin konkreettisten
välineiden ja leikin avulla
Kymmenjärjestelmän
havainnollistamisessa käytetään
strukturoituja välineitä
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

S2 Opitaan murtoluvun käsite.

Tutkitaan myös murtoluvun ja
mittaamisen yhteyttä käytännön
tilanteissa

L1, L4

Välineinä murtoluvun käsitteen
oppimisessa käytetään esim.
erilaisia kappaleita, murtokakkuja,
värisauvoja ja pinta-alamalleja,
kelloa ja muita mittavälineitä sekä
rahaa
T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva laskutaito
päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea
peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja.
Varmistetaan kertolaskun käsitteen
ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9.
Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia. Opiskellaan
jakolaskua sekä sisältö- että
ositusjakotilanteissa. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä.
S2 Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja
laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin
oikeaa käyttöä ja välivaiheiden
merkitsemistä lausekkeissa
Kiinnitetään huomiota sujuvan
päässälaskutaidon varmentamiseen
ja tehokkaiden laskustrategioiden
hallintaan lukualueella 0-100 ennen
allekkainlaskualgoritmien opettelua
Opetellaan käyttämään hyväksi
peruslaskutoimituksissa analogista
ajattelua lukualueiden laajentuessa
(Ks. esimerkkejä vuosiluokilta 1-2
T6.)

L1, L3, L6, L7
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laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Laskustrategiana kerto- ja
jakolaskussa opitaan käyttämään
myös osittamista laskemisen
helpottamiseksi
Painotetaan sisältö- ja
ositusjakolaskujen käsitteen
ymmärtämistä
Suositellaan, että pyöristämistä ja
arviointia opetellaan ennen
allekkainlaskualgoritmeja

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan
ja kuvailemaan kappaleiden ja
kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa
oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin
sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen.
Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kiertoja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta.

Käytetään monipuolisia
konkretisointivälineitä esim. erilaisia
tuotepakkauksia ja geometrisia
kappaleita, tasokuvioiden
rakentelusarjoja ja geolautoja sekä
digitaalisia sovelluksia

L4, L5, L7

Ohjataan tunnistamaan geometrisia
ominaisuuksia ja nimeämään niitä
Tutustuminen symmetriaan tehdään
kolmiulotteisessa ympäristössä ja
tasossa integroimalla se
kuvataiteeseen

T12 ohjata oppilasta arvioimaan
mittauskohteen suuruutta ja
valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä
pohtimaan mittaustuloksen
järkevyyttä

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden
piirejä ja pinta-aloja.

Perusta mittaamisen oppimiselle
luodaan oppilaan omakohtaisilla ja
monipuolisilla kokemuksilla
Pinta-alan käsitteen ymmärtämiseen
kiinnitetään huomiota
Käytetään välineinä esim. viivainta,
mittanauhoja, mittapyöriä, erilaisia

L1, L3, L6

321

vaakoja ja punnuksia, mitta-astioita,
pinta-alaruudukoita, geolautoja ja
kelloja
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja
tulkitsemaan taulukoita ja
diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota
kokemuksia todennäköisyydestä

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla.

L4, L5, L7

T14 innostaa oppilasta laatimaan
toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

L1, L4, L5, L6,
L7

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää
yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja
asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja
systemaattisesti, havaita syy- ja
seuraussuhteita sekä yhteyksiä
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan
ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Korostetaan toiminnallisia ja
monipuolisia työtapoja ja välineitä,
jotka mahdollistavat opittavan asian
ymmärtämisen

L1, L3, L5, L7

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja
itseluottamusta
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S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja. Harjaannutetaan taitoa
laskea peruslaskutoimituksia päässä.
Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan
niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut
6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10
osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia
ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan
jakolaskua sekä sisältö- että
ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä. Pohjustetaan negatiivisen
luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta
negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään
desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää
ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin
käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.

323

Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosentin välisiä yhteyksiä.

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja
muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin
kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman
käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä,
mittaamista ja luokittelemista. Tarkastellaan
symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan
oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta
ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan
mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan
oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan
käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja
kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen,
mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen
tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan
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yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo. Tutustutaan todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan
yhteyksiä oppimiensa asioiden
välillä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa
pohjalta.

S1, S2, S4 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 kannustaa oppilasta esittämään
päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja
päättelemällä ja kokeilemalla.

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L1, L4

L1, L3, L4, L5

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
L1, L2, L4, L5,
L7
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T5 ohjata ja tukea oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä

S1-S5 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja
ymmärtämään matemaattisia
käsitteitä ja merkintöjä

S1-S5 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

T8 tukea ja ohjata oppilasta
vahvistamaan ja laajentamaan
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja.

L1, L4

Kymmenjärjestelmän ymmärtämistä
paikkajärjestelmänä voidaan
vahvistaa myös muiden
lukujärjestelmien avulla

L1, L4, L7

Muihin lukujärjestelmiin tutustuminen
tehdään tällöin konkreettisten
välineiden ja leikin avulla
Kymmenjärjestelmän
havainnollistamisessa käytetään
strukturoituja välineitä, joiden avulla
tehdään nähtäväksi
kymmenjärjestelmän
samarakenteisuus suurista luvuista
desimaaliosiin
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

S2 Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite.
S2 Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan
murtolukujen peruslaskutoimituksia eri
tilanteissa. Perehdytään desimaalilukuihin

Negatiivisen luvun käsitteen
esimerkkeinä voidaan käyttää
lämpömittaria, lukusuoraa ja velkaa

L1, L4
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osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan
peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.

Perehdytään sekalukuihin.
Korostetaan murtoluvun ja
mittaamisen yhteyttä käytännön
tilanteissa
Käsitellään murtolukujen
peruslaskutoimituksista
samannimisten murtolukujen yhteenja vähennyslasku
Välineinä murtolukujen oppimisessa
käytetään esim. kappaleita,
murtokakkuja, värisauvoja, pintaalamalleja ja rahaa
Käsitellään desimaalilukujen
peruslaskutoimituksista yhteen- ja
vähennyslaskua
Desimaalilukuja voidaan
konkretisoida
kymmenjärjestelmävälineillä ja
niiden desimaaliosilla sekä rahalla
Havainnollistetaan kokonaislukujen
ja desimaalilukujen kymmenellä
kertominen ja jakaminen
kymmenjärjestelmävälineiden ja
paikkapohjan avulla
Kun liikutaan paikkajärjestelmässä
pienempiin ja suurempiin
lukuyksiköihin, korostetaan tällöin
käänteisiä laskutoimituksia esim.
kymmenkertainen - kymmenesosa
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T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva laskutaito
päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea
peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä
varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan
kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan
kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen
osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä
sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä.

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin
oikeaa käyttöä ja välivaiheiden
merkitsemistä lausekkeissa

L1, L3, L6, L7

Kiinnitetään edelleen huomiota
sujuvaan päässälaskutaitoon sekä
algoritmien osaamiseen
Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten,
että he oppivat arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa
hyödyntäen edelleen tarvittavia
konkretisointivälineitä
Laskustrategiana kerto- ja
jakolaskussa käytetään myös
osittamista

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan
ja kuvailemaan kappaleiden ja
kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa
oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin
suorakulmaiseen särmiöön. Luokitellaan
tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin
sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin. Perehdytään pisteen, janan,
suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan
kulmien luokittelemista. Tarkastellaan
symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan
oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja

Käytetään monipuolisia
konkretisointivälineitä esim. erilaisia
tuotepakkauksia ja geometrisia
kappaleita, tasokuvioiden
rakentelusarjoja, ja geolautoja sekä
digitaalisia
havainnollistamismateriaaleja
Ohjataan tunnistamaan geometrisia
ominaisuuksia ja nimeämään niitä

L4, L5, L7
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siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta.
T12 ohjata oppilasta arvioimaan
mittauskohteen suuruutta ja
valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä
pohtimaan mittaustuloksen
järkevyyttä

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden
piirejä ja pinta-aloja. Ohjataan oppilaita
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä
rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.

Perusta mittaamisen oppimiselle
luodaan edelleen oppilaan
omakohtaisilla, monipuolisilla
kokemuksilla

L1, L3, L6

Kiinnitetään huomiota
mittayksiköiden ja
kymmenjärjestelmän yhteyteen
Käytetään välineinä esim. viivainta,
mittanauhoja, mittapyöriä, erilaisia
vaakoja ja punnuksia, mitta-astioita,
pinta-alaruudukoita, geolautoja ja
kelloja

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja
tulkitsemaan taulukoita ja
diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota
kokemuksia todennäköisyydestä

S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T14 innostaa oppilasta laatimaan
toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Todennäköisyyttä
havainnollistettaessa käytetään
välineinä esim. noppia, erivärisiä
nappeja ja palloja

L4, L5, L7

L1, L4, L5, L6,
L7
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Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää
yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja
asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja
systemaattisesti, havaita syy- ja
seuraussuhteita sekä yhteyksiä
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan
ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Opetuksessa korostetaan
toiminnallisia ja monipuolisia
työtapoja ja välineitä, jotka
mahdollistavat opittavan asian
ymmärtämisen

L1, L3, L5, L7

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

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja. Harjaannutetaan taitoa
laskea peruslaskutoimituksia päässä.
Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan
niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut
6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10
osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia
ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan
jakolaskua sekä sisältö- että
ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
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yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä. Pohjustetaan negatiivisen
luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta
negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään
desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää
ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin
käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosentin välisiä yhteyksiä.

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja
päättelemällä ja kokeilemalla.

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
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ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja
muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin
kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman
käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä,
mittaamista ja luokittelemista. Tarkastellaan
symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan
oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta
ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan
mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan
oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan
käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja
kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen,
mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen
tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan
yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo. Tutustutaan todennäköisyyteen
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arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.

Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan
yhteyksiä oppimiensa asioiden
välillä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa
pohjalta

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esittämään
päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4, L5,
L7

T5 ohjata ja tukea oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L1, L4
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T7 ohjata oppilasta käyttämään ja
ymmärtämään matemaattisia
käsitteitä ja merkintöjä.

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta
vahvistamaan ja laajentamaan
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja.

Kymmenjärjestelmän
havainnollistamisessa käytetään
strukturoituja välineitä, joiden avulla
tehdään nähtäväksi
kymmenjärjestelmän
samarakenteisuus suurista luvuista
desimaaliosiin

L1, L4, L7

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

S2 Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja
laajennetaan lukualuetta negatiivisilla
kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja
harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kertolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa. Perehdytään desimaalilukuihin
osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan
peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Perehdytään prosentin käsitteeseen.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosenttiluvun välisiä yhteyksiä.

Esimerkkeinä negatiivisista luvuista
voidaan käyttää lämpömittaria,
lukusuoraa ja velkaa

L1, L4, L7

Perehdytään supistamiseen ja
laventamiseen
Varmennetaan samannimisten
murtolukujen yhteen- ja
vähennyslasku sekä opitaan
erinimisten murtolukujen yhteen- ja
vähennyslasku
Opitaan murtolukujen kertolasku.
Desimaalilukuja voidaan
konkretisoida
kymmenjärjestelmävälineillä ja
niiden desimaaliosilla
Liikutaan paikkajärjestelmässä
pienempiin ja suurempiin
lukuyksiköihin korostaen käänteisiä
laskutoimituksia
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Havainnollistetaan kokonaislukujen
ja desimaalilukujen kymmenellä,
sadalla ja tuhannella kertominen ja
jakaminen
kymmenjärjestelmävälineiden ja
paikkapohjan avulla
Kun liikutaan paikkajärjestelmässä
pienempiin ja suurempiin
lukuyksiköihin, korostetaan tällöin
käänteisiä laskutoimituksia esim.
kymmenkertainen - kymmenesosa,
satakertainen - sadasosa,
tuhatkertainen - tuhannesosa
Välineinä murtolukujen ja prosenttien
oppimisessa käytetään esim.
kappaleita, murtokakkuja,
värisauvoja, pinta-alamalleja ja
rahaa
T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva laskutaito
päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan
ja kuvailemaan kappaleiden ja
kuvioiden geometrisia

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea
peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä.

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin
oikeaa käyttöä ja välivaiheiden
merkitsemistä lausekkeissa

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Tutustutaan
tarkemmin ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen
kartioon ja pyramidiin. Perehdytään tarkemmin

Käytetään monipuolisia
konkretisointivälineitä esim. erilaisia
tuotepakkauksia ja geometrisia
kappaleita, tasokuvioiden

L1, L3, L6, L7

Varmennetaan
peruslaskutoimitusten päässälasku
ja harjoitellaan edelleen
laskualgoritmeja

L4, L5
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ominaisuuksia sekä tutustuttaa
oppilas geometrisiin käsitteisiin

T12 ohjata oppilasta arvioimaan
mittauskohteen suuruutta ja
valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä
pohtimaan mittaustuloksen
järkevyyttä

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja
tulkitsemaan taulukoita ja
diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota
kokemuksia todennäköisyydestä

ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran
ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien
piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Käsitellään koordinaatistosta ensimmäinen
neljännes. Tutustutaan mittakaavan
käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa
ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita
hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.

rakentelusarjoja, geolautoja,
geokolmioita ja harppeja sekä
digitaalisia
havainnollistamismateriaaleja

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden
piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten
särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä
rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.

Perusta mittaamisen oppimiselle
luodaan oppilaan omakohtaisilla,
monipuolisilla kokemuksilla

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo.

Ohjataan tunnistamaan geometrisia
ominaisuuksia ja nimeämään niitä
Koordinaatisto ja mittakaava
integroidaan ympäristöoppiin (kartat)
sekä liikuntaan (suunnistaminen).
Mittakaavan käyttäminen
integroidaan kuvataiteeseen
L1, L3, L6

Kiinnitetään huomiota
mittayksiköiden ja
kymmenjärjestelmän yhteyteen
Käytetään välineinä esim. viivainta,
mittanauhoja, mittapyöriä, erilaisia
vaakoja ja punnuksia, mitta-astioita,
pinta-alaruudukoita, kelloja
geolautoja, ja -kolmioita
L4, L5, L7
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T14 innostaa oppilasta laatimaan
toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

L1, L4, L5, L6,
L7

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää
yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja
asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja
systemaattisesti, havaita syy- ja
seuraussuhteita sekä yhteyksiä
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan
ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Opetuksessa korostetaan
toiminnallisia ja monipuolisia
työtapoja ja välineitä, jotka
mahdollistavat opittavan asian
ymmärtämisen

L1, L3, L5, L7

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

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja. Harjaannutetaan taitoa
laskea peruslaskutoimituksia päässä.
Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan
niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut
6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10
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osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia
ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan
jakolaskua sekä sisältö- että
ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä. Pohjustetaan negatiivisen
luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta
negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään
desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää
ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin
käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosentin välisiä yhteyksiä.

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja
päättelemällä ja kokeilemalla.
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S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja
muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin
kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman
käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä,
mittaamista ja luokittelemista. Tarkastellaan
symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan
oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta
ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan
mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan
oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan
käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja
kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen,
mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen
tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan
yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
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S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo. Tutustutaan todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan
yhteyksiä oppimiensa asioiden
välillä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja
ymmärtävälle oppimiselle oppilaan
ikätaso huomioiden

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa
pohjalta

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja
päättelemällä ja kokeilemalla.

T4 kannustaa oppilasta esittämään
päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 ohjata ja tukea oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3

L1, L3, L4, L5

Ohjataan oppilasta matematiikalle
tyypilliseen työskentelytapaan

L1, L2, L4, L5,
L7
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Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja
ymmärtämään matemaattisia
käsitteitä ja merkintöjä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varmistetaan, että oppilas hallitsee
vuosiluokkien 1-6 keskeiset sisällöt

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta
vahvistamaan ja laajentamaan
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden
ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja
luokittelemalla lukuja.

Kymmenjärjestelmän
havainnollistamisessa käytetään
strukturoituja välineitä, joiden avulla
tehdään nähtäväksi
kymmenjärjestelmän
samarakenteisuus suurista luvuista
desimaaliosiin

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

S2 Laajennetaan lukualuetta negatiivisilla
kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan
peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosentin välisiä yhteyksiä.

Varmennetaan murtolukujen yhteenja vähennyslasku sekä kertolasku
sekä opitaan murtolukujen jakolasku

L1, L4

Desimaalilukuja voidaan
konkretisoida
kymmenjärjestelmävälineillä ja
niiden desimaaliosilla
Liikutaan paikkajärjestelmässä
pienempiin ja suurempiin
lukuyksiköihin korostaen käänteisiä
laskutoimituksia
Välineinä murtolukujen ja prosenttien
oppimisessa käytetään esim.
kappaleita, murtokakkuja,
värisauvoja, pinta-alamalleja ja
rahaa
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T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva laskutaito
päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan
ja kuvailemaan kappaleiden ja
kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa
oppilas geometrisiin käsitteisiin

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea
peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään
lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen
tarvittavia välineitä.

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin
oikeaa käyttöä ja välivaiheiden
merkitsemistä lausekkeissa

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Harjoitellaan
kulmien piirtämistä, mittaamista ja
luokittelemista. Tarkastellaan symmetriaa
suoran suhteen. Ohjataan oppilaita
havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi
osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta
ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan
mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan
oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan
käytössä.

Käytetään monipuolisia
konkretisointivälineitä esimerkiksi
erilaisia tuotepakkauksia ja
geometrisia kappaleita,
tasokuvioiden rakentelusarjoja,
geolautoja, -kolmioita ja harppeja
sekä digitaalisia
havainnollistamismateriaaleja

L1, L3, L6

Varmennetaan toimiva laskutaito
Varmennetaan jakolaskun
osaaminen lukuyksiköittäin jakamalla

L4, L5, L7

Varmistetaan kulmien piirtäminen ja
mittaaminen sekä luokitteleminen.
Voidaan tehdä kuvataidetöitä, joissa
hyödynnetään kiertosymmetriaa
Koordinaatiston ja mittakaavan
opiskelua integroidaan
ympäristöoppiin (kartat) sekä
liikuntaan (suunnistaminen)
Tutustutaan suhteeseen esim.
mehun laimentamisen ja
värisauvatehtävien avulla

T12 ohjata oppilasta arvioimaan
mittauskohteen suuruutta ja

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen

Kiinnitetään huomiota
mittayksiköiden ja

L1, L3, L6
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valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä
pohtimaan mittaustuloksen
järkevyyttä

arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden
piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten
särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä
rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.

kymmenjärjestelmän yhteyteen sekä
keskeisimpien yksikönmuunnosten
sujuvaan hallintaan
Varmennetaan keskeisten
tasokuvioiden piirin ja pinta-alan
laskeminen sekä suorakulmaisen
särmiön tilavuuden laskeminen
Käytetään välineinä esimerkiksi
viivainta, mittanauhoja, mittapyöriä,
erilaisia vaakoja ja punnuksia, mittaastioita, pinta-alaruudukoita, kelloja,
geolautoja ja -kolmioita

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja
tulkitsemaan taulukoita ja
diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota
kokemuksia todennäköisyydestä

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa
järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja
diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo
ja tyyppiarvo.

L4, L5, L7

T14 innostaa oppilasta laatimaan
toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

L1, L4, L5, L6,
L7
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Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

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

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä
tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.
S2 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös
negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen
ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon
käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan
reaalilukuihin. Perehdytään lukujen
jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan
ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta
sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin
käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan

L1, L3, L5
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prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun
osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan
muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja
vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on
kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren
käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta
laskutoimituksissa.
S3 Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja
lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä.
Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja
harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja
kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan
lausekkeita ja sieventämään niitä.
Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen
yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti
ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen
asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa
tehtävien ratkaisussa.
S4 Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti
että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja
kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään
funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja
paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran
kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet.
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla
funktion kasvamista ja vähenemistä.
Määritetään funktioiden nollakohtia.
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S5 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja
kulman käsitteiden ymmärtämistä ja
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan
yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden
käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään
Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä
tutustutaan Thaleen lauseeseen. Lasketaan
monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala,
kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan
laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan
mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten
hallintaa.
S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi,
suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan
ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan
todennäköisyyksiä.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta matematiikan oppimisesta
sekä yksin että yhdessä toimien
Työskentelyn taidot

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L7

346

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4

T4 kannustaa oppilasta
harjaantumaan täsmälliseen
matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4, L5

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa
ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen kehittämisessä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L5,
L6

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja
kehittämään matemaattisia
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L6

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L3, L4,
L5, L6, L7

T8 ohjata oppilasta kehittämään
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen
tarkasteluun

S1, S4, S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L5

T9 opastaa oppilasta soveltamaan
tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L5

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
päättely- ja päässälaskutaitoa ja

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien

Varmistetaan yhtäsuuruuden
L1, L3, L4, L5
käsitteen, välivaiheiden ja keskeisten
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kannustaa oppilasta käyttämään
laskutaitoaan eri tilanteissa

etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.

laskustrategioiden hallinta
peruslaskutoimituksissa

S2 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja
likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.

Tehdään esimerkiksi postereita,
videoita, sarjakuvia ja animaatioita

S1,S6 Käytetään ajattelun apuna
konkreettisia välineitä, kuvioiden
piirtämistä, taulukointia ja ohjelmia
Vahvistetaan käsiterakennelmia
sekä monipuolista suullista ja
kirjallista matemaattista ilmaisua

S2, S3, S4 Päättely- ja
päässälaskutaitojen vahvistaminen
sekä monipuoliset laskustrategiat
lausekkeissa, yhtälöissä ja
lukujonoissa
Lyhyiden laskutoimitusten
laskemista harjoitetaan ilman
laskinohjelmaa
S1, S2 Totuusarvoja tutkitaan
lausekkeiden arvojen vertailussa
erisuuruusmerkkien avulla
S5 Todistamisen perusteisiin
tutustutaan geometrisissa tehtävissä
T11 ohjata oppilasta kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla

S2 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös
negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen
ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon
käsitteisiin. Syvennetään desimaalilukujen

Varmistetaan paikkajärjestelmän
käsitteiden ja rakenteen hallinta
Vahvistetaan lukusuorakäsitettä
Tutkitaan tarkan arvon ja likiarvon

L1, L4
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laskutoimituksien osaamista. Perehdytään
lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja
alkutekijöihin. Harjoitellaan potenssilaskentaa,
kun eksponenttina on kokonaisluku.

eroja laskinohjelman avulla
Tutustutaan 10-potenssimuotoon ja
etuliitteisiin
Toimintavälineinä käytetään
esimerkiksi uralukusuoria,
värikiekkoja, murtokakkuja, toisiinsa
liitettäviä kuutioita, värisauvoja, 10järjestelmävälineitä ja niiden
desimaaliosia
Tutustutaan potenssilaskennan
perusteisiin

T12 tukea oppilasta laajentamaan
lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin

S2 Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen.

T13 tukea oppilasta laajentamaan
ymmärrystään prosenttilaskennasta

S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään
tuntemattoman käsite ja
kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan

S3 Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja
lausekkeen arvon laskemiseen.
Tutustutaan polynomin käsitteeseen.
Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja
ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan lukujoukkojen
sisäkkäiseen malliin esimerkiksi
sisäkkäisten narujen, astioiden tai
piirrosten avulla

L1, L4

L1, L3, L6
Muuttujan käsitteeseen
perehtymisen jälkeen muodostetaan
ja tutkitaan muuttujalausekkeita
esimerkiksi janojen pituuksien tai
polynomipalojen avulla
Tutustutaan yhtälön ratkaisun
välivaiheisiin puolittaisilla
peruslaskutoimituksilla käyttäen
vaakamallia
Tätä varten tutustutaan myös

L1, L4

349

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

S3 Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja.

Varmennetaan koordinaatiston
hallinta

S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3, S4 Muodostetaan lukujonoja ja
sääntöjä esimerkiksi
mallintamiskuvioista- ja
rakennelmista sekä tutkitaan
säännönmukaisuuksia
funktiokoneella

T16 tukea oppilasta ymmärtämään
geometrian käsitteitä ja niiden
välisiä yhteyksiä

S5 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja
kulman käsitteiden ymmärtämistä ja
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan
yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden
käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia.

Todistamisen perusteisiin
tutustutaan geometrisissa tehtävissä
Syventävinä aiheina voidaan
käsitellä esimerkiksi suuntakulmia,
peilauksia, symmetrioita, skaalausta
ja kolmion merkillisiä pisteitä

S5 Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä
tutustutaan Thaleen lauseeseen.

Korostetaan mallikuvion tärkeyttä

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

L1, L4, L5

L1, L4, L5

Geometrian peruskäsitteiden
hallintaa voidaan monipuolistaa
esimerkiksi piirrosten,
luokittelutehtävien,
havainnollistamisvälineiden ja
matematiikkaohjelmien avulla

Syventävänä aiheina voidaan
tutustua esimerkiksi
tangenttikulmaan ja kehäkulman
kaikkiin tapauksiin

L1, L4, L5
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T18 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan laskea pintaaloja ja tilavuuksia

S5 Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pintaaloja. Varmennetaan mittayksiköiden ja
yksikkömuunnosten hallintaa.

Varmistetaan keskeisten
mittayksiköiden hallinta
paikkajärjestelmän avulla

L1, L4

T19 ohjata oppilasta määrittämään
tilastollisia tunnuslukuja ja
laskemaan todennäköisyyksiä

S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Tulkitaan ja
tuotetaan erilaisia diagrammeja.

Käytetään työvälineenä laskin- ja
taulukkolaskentaohjelmia

L3, L4, L5

T20 ohjata oppilasta kehittämään
algoritmista ajatteluaan sekä
taitojaan soveltaa matematiikkaa ja
ohjelmointia ongelmien
ratkaisemiseen

S1 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä
tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.

L1, L4, L5, L6

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

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

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä

L1, L3, L5
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tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.

S2 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös
negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen
ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon
käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan
reaalilukuihin. Perehdytään lukujen
jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan
ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta
sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin
käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan
prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun
osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan
muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja
vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on
kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren
käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta
laskutoimituksissa.

S3 Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja
lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä.
Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja
harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja
kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan
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lausekkeita ja sieventämään niitä.
Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen
yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti
ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen
asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa
tehtävien ratkaisussa.

S4 Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti
että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja
kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään
funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja
paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran
kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet.
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla
funktion kasvamista ja vähenemistä.
Määritetään funktioiden nollakohtia.
S5 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja
kulman käsitteiden ymmärtämistä ja
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan
yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden
käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään
Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä
tutustutaan Thaleen lauseeseen. Lasketaan
monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
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Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala,
kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan
laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan
mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten
hallintaa.
S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi,
suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan
ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan
todennäköisyyksiä.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta matematiikan oppimisesta
sekä yksin että yhdessä toimien

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L7

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4

T4 kannustaa oppilasta
harjaantumaan täsmälliseen
matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4, L5

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa
ajattelua vaativien matemaattisten

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L5,
L6

Työskentelyn taidot
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tehtävien ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja
kehittämään matemaattisia
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L6

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1 - L7

T8 ohjata oppilasta kehittämään
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen
tarkasteluun

S1, S4 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4, L5

T9 opastaa oppilasta soveltamaan
tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L5

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

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.

Varmistetaan yhtäsuuruuden
L1, L3, L4
käsitteen, välivaiheiden ja keskeisten
laskustrategioiden hallinta
peruslaskutoimituksissa
Käytetään ajattelun apuna
konkreettisia välineitä, kuvioiden
piirtämistä, taulukointia ja ohjelmia
Vahvistetaan käsiterakennelmia
sekä monipuolista suullista ja
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kirjallista matemaattista ilmaisua
S2 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja
likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.

Tehdään esimerkiksi postereita,
videoita, sarjakuvia ja animaatioita
Vahvistetaan päättely- ja
päässälaskutaitoja sekä harjoitellaan
monipuolisia laskustrategioita
lausekkeissa, yhtälöissä ja
lukujonoissa
Lyhyiden laskutoimitusten
laskemista harjoitetaan ilman
laskinohjelmaa
Totuusarvoja tutkitaan lausekkeiden
arvojen vertailussa
erisuuruusmerkkien ja yhtälöiden
avulla

T11 ohjata oppilasta kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla

S2 Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun
eksponenttina on kokonaisluku.

Syvennetään potenssilaskentaa

L1, L4

T12 tukea oppilasta laajentamaan
lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin

S2 Käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.

Lasketaan irrationaalisia neliöjuuria
laskinohjelmien avulla

L1, L4

T13 tukea oppilasta laajentamaan
ymmärrystään prosenttilaskennasta

S2 Varmistetaan prosentin käsitteen
ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman
määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi
opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo
sekä muutos- ja vertailuprosentti.

Varmistetaan perusarvon
muodostumisen ymmärtäminen
esimerkiksi värisauvojen avulla

L1, L3, L6

Tutustutaan prosenttiyksikön
käsitteeseen esimerkiksi
vaalimatematiikassa
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Käytetään prosenttilaskentaa
monipuolisesti arkielämään liittyvissä
tehtävissä
Lasketaan myös soveltavia
tasogeometrian tehtäviä
Käytetään työvälineenä
laskinohjelmaa ja
havainnollistamismalleja
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään
tuntemattoman käsite ja
kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan

S3 Harjoitellaan potenssilausekkeiden
sieventämistä. Harjoitellaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja
ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja
ratkaistaan niitä. Käytetään verrantoa tehtävien
ratkaisussa.

Varmennetaan yhtälön puolittaisten
laskutoimitusten ymmärtäminen ja
monomin jakaminen kokonaisluvulla

L1, L4

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

S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuden kuvaajiin
matematiikkaohjelmien avulla

L5

T16 tukea oppilasta ymmärtämään
geometrian käsitteitä ja niiden
välisiä yhteyksiä

S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varmistetaan geometrian
peruskäsitteistön hallinta

L1, L4, L5

Tutustutaan verrannon rakenteeseen
sekä suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Käytetään
verrantoa työvälineenä
ongelmanratkaisussa
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T17 ohjata oppilasta ymmärtämään
ja hyödyntämään suorakulmaiseen
kolmioon ja ympyrään liittyviä
ominaisuuksia

S5 Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta.

Korostetaan mallikuvion tärkeyttä
sanallisten tehtävien ratkaisun
aloituksessa

L1, L4, L5

Käytetään yhtälöä ja laskinohjelmaa
työvälineenä geometrian laskuissa
T18 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan laskea pintaaloja ja tilavuuksia

S5 Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pintaaloja. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pintaala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pintaala. Laajennetaan mittayksiköiden ja
yksikkömuunnosten hallintaa.

Korostetaan mallikuvion tärkeyttä
sanallisten tehtävien ratkaisun
aloituksessa

L1, L4, L5

Käytetään yhtälöä ja laskinohjelmaa
työvälineenä geometrian laskuissa
Matematiikkaohjelmia voidaan
käyttää ajattelun ja vastauksen
arvioinnin välineenä

T19 ohjata oppilasta määrittämään
tilastollisia tunnuslukuja ja
laskemaan todennäköisyyksiä

S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Tulkitaan ja
tuotetaan erilaisia diagrammeja.

T20 ohjata oppilasta kehittämään
algoritmista ajatteluaan sekä
taitojaan soveltaa matematiikkaa ja
ohjelmointia ongelmien
ratkaisemiseen

S1 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä
tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.

Käytetään työvälineenä laskin- ja
taulukkolaskentaohjelmia

L3, L4, L5

L1, L4, L5, L6

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen
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Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota,
myönteistä minäkuvaa ja
itseluottamusta matematiikan
oppijana

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä
tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.
S2 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös
negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen
ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon
käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan
reaalilukuihin. Perehdytään lukujen
jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan
ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta
sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin
käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan
prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun
osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan
muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja
vertailuprosentti. Harjoitellaan

L1, L3, L5
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potenssilaskentaa, kun eksponenttina on
kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren
käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta
laskutoimituksissa.

S3 Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja
lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä.
Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja
harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja
kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan
lausekkeita ja sieventämään niitä.
Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen
yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti
ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen
asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa
tehtävien ratkaisussa.

S4 Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti
että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja
kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään
funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja
paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran
kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet.
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla
funktion kasvamista ja vähenemistä.
Määritetään funktioiden nollakohtia.
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S5 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja
kulman käsitteiden ymmärtämistä ja
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan
yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden
käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään
Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä
tutustutaan Thaleen lauseeseen. Lasketaan
monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala,
kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan
laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan
mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten
hallintaa.
S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi,
suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan
ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan
todennäköisyyksiä.
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T2 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta matematiikan oppimisesta
sekä yksin että yhdessä toimien

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L7

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4

T4 kannustaa oppilasta
harjaantumaan täsmälliseen
matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4, L5

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa
ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen kehittämisessä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L5,
L6

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja
kehittämään matemaattisia
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L4, L6

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1 - L7

T8 ohjata oppilasta kehittämään
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan

S1, S4 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4, L5

Työskentelyn taidot
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sekä opastaa tiedon kriittiseen
tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta soveltamaan
tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L5

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

S1 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia
toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan
ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin
tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja
likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.

Käytetään ajattelun apuna
konkreettisia välineitä, kuvioiden
piirtämistä, taulukointia ja ohjelmia
Vahvistetaan käsiterakennelmia
sekä monipuolista suullista ja
kirjallista matemaattista ilmaisua,
tehdään esimerkiksi postereita,
videoita, sarjakuvia ja animaatioita
Vahvistetaan päättely- ja
päässälaskutaitoja sekä harjoitellaan
monipuolisia laskustrategioita
lausekkeissa, yhtälöissä ja
funktioissa
Lyhyiden laskutoimitusten
laskemista harjoitetaan ilman
laskinohjelmaa
Totuusarvoja tutkitaan lausekkeiden
arvojen vertailussa yhtälöiden ja
yhtälöparien avulla

L1, L3, L4
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T11 ohjata oppilasta kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varmistetaan peruslaskutoimitusten
hallinta

L1, L4

T12 tukea oppilasta laajentamaan
lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin

S2 Käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.

Lasketaan irrationaalisia neliöjuuria
laskinohjelman avulla

L1, L4

T13 tukea oppilasta laajentamaan
ymmärrystään prosenttilaskennasta

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään prosenttilaskentaa myös
soveltavissa taso- ja
avaruusgeometrian tehtävissä.
Käytetään työvälineenä
laskinohjelmaa

L1, L3, L6

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään
tuntemattoman käsite ja
kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan

S3 Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen
yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti
ja algebrallisesti.

Käytetään verrantoa ja epäyhtälöitä
työvälineenä ongelmanratkaisussa

L1, L4

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

S3 Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja
algebrallisesti.

Yhtälöiden, yhtälöparien ja
funktioiden tutkimisessa voidaan
käyttää työvälineenä
matematiikkaohjelmia

L1, L4, L5

S4 Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti
että algebrallisesti. Piirretään suoria ja
paraabeleja koordinaatistoon. Tutustutaan
suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan
suoran kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi
tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Määritetään funktioiden nollakohtia.
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T16 tukea oppilasta ymmärtämään
geometrian käsitteitä ja niiden
välisiä yhteyksiä

S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varmistetaan geometrian
peruskäsitteistön hallinta

L1, L4, L5

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

S5 Opitaan käyttämään trigonometrisia
funktioita.

Korostetaan mallikuvion tärkeyttä
sanallisten tehtävien ratkaisun
aloituksessa

L1, L4, L5

Käytetään yhtälöä ja laskinohjelmaa
työvälineenä geometrian laskuissa
Käytetään myös Pythagoraan
lausetta ja yhdenmuotoisuutta
työvälineenä
T18 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan laskea pintaaloja ja tilavuuksia

S5 Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita.
Laajennetaan mittayksiköiden ja
yksikkömuunnosten hallintaa. Opitaan
laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.

Varmistetaan keskeisten
tasokuvioiden pinta-alojen ja piirien
laskemista

L1, L4, L5

Korostetaan mallikuvion tärkeyttä
sanallisten tehtävien ratkaisun
aloituksessa
Käytetään yhtälöä ja laskinohjelmaa
työvälineenä geometrian laskuissa
Matematiikkaohjelmia voidaan
käyttää ajattelun ja vastauksen
arvioinnin välineenä

T19 ohjata oppilasta määrittämään
tilastollisia tunnuslukuja ja
laskemaan todennäköisyyksiä

S6 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä,
jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi,
suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan

Käytetään työvälineenä laskin- ja
taulukkolaskentaohjelmia
Syventävänä aiheina voidaan
tutustua esimerkiksi
Tilastokeskuksen materiaaleihin,

L3, L4, L5
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ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan
todennäköisyyksiä.
T20 ohjata oppilasta kehittämään
algoritmista ajatteluaan sekä
taitojaan soveltaa matematiikkaa ja
ohjelmointia ongelmien
ratkaisemiseen

tilastollisiin jakaumiin ja
kombinatorisiin ongelmiin

S1 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä
tai valmiita tietokoneohjelmia osana
matematiikan opiskelua.

L1, L4, L5, L6

BIOLOGIA
Biologian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
ekosysteemin perusrakennetta ja
toimintaa sekä vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä tunnistamaan lajeja

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

S2 Sisältöjä valittaessa painotetaan
vastuullista luonnossa liikkumista ja
lajintuntemusta.

S2 Sisältöjä valittaessa painotetaan
vastuullista luonnossa liikkumista,
lajintuntemusta sekä ekosysteemien
tutkimista ja vertailua.
S3 Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden
välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Opetellaan liikkumaan luonnossa
ja työskentelemään turvallisesti
laboratoriossa ja luokassa
Opetellaan käyttämään
tunnistusoppaita, myös digitaalisia
Preparoidaan kala ja
mahdollisesti muita eläimiä
Vesi elinympäristönä

L1, L4, L5

L1, L4, L5

366

S4 Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän
perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Eliökunnan
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita
ja elintoimintoja.
T3 ohjata oppilasta tutkimaan
eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys
luonnon monimuotoisuudelle

S4 Eliökunnan rakenteeseen ja
monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla
eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja
elinympäristöjä.

Opetellaan eliöiden
sopeutuminen vesiympäristöön

L4, L7

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään
perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteita

S4 Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution
perusteisiin.

Espoon biologian
opetussuunnitelmassa evoluutio
kulkee punaisena lankana
kaikilla luokka-asteilla

L1

7. luokalla evoluutiosta
opetellaan elämän siirtyminen
vedestä maalle
Biologiset taidot
T7 ohjata oppilasta kehittämään
luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä
syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä

S3 Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden
välisiin vuorovaikutussuhteisiin.
S4 Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän
perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Eliökunnan
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita
ja elintoimintoja.

Rakennetaan ravintoketjuja ja verkkoja, opetellaan
tunnistamaan lajeja luonnossa ja
luokassa

L1
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T8 opastaa oppilasta käyttämään
biologian tutkimusvälineistöä ja tietoja viestintäteknologiaa

S4 Eliökunnan rakenteeseen ja
monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla
eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja
elinympäristöjä.

Opetellaan mikroskoopin käyttöä
ja preparaatin teko, tarkastellaan
planktonia
Opetellaan käyttämään biologisia
tutkimusvälineitä kentällä ja
laboratoriossa

L1, L5

Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään
kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä
kohtaan sekä vahvistaa
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta

S1 Sisältöjä valitaan siten, että biologisen
tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman
toiminnan kautta tutuiksi.
S2 Sisältöjä valittaessa painotetaan
vastuullista luonnossa liikkumista,
lajintuntemusta sekä metsän ja muiden
ekosysteemien tutkimista ja vertailua.
Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
S3 Sisällöt painottuvat suomalaisen
metsäekosysteemin rakenteeseen ja
toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin
niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-,
suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä.
Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy
eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä
valittaessa painotetaan ekosysteemien
monimuotoisuuden tärkeyttä.
S4 Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän
perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään

L7
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kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen
ja monimuotoisuuteen perehdytään
vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja
ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia
ja haasteita.
T13 ohjata tekemään eettisesti
perusteltuja valintoja

S6 Sisällöt liittyvät luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseen,
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin
lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen
kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia,
taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää
ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia.
Käsitellään biotalouden ja
ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan
luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.

L7

T14 innostaa vaikuttamaan ja
toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

S6 kuten tavoitteen T13 kohdalla

L7

Biologian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Biologinen tieto ja ymmärrys

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
ekosysteemin perusrakennetta ja
toimintaa sekä vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

S2 Sisältöjä valittaessa painotetaan
vastuullista luonnossa liikkumista,
lajintuntemusta sekä metsän ja muiden
ekosysteemien tutkimista ja vertailua.
S3 Sisällöt painottuvat suomalaisen
metsäekosysteemin rakenteeseen ja
toimintaan sekä ihmisen toiminnan
vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään
perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja
kaupunkiekosysteemeistä.

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

S2 Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään
perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteita

S4 Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän
perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Eliökunnan
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita,
elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
evoluution perusteisiin.

S3 Sisällöt painottuvat suomalaisen
metsäekosysteemin rakenteeseen ja
toimintaan sekä ihmisen toiminnan
vaikutuksiin niissä.

8. luokalla tehdään retki
lähimetsään

L4, L5

Opetellaan metsän lajeja ja
vertaillaan metsää
vesiekosysteemiin

Tutkitaan lajeja maastossa eri
elinympäristöissä

L4, L7

Havainnoidaan ihmisen
vaikutusta lähiympäristössä

Opetellaan valomikroskoopin
lisäksi stereomikroskoopin
käyttöä
Opetellaan värjäämään
kasvisoluja
Käsitellään evoluutio
sammakkoeläimistä nisäkkäisiin

L1, L4
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T6 ohjata oppilasta arvioimaan
luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalvelujen merkitys

S6 Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja
eettisiä periaatteita.

L4, L7

Biologiset taidot
T9 ohjata oppilasta arvioimaan
luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalvelujen
ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta tekemään
tutkimuksia sekä koulussa että koulun
ulkopuolella

T11 kannustaa oppilasta
soveltamaan biologian tietoja ja
taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa

S3 Opetukseen sisältyy eliökokoelman
koostaminen.

Eliökokoelman keruu 7-8 luokilla
esim. kasvio

S4 Opetukseen sisällytetään kasvien
kasvatusta.

Kasvien kasvatusta siemenestä

S1 Sisältöjä valitaan siten, että biologisen
tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman
toiminnan kautta tutuiksi.

Opetellaan biologisen
tutkimuksen vaiheet ja toteutus
sekä raportointi

S6 Sisällöt liittyvät luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseen,
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
muutoksiin lähiympäristössä.

Kerätään aineisto ja käsitellään
se esim. diagrammi- tai
taulukkomuotoon

S5 Sisällöissä keskitytään tutkimaan
ihmiskehon toimintaa ja syvennetään
tietämystä ihmisen rakenteesta,
elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä.
Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden
perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja
ympäristö vaikuttavat ihmisen eri
ominaisuuksien kehittymiseen.

L4, L5, L6, L7

L1, L4, L5, L6

L6, L7
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S6 Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen,
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia,
sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita,
kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten
hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja
ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan
luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään
kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä
kohtaan sekä vahvistaa
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta

S2 Sisältöjä valittaessa painotetaan
vastuullista luonnossa liikkumista,
lajintuntemusta sekä metsän ja muiden
ekosysteemien tutkimista ja vertailua.
Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
S4 Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän
perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Opetukseen
sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita,
elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia
ja haasteita.
S6 kuten tavoitteen T11 kohdalla

L7
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T13 ohjata oppilasta tekemään
eettisesti perusteltuja valintoja

S2 ja S6 kuten tavoitteiden T11 ja T12
kohdalla

L7

S3 Sisällöt painottuvat suomalaisen
metsäekosysteemin rakenteeseen ja
toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin
niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-,
suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä.
Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy
eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä
valittaessa painotetaan ekosysteemien
monimuotoisuuden tärkeyttä.
T14 innostaa vaikuttamaan ja
toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

S2, S3 ja S6 kuten tavoitteiden T11-T13
kohdalla

Luonnonsuojelun tavoitteet,
keinot ja saavutukset

L5, L7

Biologian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään
perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteita

S4 Tutustutaan perinnöllisyyden perusteisiin.
Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia
ja haasteita.
S5 Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien
kehittymiseen.

Opiskellaan miten ihmisen
evoluutio näkyy
alkionkehityksessä ja rakenteissa

L1, L4
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T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisen kehitystä ja elimistön
perustoimintoja

S5 Sisällöissä keskitytään tutkimaan
ihmiskehon toimintaa ja syvennetään
tietämystä ihmisen rakenteesta,
elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä.

Tehdään laborointeja esim.
munuainen, sydän ja silmä

L3

Tutkitaan omaa kehoa
oppitunneilla: veriryhmä,
keuhkojen tilavuus ym.

Biologiset taidot
T8 opastaa oppilasta käyttämään
biologian tutkimusvälineistöä ja tietoja viestintätekniikkaa

T11 kannustaa oppilasta
soveltamaan biologian tietoja ja
taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa

S5 Sisällöissä keskitytään tutkimaan
ihmiskehon toimintaa ja syvennetään
tietämystä ihmisen rakenteesta,
elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä.
Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden
perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja
ympäristö vaikuttavat ihmisen eri
ominaisuuksien kehittymiseen.
S4 Tarkastellaan bioteknologian
mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Sisällöissä keskitytään tutkimaan
ihmiskehon toimintaa ja syvennetään
tietämystä ihmisen rakenteesta,
elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä.
Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden
perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja
ympäristö vaikuttavat ihmisen eri
ominaisuuksien kehittymiseen.
S6 Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen,
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja

L5

Omasta terveydestä
huolehtiminen

L3, L7
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muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia,
sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita,
kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten
hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja
ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan
luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T13 ohjata oppilasta tekemään
eettisesti perusteltuja valintoja

S4 Tarkastellaan bioteknologian
mahdollisuuksia ja haasteita.

L7

S6 Käsitellään biotalouden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan
ja toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

S6 kuten tavoitteen T11 kohdalla

L7

MAANTIETO
Maantiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen
karttakuvan rakentumista
maapallosta

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista
maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä
keskitytään koko maailman hahmottamiseen

Globaali nimistö soveltuvin osin,
erilaiset maailmankartat

L1, L4, L5
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sekä maailman keskeisen paikannimistön
omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon
kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
T2 ohjata oppilasta tutkimaan
luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä
vertailemaan luonnonmaisemia
Suomessa ja muualla maapallolla

S3 Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen
vaihtelua sekä ilmasto- ja
kasvillisuusvyöhykkeitä.

Sää ja ilmasto käsitteinä: sään
havainnointi, ilmastodiagrammin
laadinta

L4, L5

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan
ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön
merkitys

S3 Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä
kuten puhdasta ilmaa, vettä, niiden esiintymistä
ja kestävää käyttöä.

Laattatektoniikka, kaivannaisten
käyttö, ilmastonmuutos ilmiönä

L7

S6 Perehdytään ympäristönmuutoksiin,
erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon
monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Maantieteelliset taidot
T5 ohjata oppilasta kehittämään
maantieteellistä ajattelutaitoa sekä
kykyä esittää maantieteellisiä
kysymyksiä

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Planetaarisuus, miksi Maassa on
elämää

L1

T6 ohjata oppilasta kehittämään
tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian
käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden
sisältöjen opiskeluun.

Kartografian perustaidot

L4, L5

T7 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan arkielämän
geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri
alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle.

Erityisesti
luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden uutisointi, käsitteiden

L5, L6
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muita malleja maantieteellisistä
ilmiöistä

määrittely, fyysiset kartat ja
teemakartat

T9 harjaannuttaa oppilasta
havainnoimaan ympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia
tapahtumia omassa
lähiympäristössä, Suomessa ja koko
maailmassa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Erityisesti
luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden uutisointi

L4

T10 tukea oppilasta kehittämään
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
sekä argumentoimaan ja esittämään
selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S4 ja S6 kuten tavoitteiden T1-T9 kohdalla

Karttatyöskentelyä voidaan tehdä
myös esim. parityönä

L2

T11 ohjata oppilasta vaalimaan
luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Maan erityisyys ja
ainutlaatuisuus, elämän
mahdollisuudet, vesikehä

L7

Ihmisen osuus
ilmastonmuutoksessa,
ilmastonmuutoksen
ehkäisykeinoja

L7

S4 Tarkastellaan oman kotiseudun
erityispiirteitä.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan
aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi
ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 kuten tavoitteen T4 kohdalla
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen
karttakuvan rakentumista
maapallosta

S1 Sisällöissä keskitytään Suomen
paikannimistön omaksumiseen.

Suomen nimistö soveltuvin osin
tukien esim. geomorfologisten
muodostumien opiskelua

L1, L4, L5

T2 ohjata oppilasta tutkimaan
luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä
vertailemaan luonnonmaisemia
Suomessa ja muualla maapallolla

S4 Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä
sekä Suomen maisema-alueita.

Suomen ja Espoon maisemaalueet, jääkauden prosessien
merkitys Suomen maisemassa

L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan
ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita,
elinkeinoja ja ihmisten elämää
Suomessa ja maapallon eri alueilla

S4 Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri
alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

Kuva- ja karttatulkintaa
globaaleista suuralueista
(rannikkoalangot, jokilaaksot,
vuoristot, ilmastovyöhykkeet)

L2, L4

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan
ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön
merkitys

S3 Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä
kuten ravintoa.

Esimerkiksi maa-ainesten
hyödyntäminen kestävästi,
maaperän merkitys
ravinnontuotannossa

L7

S4 Tarkastellaan Suomen maisema-alueita.

Maantieteelliset taidot
T5 ohjata oppilasta kehittämään
maantieteellistä ajattelutaitoa sekä
kykyä esittää maantieteellisiä
kysymyksiä

S1, S3 ja S4 kuten tavoitteiden T1-T4 kohdalla

L1

378

T6 ohjata oppilasta kehittämään
tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista
maasto- ja teemakartoista syvenee.

Kartografiaa

L4, L5

T7 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan arkielämän
geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja
muita malleja maantieteellisistä
ilmiöistä

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian
käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden
sisältöjen opiskeluun.

Kuvat ja kartat tietolähteinä,
omien havaintojen
hyödyntäminen

L5, L6

T8 ohjata oppilasta kehittämään
maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Paikkatietojärjestelmien
periaatteet, aluetutkimus,
mediaseuranta

L1

S4 Tehdään kenttätutkimuksia omassa
lähiympäristössä.
T9 harjaannuttaa oppilasta
havainnoimaan ympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia
tapahtumia omassa
lähiympäristössä, Suomessa ja koko
maailmassa

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri
alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia
merkityksiä.

L4

T10 tukea oppilasta kehittämään
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
sekä argumentoimaan ja esittämään
selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S4 ja S6 kuten tavoitteiden T1-T9 kohdalla

Aluetutkimus, mediaseuranta

L2

T11 ohjata oppilasta vaalimaan
luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä

S2 Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri
osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen
osaamiseen.

Millaisissa ammateissa
hyödynnetään maantieteellistä
tietoa?

L7

379

vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja

S6 Perehdytään luonnon monimuotoisuuden
heikkenemiseen.

Miten maantieteellinen tieto
vaikuttaa ihmisten arjessa?
Mitkä tekijät uhkaavat Espoon
luonnon monimuotoisuutta?

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan
aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi
ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä
pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa
vastuullisena kansalaisena.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

L7
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen
karttakuvan rakentumista
maapallosta

S1 Sisällöissä keskitytään koko maailman
hahmottamiseen sekä Euroopan keskeisen
paikannimistön omaksumiseen.

Euroopan nimistö soveltuvin osin
tukien esim.
kulttuurimaantieteellisten
teemojen opiskelua

L1, L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan
ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita,
elinkeinoja ja ihmisten elämää
Suomessa ja maapallon eri alueilla

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri
alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia
merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun

Kulttuurit ja kulttuuripiirit sekä
niiden alueelliset muutokset,
väestö ja muutto, erilaiset
liittoumat

L2, L4
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S4 Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri
alueiden kulttuurimaisemia.
S5 Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään,
asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa,
Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.
Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten
ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja
muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan
ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan
ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön
merkitys

S5 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Alueiden muutos suhteessa
elinkeinorakenteen muutokseen
ja muuttoon

L7

T5 ohjata oppilasta kehittämään
maantieteellistä ajattelutaitoa sekä
kykyä esittää maantieteellisiä
kysymyksiä

S1-S6 kuten muiden tavoitteiden kohdalla

T6 ohjata oppilasta kehittämään
tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista
maasto- ja teemakartoista syvenee. Karttojen,
paikkatiedon ja muun geomedian käyttö
yhdistetään maantiedon kaikkien muiden
sisältöjen opiskeluun.

Kartografiaa

L4, L5

T7 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan arkielämän
geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja

S1 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Teemakartat, diagrammit, syy- ja
seuraussuhteiden analysointia

L5, L6

L1
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muita malleja maantieteellisistä
ilmiöistä
T9 harjaannuttaa oppilasta
havainnoimaan ympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia
tapahtumia omassa
lähiympäristössä, Suomessa ja koko
maailmassa

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia. Tutustutaan
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan
maantieteelliseen osaamiseen.

T10 tukea oppilasta kehittämään
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
sekä argumentoimaan ja esittämään
selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6 kuten tavoitteiden T1-T9 kohdalla

T11 ohjata oppilasta vaalimaan
luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja

S4 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Aluesuunnittelu Suomessa ja
Espoossa

L4

S4 Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen
viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen.
L2

Aluesuunnittelu Suomessa ja
Espoossa, kestävä elämäntapa

L7

Kestävä elämäntapa,
vaikuttaminen

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan
aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi
ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä
pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa
vastuullisena kansalaisena.

T13 ohjata oppilasta arvostamaan
alueellista identiteettiään sekä
luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä

S5 Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän
edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten
näkökulmasta. Käsitellään ympäristön tilaa ja
yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella.

L3, L7

382

kunnioittamaan ihmisoikeuksia
kaikkialla maailmassa

Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

FYSIIKKA
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin
tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa
painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai
ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen
rakentamista, havainnointia ja mittaamista,
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten
arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen
tutkimusten eri vaiheissa.

Käsiteltävinä aiheina ovat
esimerkiksi erilaisten suureiden
mittaaminen ja riippuvuudet
toisistaan (kuten nopeus, tiheys ja
vastaavat suureet) sekä ääneen,
valoon tai oppilaan lähiympäristöön
liittyvät ilmiöt

L1

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta
fysiikan opiskeluun

S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän
ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan

Sähkömagneettiseen säteilyyn
tutustutaan esimerkiksi valon
ilmiöiden (kuten heijastuminen,
taittuminen…) kautta

383

sähkömagneettisen säteilyn lajeihin.
S3 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin
sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat
esiin fysiikan luonne tieteenä sekä
maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.
Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin
ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.

Tutustutaan maailmankaikkeuden
rakenteisiin ja mittasuhteisiin

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita
omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L6

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään
fysiikan osaamisen merkitystä
omassa elämässä, elinympäristössä
ja yhteiskunnassa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L6, L7

T4 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L7

384

energiavarojen kestävän käytön
kannalta
Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohdiksi

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L7

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan
kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja
johdonmukaisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L5

T7 ohjata oppilasta käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L5

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään
teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä
sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten
ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L3, L5

T9 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
ja mittaustulosten hankkimiseen,

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L5
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käsittelemiseen ja esittämiseen sekä
tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden
avulla
Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1

T11 ohjata oppilasta käyttämään
erilaisia malleja ilmiöiden
kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja
arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan
erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L4

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä
tapoja tuottaa tietoa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L4

T15 ohjata oppilasta soveltamaan
fysiikan tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä
tarjota mahdollisuuksia tutustua
fysiikan soveltamiseen erilaisissa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L6

386

tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä
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Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta
fysiikan opiskeluun

S1 Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin
tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa
painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai
ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen
rakentamista, havainnointia ja mittaamista,
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten
arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen
tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän
ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon

L1

Syvennytään lämpöilmiöihin
kvalitatiivisella tasolla: käsiteltävinä
aiheina ovat esimerkiksi aineen
olomuodot ja niiden muutokset sekä
niihin ja lämpötilamuutoksiin liittyvät

387

paikallinen toimintaympäristö. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella
tasolla.

energianmuutokset sekä
lämpölaajeneminen

S3 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin
sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista. Pääpaino on
energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat
esiin fysiikan luonne tieteenä ja energian
säilymisen periaate. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

kuten tavoitteen T14 kohdalla
Eri aiheita käsiteltäessä kiinnitetään
huomiota kunkin aihepiirin keskeisiin
käsitteisiin, suureisiin ja niiden
yhteyksiin
Aiheesta riippuen voidaan
käsittelyssä korostaa kvalitatiivisen
tutustumisen lisäksi myös täsmällisiä
lasku- ja yksikkötarkasteluja

388

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita
omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään
fysiikan osaamisen merkitystä
omassa elämässä, elinympäristössä
ja yhteiskunnassa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan
energiavarojen kestävän käytön
kannalta

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L6

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L6, L7

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L3, L7

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L7

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L5

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohdiksi

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan
kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja
johdonmukaisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T7 ohjata oppilasta käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla
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arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään
teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä
sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten
ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L3, L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

T9 opastaa oppilasta käyttämään
S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen sekä S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla
tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden
avulla
Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T11 ohjata oppilasta käyttämään
erilaisia malleja ilmiöiden
kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla
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T12 ohjata oppilasta käyttämään ja
arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan
erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä
tapoja tuottaa tietoa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan
riittävät tiedolliset valmiudet jatkoopintoja varten vuorovaikutuksesta
ja liikkeestä

T15 ohjata oppilasta soveltamaan
fysiikan tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä
tarjota mahdollisuuksia tutustua
fysiikan soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L4

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L4

S5 Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin
ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen
kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden
vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa
kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen
malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen
työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

Eri aiheita käsiteltäessä kiinnitetään
huomiota kunkin aihepiirin keskeisiin
käsitteisiin, suureisiin ja niiden
yhteyksiin

L1

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T14 kohdalla
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Aiheesta riippuen voidaan
käsittelyssä korostaa kvalitatiivisen
tutustumisen lisäksi myös täsmällisiä
lasku- ja yksikkötarkasteluja
L6
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta
fysiikan opiskeluun

S1 Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin
tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa
painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai
ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen
rakentamista, havainnointia ja mittaamista,
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten
arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen
tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän
ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan
sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin.
S3 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin
sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista. Pääpaino on
energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa

L1

Tutustutaan sähkömagneettisen ja
hiukkassäteilyn lajeihin esim.
radioaktiivisuuden ja ydinenergian
kautta
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tarvitaan fysiikan osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat
esiin fysiikan luonne tieteenä, energian
säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden
rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat
myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.

kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita
omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään
fysiikan osaamisen merkitystä
omassa elämässä, elinympäristössä
ja yhteiskunnassa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan
energiavarojen kestävän käytön
kannalta

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutkimisen taidot

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L6

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L6, L7

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L3, L7

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla
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T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohdiksi

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan
kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja
johdonmukaisesti

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T7 ohjata oppilasta käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään
teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä
sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten
ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T9 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen sekä
tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden
avulla

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L7

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L3, L5

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L5

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla
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Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T11 ohjata oppilasta käyttämään
erilaisia malleja ilmiöiden
kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja
arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan
erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä
tapoja tuottaa tietoa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan
riittävät tiedolliset valmiudet jatkoopintoja varten sähköstä

S6 Virtapiirin tarkastelussa käytetään
lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä
yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin
kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien
tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla
suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä
riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin
sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja
tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L2, L4

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L1, L4

Sähkön käyttöön ja tuottamiseen
liittyen käsiteltävinä aiheina ovat
esimerkiksi sähköenergia ja -teho,
sähkömagneettinen induktio sekä
voimalaitostyypit

L1

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

Eri aiheita käsiteltäessä kiinnitetään
huomiota kunkin aihepiirin keskeisiin
käsitteisiin, suureisiin ja niiden
yhteyksiin
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T15 ohjata oppilasta soveltamaan
fysiikan tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä
tarjota mahdollisuuksia tutustua
fysiikan soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti
virtapiirien ilmiömaailmaan.

Aiheesta riippuen voidaan
käsittelyssä korostaa kvalitatiivisen
tutustumisen lisäksi myös täsmällisiä
lasku- ja yksikkötarkasteluja

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T1 ja T14
kohdalla

L6

S6 kuten tavoitteen T14 kohdalla

KEMIA

Kemian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta kemian opiskeluun

S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja
perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle
työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin.
Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan

Opetuksessa käytetään
monipuolisia työskentelytapoja ja
hyödynnetään erilaisia
oppimisympäristöjä sekä
käsitellään nuoria kiinnostavia
aihealueita

L1
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tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri
vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista,
havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä
sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön
tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja
paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen
muutoksia.
S3 Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä
sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan
hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista.
Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on
yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa
tarvitaan kemian osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee
esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja
energian säilymisen periaatteet sekä luonnon
mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.
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S5 Tutkitaan monipuolisesti seosten ja
puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesija rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden
ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen
koostumiseen atomeista ja atomin
rakenteeseen.
S6 Tutustutaan energian ja aineiden
muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.
Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan
siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian
merkkikielen ja yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan
omaa kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita
omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään kemian
osaamisen merkitystä
omassa elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Harjoitellaan tavoitteiden asettelua
ja tavoitteellista työskentelyä muun
muassa kokeellisten töiden ja
tutkimusten avulla

L1, L6

Erilaisilla työtavoilla tuetaan
yksilöllistä oppimista.
Kannustetaan oppilasta oman
osaamisen ja työskentelyn
arviointiin
Tutustutaan kemian merkitykseen
omassa elämässä ja
yhteiskunnassa sekä kemian
ammatteihin
Huomioidaan kaikessa toiminnassa
kestävän kehityksen näkökulmat

L6, L7
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Tutkitaan palamista ja
paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä
Tutustutaan kemiaan liittyviin
uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin
Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten,
sekä muiden oppilaitosten, kuten
ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa
T4 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeellisessa työskentelyssä
noudatetaan kemikaali- ja
jätelainsäädäntöä sekä
työturvallisuuslainsäädäntöä ja
erityisesti nuoria työntekijöitä
koskevia rajoituksia
Huomioidaan kaikessa toiminnassa
kestävän kehityksen näkökulmat ja
tuotteiden elinkaariajattelua
voidaan käyttää yhtenä
tarkastelutapana
Tutustutaan työturvallisuuteen ja
kemikaalien käsittelyyn niin
koulussa kuin kotonakin sekä
jätteiden lajitteluun ja vaarallisten
jätteiden asianmukaiseen
hävittämiseen
Kokeellisessa työskentelyssä
opetellaan oikeanlaisia työtapoja ja
jätteiden käsittelyä

L3, L7
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Tutustutaan veteen ja sen
ominaisuuksiin, käyttöön ja
merkitykseen sekä veden
puhdistukseen
Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä
edelleen tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdiksi

Aineiden ominaisuuksia
tutkittaessa painotetaan erilaisia
tutkimuksen vaiheita ja
harjaannutetaan eri kokeellisen
työskentelyn ja luonnontieteellisen
ajattelun taitoja

T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti
ja johdonmukaisesti

Harjoitellaan turvallisen
työskentelyn taitoja yksin, pareittain
tai ryhmissä erilaisten tehtävien,
kokeellisten töiden ja tutkimusten
avulla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L7

Monipuolisilla tehtävillä ja
kokeellisilla töillä tuetaan muun
muassa
kysymyksenasettelutaitojen
kehittymistä

Painotetaan työskentelyohjeiden
noudattamista ja turvallista
työskentelyä
Tutustutaan aineiden erilaisiin
ominaisuuksiin ja niistä johtuviin
työturvallisuusriskeihin

L2, L5
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Tutustutaan
käyttöturvallisuustiedotteisiin ja
opetellaan varoitusmerkit
T7 ohjata oppilasta
käsittelemään, tulkitsemaan
ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta, oppilasparia tai -ryhmää
ohjataan käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään
tutkimustulokset tieteelle
ominaisella tavalla

L2, L5

Harjoitellaan monilukutaitoa
erilaisten töiden ja tehtävien avulla
Lisäksi oppilaita ohjataan
pohtimaan tutkimustulosten
merkitystä

T8 ohjata oppilasta
hahmottamaan kemian
soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa
soveltavien ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen yhteistyössä
muiden kanssa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Aineiden ja materiaalien
ominaisuuksia sekä reaktiokykyä
hyödyntäviä teknologisia ratkaisuja
ideoidaan, suunnitellaan ja
kehitetään yhteistyössä muiden
oppiaineiden kanssa, esim.
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa

L2, L3, L5

T9 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri
vaiheissa esim. ennakkokäsitysten
kartoittamisessa sekä valo- ja
videokuvaamalla tutkimuksia

L5
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oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla

Mittaustuloksia voidaan kerätä ja
koota sähköisesti
Tietoa haetaan internetlähteistä
Kemiallisten ilmiöiden
havainnollistamisessa
hyödynnetään simulaatioita ja
videoanimaatioita

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
käyttämään kemian käsitteitä
täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten
teorioiden mukaisia
käsityksiä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T11 ohjata oppilasta
käyttämään erilaisia malleja
kuvaamaan ja selittämään
aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan alkuaineiden kemiallisia
merkkejä ja tutustutaan niiden
merkitykseen kemian ilmiöiden
ymmärtämisen kannalta

L1

Tutustutaan lisäksi joihinkin
täsmällisiin käsitteisiin kuten liuos,
puhdas aine ja seos

Ohjataan oppilasta
tulkitsemaan ja käyttämään
erilaisia malleja, jotka
kuvaavat atomeja ja
molekyylejä
Harjoitellaan tunnistamaan
kemian merkkikielen avulla,
miten kemiallisessa
reaktiossa lähtöaineista
saadaan reaktiotuotteita
Käytetään
tietokoneavusteisia malleja

L1
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ja simulaatioita aineen
rakenteen
hahmottamisessa
T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta ohjataan
käyttämään ja tulkitsemaan
erilaisia tietolähteitä tiedon
saamiseksi aineiden eri
ominaisuuksista
Harjoitellaan lähteiden
luotettavuuden arviointia
Tutustutaan kemiaan
liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin,
sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen
lähdekriittisesti

L2, L4

T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilaan
luonnontieteellisen ajattelun
kehittymistä tuetaan
ohjaamalla häntä ongelman
tai ilmiön pohtimiseen,
koejärjestelyjen
toteuttamiseen,
havainnointiin sekä
havaintojen ja
tutkimustulosten
kirjaamiseen
tarkoituksenmukaisella
tavalla

L1, L4
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Ajankohtaisten ilmiöiden,
uutisten ja tehtävien avulla
tuetaan luonnontieteen
luonteen ymmärtämistä
T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Aineiden ominaisuuksia

L1

Vesi- ja rasvaliukoisuus, -pitoisuus
ja happamuus
-

Olomuodot ja niiden muutokset

Aineiden luokittelu: puhdas aine ja
seos
Atomi, alkuaine, yhdiste
Erotusmenetelmiä
Luonnon mittasuhteet, esimerkiksi:
atomi-molekyyli-solu
Kemian merkkikieli
-

Yksinkertaisia reaktioyhtälöitä
Aineen ja energian säilymisen
periaatteet

Reaktionopeus ja siihen vaikuttavia
tekijöitä
T15 ohjata oppilasta
soveltamaan kemian
tietojaan ja taitojaan
monialaisissa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten
sekä muiden oppilaitosten, kuten

L6

404

oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian
soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa
Tutustutaan kemiaan liittyviin
uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta kemian opiskeluun

S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja
perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle
työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin.
Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri
vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista,
havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä
sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Opetuksessa käytetään
monipuolisia työskentelytapoja ja
hyödynnetään erilaisia
oppimisympäristöjä sekä
käsitellään nuoria kiinnostavia
aihealueita

L1

405

S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän
ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön
tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja
paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen
muutoksia.
S3 Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä
sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan
hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista.
Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on
yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa
tarvitaan kemian osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee
esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja
energian säilymisen periaatteet sekä luonnon
mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.
S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta
tutustutaan aineen koostumiseen atomeista,
atomin rakenteeseen ja jaksolliseen
järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen
hahmottamisessa.
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S6 Tutustutaan energian ja aineiden
muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.
Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan
siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutustutaan
pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten
esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian
merkkikielen ja yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään kemian
osaamisen merkitystä
omassa elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Harjoitellaan tavoitteiden asettelua
ja tavoitteellista työskentelyä muun
muassa kokeellisten töiden ja
tutkimusten avulla

L1, L6

Kannustetaan oppilasta oman
osaamisen ja työskentelyn
arviointiin
Tutustutaan kemian merkitykseen
arkipäivässä ja yhteiskunnassa
sekä erityisesti
teknologiateollisuuden ja
kemianteollisuuden ammatteihin ja
koulutuspolkuihin
Huomioidaan kaikessa toiminnassa
kestävän kehityksen näkökulmat
Tutustutaan kestävän
tulevaisuuden kysymyksiin
esimerkiksi Itämeren ja
lähivesistöjen tilannetta ja
ilmanlaatua seuraamalla sekä
maaperän ominaisuuksia tutkimalla

L6, L7
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Tutustutaan kemiaan liittyviin
uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin
Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten,
sekä muiden oppilaitosten, kuten
ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa
T4 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeellisessa työskentelyssä
noudatetaan kemikaali- ja
jätelainsäädäntöä sekä
työturvallisuuslainsäädäntöä ja
erityisesti nuoria työntekijöitä
koskevia rajoituksia

L3, L7

Huomioidaan kaikessa toiminnassa
kestävän kehityksen näkökulmat ja
tuotteiden elinkaariajattelua
voidaan käyttää yhtenä
tarkastelutapana
Kokeellisessa työskentelyssä
kiinnitetään huomiota oikeanlaisiin
työtapoihin

Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä
edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Monipuolisilla tehtävillä ja
kokeellisilla töillä tuetaan muun
muassa
kysymyksenasettelutaitojen
kehittymistä
Kannustetaan oppilasta tai
oppilasryhmää muodostamaan

L1, L7
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kysymyksiä tutkittavista asioista ja
suunnittelemaan kysymysten
pohjalta kokeellisia tutkimuksia
T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti
ja johdonmukaisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Erilaisissa tutkimuksissa
painotetaan työskentelyohjeiden
noudattamista ja turvallista
työskentelyä parin tai ryhmän
kanssa sekä
tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita
kuten ongelman tai ilmiön
pohtimista, suunnittelua,
koejärjestelyn toteuttamista,
havainnointia ja tulosten
tarkastelua

L2, L5

T7 ohjata oppilasta
käsittelemään, tulkitsemaan
ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta, oppilasparia tai -ryhmää
ohjataan käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään
tutkimustulokset tieteelle
ominaisella tavalla

L2, L5

Harjoitellaan monilukutaitoa
erilaisten töiden ja tehtävien avulla
Lisäksi oppilaita ohjataan
pohtimaan tutkimustulosten
merkitystä

T8 ohjata oppilasta
hahmottamaan kemian
soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa
soveltavien ratkaisujen

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Perehdytään erilaisten teollisuuden
tuotteiden, kuten metallien ja
sähkökemian sovellusten
valmistukseen, käyttöön,
kierrätykseen ja merkitykseen sekä

L2, L3, L5
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ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen yhteistyössä
muiden kanssa

omassa elämässä että koko
yhteiskunnassa
Innostetaan osallistumaan kemiaa
soveltavien yksinkertaisten
ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja
soveltamiseen esim.
oppimiskokonaisuudessa muiden
oppiaineiden kanssa
Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten,
sekä muiden oppilaitosten, kuten
ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa

T9 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri
vaiheissa
Sähköisten työkalujen avulla
esimerkiksi kartoitetaan oppilaiden
ennakkokäsityksiä ja tehdään
hypoteeseja sekä kuvataan ilmiöitä
ja tutkimuksia
Mittaustuloksia voidaan kerätä ja
koota sähköisesti
Tietoa haetaan internetistä
Kemiallisten ilmiöiden
havainnollistamisessa

L5
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hyödynnetään simulaatioita ja
videoanimaatioita
Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
käyttämään kemian käsitteitä
täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten
teorioiden mukaisia
käsityksiä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T11 ohjata oppilasta
käyttämään erilaisia malleja
kuvaamaan ja selittämään
aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta ohjataan käyttämään
kemian merkkikieltä kemian
ilmiöiden ja omien tutkimustensa
selittämisessä

L1

Harjoitellaan yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista

Tutustutaan atomin
rakennetta kuvaaviin
yksinkertaisiin malleihin
Ohjataan oppilasta
käyttämään jaksollista
järjestelmää apuna
pääteltäessä alkuaineiden
ominaisuuksia sekä
mahdollisia kemiallisia
reaktioita
Tutustaan erilaisia
ominaisuuksia selittävien
sidosten (ionisidos,
kovalenttinen sidos,
metallisidos)
mallintamiseen ja erilaisten
yhdisteiden nimien ja
kaavojen kirjoittamiseen

L1
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sekä molekyylimallien
piirtämiseen
Tarkastellaan happamuutta
ja mallinnetaan siihen
liittyviä ilmiötä
T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta ohjataan
käyttämään ja tulkitsemaan
erilaisia tietolähteitä
Tutustutaan muun muassa
ympäristökemiaan,
kemianteollisuuteen ja
teknologiateollisuuteen
liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin,
sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen sekä
pohditaan lähteiden
luotettavuutta
Harjoitellaan omien
näkemyksien ilmaisemista
ja perustelua muun muassa
kokeellisten töiden tuloksia
pohtimalla

L1

T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Luonnontieteellisen tiedon
luonnetta pohditaan
kokeellisten töiden ja
tutkimusten yhteydessä,
kun tarkastellaan eri
aineiden välisten

L2, L4
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kemiallisten reaktioiden
syitä ja seurauksia sekä
paneudutaan tutkimuksen
toteuttamiseen,
havainnointiin ja tulosten
koontiin
Ajankohtaisten ilmiöiden,
uutisten ja tehtävien avulla
tuetaan luonnontieteellisen
ajattelun kehittymistä
T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista

S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta
tutustutaan aineen koostumiseen atomeista,
atomin rakenteeseen ja jaksolliseen
järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen
hahmottamisessa.

Atomi: rakenne

S6 Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen
arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan
kemian merkkikielen ja yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

Yhdisteet

Jaksollinen järjestelmäalkuaineiden
ominaisuudet: järjestysluku,
elektronirakenne
Kemian merkkikieltä

-

Yhdisteiden rakentuminen
Sidostyyppejä

Kemiallinen reaktio
-

Kemiallisten reaktioyhtälöiden
tulkitsemista
Energian ja aineiden
muuttuminen kemiallisessa
reaktiossa

Hapot ja emäkset

L1, L4
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-

-

Happamat ja emäksiset aineet
Neutraloituminen
Suolat
Happamoituminen, haitalliset
oksidit ja esimerkiksi
ilmanlaadun seuranta ja
ilmansaasteet
Puskuriliuokset

Metallit
-

T15 ohjata oppilasta
soveltamaan kemian
tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian
soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Valmistus, käyttö, merkitys,
kierrätys
Ominaisuudet
Sähkökemiallinen jännitesarja
Sähkökemian sovelluksia:
esimerkiksi paristo, akku,
elektrolyysi
Korroosio

Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten ja
oppilaitosten, kuten
ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa
Tutustutaan kemiaan liittyviin
uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin

L6
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järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta kemian opiskeluun

S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja
perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle
työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden
mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia
aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin.
S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän
ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön
tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja
paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen
muutoksia.
S3 Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä
sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan
hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista.
Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on
yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin

Opetuksessa käytetään
monipuolisia työskentelytapoja ja
hyödynnetään erilaisia
oppimisympäristöjä sekä
käsitellään nuoria kiinnostavia
aihealueita

L1

415

koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa
tarvitaan kemian osaamista.
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee
esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja
energian säilymisen periaatteet sekä luonnon
mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.
S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta
tutustutaan aineen koostumiseen atomeista.
Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden
rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan
hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin.
Perehdytään johonkin orgaaniseen
yhdisteryhmään.
S6 Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen
merkitykseen elämälle. Harjoitellaan kemian
merkkikielen ja yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Syvennetään tavoitteiden
asettelun, tavoitteellisen
työskentelyn sekä itsearvioinnin
taitoja
Kannustetaan oppilasta omien
jatko-opintovalmiuksien arviointiin

L1, L6
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T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään kemian
osaamisen merkitystä
omassa elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L6, L7

T4 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L7

T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä
edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutkimuksilla ja itsenäisesti
tehtävillä projektitöillä syvennetään
kysymyksenasettelutaitojen
kehittymistä

L1, L7

T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutkimisen taidot

Kannustetaan oppilasta tai
oppilasryhmää muodostamaan
kysymyksiä tutkittavista asioista ja
suunnittelemaan kysymysten
pohjalta tutkimuksia
Syvennetään kokeellisen
työskentelyn taitoja yksin, pareittain
tai ryhmissä

L2, L5
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muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti
ja johdonmukaisesti

Erilaisissa tutkimuksissa
painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita
kuten ongelman tai ilmiön
pohtimista, suunnittelua,
koejärjestelyn toteuttamista,
havainnointia, tulosten koontia ja
johtopäätösten tekoa

T7 ohjata oppilasta
käsittelemään, tulkitsemaan
ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 ohjata oppilasta
hahmottamaan kemian
soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa
soveltavien ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen yhteistyössä
muiden kanssa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta, oppilasparia tai -ryhmää
ohjataan käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään
tutkimustulokset tieteelle
ominaisella tavalla

L2, L5

Lisäksi oppilaita ohjataan
pohtimaan tutkimustulosten ja
niistä tehtävien johtopäätösten
merkitystä sekä arvioimaan oman
tutkimusprosessinsa luotettavuutta
Perehdytään erilaisiin hiilen kemian
sovelluksiin ja niiden merkitykseen
omassa arjessa
Aihealueita esimerkiksi:
-

Polttoaineet
Polymeerit
Nanoteknologia
Lääkkeet
Makeutusaineet
Pesuaineet
Ympäristömyrkyt

L2, L3, L5
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Innostetaan oppilaita osallistumaan
kemiaa soveltavien yksinkertaisten
ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja
soveltamiseen esim.
oppimiskokonaisuudessa muiden
oppiaineiden kanssa
T9 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri
vaiheissa esim. ennakkokäsitysten
kartoituksessa, hypoteesien
tekemisessä sekä valo- tai
videokuvaamalla tutkimuksia

L5

Mittaustuloksia voidaan kerätä ja
koota sähköisesti
Tietoa haetaan internetistä
Kemiallisten ilmiöiden
havainnollistamisessa
hyödynnetään simulaatioita ja
videoanimaatioita

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
käyttämään kemian käsitteitä
täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan hiileen alkuaineena,
sen yhdisteisiin ja yhdisteryhmiin
kuten ravintoaineisiin
Perehdytään johonkin orgaaniseen
yhdisteryhmään tarkemmin.

L1
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teorioiden mukaisia
käsityksiä

Oppilasta ohjataan käyttämään
kemian merkkikieltä kemian
ilmiöiden selittämiseen

T11 ohjata oppilasta
käyttämään erilaisia malleja
kuvaamaan ja selittämään
aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta
käyttämään muun muassa
molekyylimalleja
kuvaamaan hiilen erilaisia
rakenteita ja molekyylejä
Käytetään myös
tietokoneavusteisia malleja
ja simulaatioita aineen
rakenteen
hahmottamisessa

L1

T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta ohjataan
käyttämään erilaisia
tietolähteitä tiedon
keräämiseksi esimerkiksi
projektityötä varten
Tarkastellaan tietolähteiden
luotettavuutta ja tutustutaan
lähdeviitteiden
merkitsemiseen
Tutustutaan kemiaan
liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin,
sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen

L1

T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilasta ohjataan
ongelman tai ilmiön

L2, L4
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luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa

T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista

pohtimiseen,
koejärjestelyjen
toteuttamiseen,
havainnointiin sekä niiden
kirjaamiseen
S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta
tutustutaan aineen koostumiseen atomeista ja
atomin rakenteeseen. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen
hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen
yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään
johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
S6 Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen
merkitykseen elämälle. Harjoitellaan kemian
merkkikielen ja yksinkertaisten
reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

Hiilen kemiaa
-

L1, L4

Hiilen kiertokulku ja
merkitys elämälle
Hiili alkuaineena

Hiilen yhdisteet:
-

Hiilivedyt
Alkoholit, karboksyylihapot,
esterit, joista yhteen
perehdytään tarkemmin

Ravintoaineet
T15 ohjata oppilasta
soveltamaan kemian
tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian
soveltamiseen erilaisissa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Rasvat
Hiilihydraatit
Proteiinit

Tehdään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyötä paikallisten yritysten,
sekä muiden oppilaitosten, kuten
ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen kanssa
Tutustutaan kemiaan liittyviin
uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin
sekä erilaisiin koulutuspolkuihin ja

L6

421

tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

ammatteihin, joissa tarvitaan
kemian osaamista

TERVEYSTIETO
Terveystiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
terveyden laaja-alaisuutta, terveyden
edistämistä sekä elämänkulkua,
kasvua ja kehitystä
voimavaralähtöisesti

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä
tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen
hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
sisällöissä kiinnitetään huomiota
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden
ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi

Terveyden eri osa-alueet: fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen
ulottuvuus
Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana
Elämänkaari ja terveys sen eri
vaiheissa
Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Minäkuva ja itsetuntemus
Seuraavat sisältöalueet vodaani
käsitellä joustavasti myös 8.

L1, L2, L3, L7
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perehdytään ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
rakentavaan käsittelyyn.
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyden
voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä,
hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä
sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin
kiusaaminen.

luokalla: Tunnetaidot tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa, sosiaalinen
kestävyys sekä eri näkökulmia kuten lapsuus
ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai
pitkäaikaissairaus.
T2 ohjata oppilasta kehittämään
valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriitatilanteissa

S1 Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat
identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen
rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen,
huolenpidon sekä perheen ja läheisten
merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä
arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja
vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen ja ongelmatilanteiden,
rakentavaan käsittelyyn.

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Minäkuva ja itsetuntemus
Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Seuraavat sisältöalueet voidaan
käsitellä joustavasti myös 8.
luokalla:
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

L2, L3, L4, L7
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T3 ohjata oppilasta kehittämään
itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen
viestien tunnistamista ja
tunnistamaan ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä

T4 ohjata oppilasta pohtimaan
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta
sekä tukea oppilaan valmiuksia
luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten
välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1 Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä,
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta.
Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat
identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen
rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen,
huolenpidon sekä perheen ja läheisten
merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä
arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja
vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
rakentavaan käsittelyyn.

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy

S1 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Elämänkaari ja terveys sen eri
vaiheissa

S3 Kestävää elämäntapaa tarkastellessa
otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys.
Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys
ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

L1, L3, L4,L6

Minäkuva ja itsetuntemus
Arkirytmi
Murrosikä
Seuraavat sisältöalueet voidaan
käsitellä joustavasti myös 8.
luokalla: Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Minäkuva ja itsetuntemus
Seuraavat sisältöalueet voidaan
käsitellä joustavasti myös 8.
luokalla: Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja

L1, L2, L3, L4,
L6, L7
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tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään
ymmärrystään fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja
vaarantavista tekijöistä ja
mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti

S1 kuten tavoitteen T3 kohdalla

T6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä
edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
arkirytmiä sekä päihteisiin ja liikenteeseen
liittyviä turvallisuustaitoja ja -valmiuksia.
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös
ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyden
voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä,
hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä
sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa.
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös
ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Sisällöissä otetaan huomioon päihteet ja niiden
käytön ehkäisy.

S3 Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin
ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy

L1, L2, L3, L4

Minäkuva ja itsetuntemus
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska
Seuraavat sisältöalueet voidaan
käsitellä joustavasti myös 8.
luokalla:
Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen
Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana
Henkilökohtaisesta puhtaudesta
huolehtiminen
Arkirytmi
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska

L2, L3, L5, L6,
L7
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T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden
perusteluja sekä rohkaista oppilasta
pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
tarkastelemaan kriittisesti terveyteen
ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin
liittyviä arvoja ja normeja sekä

erityisesti tiedon luotettavuuden ja
terveysvaikutusten näkökulmasta.

Voidaan käsitellä joustavasti myös
8. luokalla: Turvallisuus
liikenteessä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Terveyden eri osa-alueet: fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen
ulottuvuus

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
arkirytmi. Sisällöissä perehdytään
seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen
monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista
tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia
tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Terveyteen
liittyvistä tottumuksista käsitellään päihteisiin ja
liikenteeseen liittyviä turvallisuustaitoja ja valmiuksia. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä
sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä
nostetaan esiin kiusaaminen.

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä

L2, L3, L4, L7

Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana
Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Henkilökohtainen puhtaus
Arkirytmi
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska
Voidaan käsitellä joustavasti myös
8. luokalla: Turvallisuus
liikenteessä
Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen
Terveyden eri osa-alueet: fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen
ulottuvuus

L1-L7
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arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä

tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen
hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
turvataidot. Lisäksi perehdytään ristiriitojen ja
ongelmatilanteiden rakentavaan käsittelyyn.

Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
arkirytmi. Sisällöissä perehdytään
seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen
monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista
tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia
tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Sisältöjä
valittaessa otetaan huomioon myös
ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin
kiusaaminen sekä päihteet ja niiden ehkäisy.

Minäkuva ja itsetuntemus

S3 Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin
ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan
erityisesti tiedon luotettavuuden ja
terveysvaikutusten näkökulmasta. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia
kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Elämänkaari ja terveys sen eri
vaiheissa
Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy

Murrosikä
Henkilökohtaisesta puhtaudesta
huolehtiminen
Arkirytmi
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska
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Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja
tieto- ja viestintäteknologian
merkitystä terveydelle ja
hyvinvoinnille

T10 ohjata oppilasta luomaan
perustaa opiskelu-, toiminta- ja
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle

S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon
sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Tietolähteitä, erilaisia
terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja
tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden
ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys
ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana

S1 Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat
identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen
rakentuminen, huolenpidon sekä perheen ja
läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja
itsensä arvostaminen. Tunne- ja
vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
rakentavaan käsittelyyn.

Terveystiedot, -taidot ja -asenteet
terveyden edistämisen
lähtökohtana

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
arkirytmi. Terveyden voimavaroista
tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia
tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Sisältöjä
valittaessa otetaan huomioon myös

L2, L4, L5, L7

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska

Minäkuva ja itsetuntemus
Arkirytmi
Voidaan käsitellä joustavasti myös
8. luokalla: Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

L1, L3, L6
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ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
T11 ohjata oppilasta ymmärtämään
ja arvioimaan perheen ja omaan
elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja
yhteisöjen edustamia
terveyskäsityksiä, tunnistamaan
niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle
sopivista oppimisen keinoista

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
arkirytmi. Terveyden voimavaroista
tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia
tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi
käsitellään päihteisiin ja liikenteeseen liittyviä
turvallisuustaitoja ja -valmiuksia. Sisältöjä
valittaessa otetaan huomioon myös
ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin
kiusaaminen sekä päihteet ja niiden ehkäisy.
S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja. Terveyden
edistämisen sisällöissä otetaan huomioon
kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja
kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Perhe, ystävät ja kiusaamisen
ehkäisy
Minäkuva ja itsetuntemus
Arkirytmi
Tupakka, sähkötupakka ja nuuska
Voidaan käsitellä joustavasti myös
8. luokalla: Turvallisuus
liikenteessä
Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

L1, L2, L3, L7
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T12 tukea oppilaan valmiuksia
arvioida kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyvää viestintää sekä
eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja terveyttä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa
omassa oppimisympäristössä ja
lähiyhteisöissä

S3 Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin
ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan
erityisesti tiedon luotettavuuden ja
terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden
edistämisen sisällöissä otetaan huomioon
kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja
kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Tupakka, sähkötupakka ja nuuska

L1-L7

Voidaan käsitellä joustavasti myös
8. luokalla: Turvallisuus
liikenteessä
Tunnetaidot; tunteiden
tunnistaminen, nimeäminen ja
säätely
Vuorovaikutustaidot; kuuntelun
taidot, omista ajatuksista ja
tunteista kertominen, ristiriitojen
selvittäminen

Terveystiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
terveyden laaja-alaisuutta, terveyden
edistämistä sekä elämänkulkua,
kasvua ja kehitystä
voimavaralähtöisesti

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä
tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen

Terveyttä tukevat tottumukset: uni,
ravinto, liikunta, ergonomia
Mielen hyvinvointi voimavarana
Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon

L1, L2, L3, L7
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hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
luotettavuuden arviointi,
turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
sosiaalinen media ja terveys
sisällöissä kiinnitetään huomiota
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden
ilmaisuun ja niiden säätelyyn.
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä
perehdytään seksuaalisuuteen,
seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja
seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen.
Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä
vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään
päihteisiin liittyviä turvallisuustaitoja ja valmiuksia. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä
sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä
nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen
elämäntapa sekä ravitsemuksen ja
nukkumisen ongelmat. Sisällöissä otetaan
huomioon nuoren mielen pahoinvointi,
riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön
ehkäisy.
S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja. Tietolähteitä,
erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen
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keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon
luotettavuuden ja terveysvaikutusten
näkökulmasta. Terveyden edistämisen
sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin
terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen
herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten
yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä
ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia
kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
T2 ohjata oppilasta kehittämään
valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja
kriisitilanteissa

T3 ohjata oppilasta kehittämään
itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen
viestien tunnistamista ja
tunnistamaan ja säätelemään

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä
tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen
hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
sisällöissä kiinnitetään huomiota
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden
ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden ja
kriisien rakentavaan käsittelyyn.

Mielen hyvinvointi voimavarana

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä

Mielen hyvinvointi voimavarana

L2, L3, L4, L7

Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Sosiaalinen media ja terveys

Seksuaaliterveys

L1, L3, L4,L6
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käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä

T4 ohjata oppilasta pohtimaan
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta
sekä tukea oppilaan valmiuksia
luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten
välisissä vuorovaikutustilanteissa

tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen
hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
sisällöissä kiinnitetään huomiota
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden
ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden ja
kriisien rakentavaan käsittelyyn.

Alkoholi, huumeet ja päihteet

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä
tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja
henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen
sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan
ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen
hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä
turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
sisällöissä kiinnitetään huomiota
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden
ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
rakentavaan käsittelyyn.

Mielen hyvinvointi voimavarana

S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon

Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon
luotettavuuden arviointi,
sosiaalinen media ja terveys
Yleisimmät nuorten oireet,
tartuntataudit ja itsehoito
Turvallisuusvalmiudet, tapaturmat
ja ensiapu

Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Sosiaalinen media ja terveys

L1, L2, L3, L4,
L6, L7
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sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja. Tietolähteitä ja
vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden
edistämisen sisällöissä otetaan huomioon
kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja
kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään
ymmärrystään fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja
vaarantavista tekijöistä ja
mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä
perehdytään seksuaalisuuteen,
seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja
seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen.
Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä
vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään
turvallisuustaitoja ja -valmiuksia,
ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä

Terveyttä tukevat tottumukset: uni,
ravinto, liikunta, ergonomia
Mielen hyvinvointi voimavarana
Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon
luotettavuuden arviointi,
sosiaalinen media ja terveys
Yleisimmät nuorten oireet,
tartuntataudit ja itsehoito

L1, L2, L3, L4
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sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä
nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen
elämäntapa sekä ravitsemuksen ja
nukkumisen ongelmat. Sisällöissä otetaan
huomioon nuoren mielen pahoinvointi,
riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön
ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä
sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset
tartuntataudit ja tapaturmat.

Turvallisuusvalmiudet, tapaturmat
ja ensiapu

S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon
sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja sekä
terveyspalveluita. Tietolähteitä, erilaisia
terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja
tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden
ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys
ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
T6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä
edistää valmiuksia toimia

S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L3, L5, L6,
L7
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tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä
perehdytään seksuaalisuuteen,
seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja
seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen.
Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä
vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään
turvallisuustaitoja ja -valmiuksia,
ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä
sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä
nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen
elämäntapa sekä ravitsemuksen ja
nukkumisen ongelmat. Sisällöissä otetaan
huomioon nuoren mielen pahoinvointi,
riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön
ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä
sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset
tartuntataudit sekä tapaturmat.
S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon
sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja ja
terveyspalveluita. Tietolähteitä, erilaisia
terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja
tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden
ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
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T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden
perusteluja sekä rohkaista oppilasta
pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
tarkastelemaan kriittisesti terveyteen
ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin
liittyviä arvoja ja normeja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.
Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään
uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä
perehdytään seksuaalisuuteen,
seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja
seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen.
Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä
vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään
turvallisuustaitoja ja -valmiuksia,
ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä
sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä
nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen
elämäntapa sekä ravitsemuksen ja
nukkumisen ongelmat. Sisällöissä otetaan
huomioon nuoren mielen pahoinvointi,
riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön
ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä
sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset
tartuntataudit sekä tapaturmat.
S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Terveyttä tukevat tottumukset: uni,
ravinto, liikunta, ergonomia
Mielen hyvinvointi voimavarana
Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon
luotettavuuden arviointi,
sosiaalinen media ja terveys
Yleisimmät nuorten oireet,
tartuntataudit ja itsehoito
Turvallisuusvalmiudet, tapaturmat
ja ensiapu

Terveyttä tukevat tottumukset: uni,
ravinto, liikunta, ergonomia

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla
Mielen hyvinvointi voimavarana
S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon

L2, L3, L4, L7

Seksuaaliterveys

L1-L7
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sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja ja
terveyspalveluita. Tietolähteitä, erilaisia
terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja
tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden
ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys
ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus
sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Alkoholi, huumeet ja päihteet
Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon
luotettavuuden arviointi,
sosiaalinen media ja terveys
Yleisimmät nuorten oireet,
tartuntataudit ja itsehoito
Turvallisuusvalmiudet, tapaturmat
ja ensiapu

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja
tieto- ja viestintäteknologian
merkitystä terveydelle ja
hyvinvoinnille

S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon
sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja ja
terveyspalveluita. Tietolähteitä, erilaisia
terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja
tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden
ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys
ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L4, L5, L7
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sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri
näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
T10 ohjata oppilasta luomaan
perustaa opiskelu-, toiminta- ja
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä
kuvaamaan terveyspalvelujen
asianmukaista käyttöä

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään
ja arvioimaan perheen ja omaan
elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja
yhteisöjen edustamia
terveyskäsityksiä, tunnistamaan
niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle
sopivista oppimisen keinoista

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L3, L6

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L2, L3, L7

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla
S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla
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T12 tukea oppilaan valmiuksia
arvioida kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyvää viestintää sekä
eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja terveyttä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa
omassa oppimisympäristössä ja
lähiyhteisöissä

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Terveyttä tukevat tottumukset: uni,
ravinto, liikunta, ergonomia

L1-L7

Mielen hyvinvointi voimavarana
Seksuaaliterveys
Alkoholi, huumeet ja päihteet
Media ja terveys;
terveysmarkkinointi, tiedon
luotettavuuden arviointi,
sosiaalinen media ja terveys
Yleisimmät nuorten oireet,
tartuntataudit ja itsehoito
Turvallisuusvalmiudet, tapaturmat
ja ensiapu

Terveystiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
terveyden laaja-alaisuutta,
terveyden edistämistä sekä
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä
voimavaralähtöisesti

S1 Sisällöissä painotetaan terveyden eri osaalueiden kokonaisvaltaista hahmottamista
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn
näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään
elämänkulun yleisiä tunnuspiirteitä,
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta.
Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat

Terveyspalvelut ja
kansalaistoiminta
Kansantaudit
Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen

L1, L2, L3, L7

440

identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen
rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen,
huolenpidon sekä perheen ja läheisten
merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä
arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja
vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden,
stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
S2 Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja
ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista
ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyden
voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä,
hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä
sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi
käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia,
itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista.
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös
ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan
terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin
stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren
mielen pahoinvointi ja riippuvuudet.
Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä
valitaan keskeiset kansantaudit.
S3 Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon
sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen
kuluttaminen. Elinympäristön
terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut,

oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)
Ympäristön suorat ja epäsuorat
terveyteen vaikuttavat tekijät (mm.
melu, säteily, puhdas vesi, ruoka ja
ilma, lämpötila, matkailijan terveys)
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kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja
vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten
näkökulmasta. Terveyden edistämisen
sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin
terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen
herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten
yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä
ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia
kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
T2 ohjata oppilasta kehittämään
valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja
kriisitilanteissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen
oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)

L2, L3, L4, L7

T3 ohjata oppilasta kehittämään
itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen
viestien tunnistamista ja
tunnistamaan ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen
oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)

L1, L3, L4,L6

T4 ohjata oppilasta pohtimaan
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta
sekä tukea oppilaan valmiuksia
luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten
välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Terveyspalvelut ja
kansalaistoiminta

L1, L2, L3, L4,
L6, L7

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen
oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään
ymmärrystään fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja
vaarantavista tekijöistä ja
mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Terveyspalvelut ja
kansalaistoiminta

L1, L2, L3, L4

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Kansantaudit
S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen
oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)
Ympäristön suorat ja epäsuorat
terveyteen vaikuttavat tekijät (mm.
melu, säteily, puhdas vesi, ruoka ja
ilma, lämpötila, matkailijan terveys)

T6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä
edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden
perusteluja sekä rohkaista oppilasta
pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
tarkastelemaan kriittisesti terveyteen
ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L3, L5, L6,
L7

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L3, L4, L7

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1-L7

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
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liittyviä arvoja ja normeja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja
tieto- ja viestintäteknologian
merkitystä terveydelle ja
hyvinvoinnille

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L4, L5, L7

T10 ohjata oppilasta luomaan
perustaa opiskelu-, toiminta- ja
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä
kuvaamaan terveyspalvelujen
asianmukaista käyttöä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Terveyspalvelut ja
kansalaistoiminta

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään
ja arvioimaan perheen ja omaan
elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja
yhteisöjen edustamia
terveyskäsityksiä, tunnistamaan
niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle
sopivista oppimisen keinoista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T12 tukea oppilaan valmiuksia
arvioida kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyvää viestintää sekä
eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja terveyttä ja

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Kansantaudit
S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Mielen hyvinvointia uhkaavat tekijät
(mm. stressi, kriisit) sekä mielen
oireilu (mm. riippuvuudet,
syömishäiriöt, masennus)
kuten tavoitteen T10 kohdalla

L1, L2, L3, L

kuten tavoitteen T10 kohdalla

L1-L7

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
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turvallisuutta koskevissa asioissa
omassa oppimisympäristössä ja
lähiyhteisöissä

YMPÄRISTÖOPPI
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja
auttaa oppilasta kokemaan
ympäristöopin asiat merkityksellisiksi
itselleen

S1 Kasvu ja kehitys: Sisältöjä valitaan siten,
Minä pienenä
että oppilaalle muodostuu ymmärrys
elämänkulusta ja oman ikäkauden kehityksestä Henkilökohtaista luontosuhdetta
muodostetaan
pääpiirteissään.

L1

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten
havainnointi: Havainnointia ja luonnossa
tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan
koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä.
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan
ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta

S1-S6 kuten muiden vuosiluokan 1 tavoitteiden
kohdalla

L1, L6
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T3 tukea oppilaan
ympäristöherkkyyden kehittymistä ja
ohjata oppilasta toimimaan kestävällä
tavalla lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä

S1 Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle
muodostuu ymmärrys elämänkulusta
pääpiirteissään.
S2 Harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa.

Opetetaan jätteiden lajittelu ja
lajitellaan koulun arjessa

L3, L7

Säästetään energiaa (sähkö,
vedenkulutus)
Kirpputori-näkökulma

S6 Omista ja yhteisistä tavaroista
huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla
vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan
kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä.
Osallistutaan oman lähiympäristön tilan
edistämiseen.
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 ohjata oppilasta liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään

S2 Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen
käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa.

Luokasta lähiympäristöön osaksi
koulun toimintakulttuuria
Sään mukainen pukeutuminen

S3 Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja
toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa luonnonympäristöissä.

Tehdään ainakin yksi retki koulun
lähiympäristöön.

Luonnon kunnioittaminen
S4 Sisällöksi valitaan luontoon sekä ihmiseen
ja ihmisen toimintaan liittyviä
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään
myös lähiympäristössä.
S6 Osallistutaan oman lähiympäristön tilan
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen
merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.

L2, L3
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T5 kannustaa oppilasta
ihmettelemään ja kyselemään

S1 Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle
muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista
sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden
kasvusta pääpiirteissään.

Kehon osat

T6 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja
yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen

S3 Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja
toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa luonnonympäristöissä.

Veden olomuodot

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan,
vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, ilmiöitä,
materiaaleja sekä nimeämään niitä

S2 Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen
käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja arjen tilanteita.

L1, L7

Ihmisen elinkaari

L1, L4

Kasvatetaan kasvi

S4 Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia
tehdään myös lähiympäristössä ja kasveja
kasvattamalla.

S3 Havainnointia harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa luonnonympäristöissä ja
rakennetuissa ympäristöissä. Havainnoidaan
luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja
ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina.

Elollisen ja elottoman
tunnistaminen ja nimeäminen,
eliöt (erotetaan eläimet ja kasvit
toisistaan), veden olomuodot

L1, L4

Materiaaleja käsitellään lajittelun
yhteydessä
Tutustutaan maapalloon
Vuodenajat, kuukaudet ja
viikonpäivät, vuorokauden ajat

T8 opastaa oppilasta toimimaan
turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita
T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan
ryhmässä toimimisen taitoja sekä
vahvistamaan itsensä ja muiden
arvostamista

S2 Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen
käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa ja
fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista.

Luokan ja koulun sääntöjen
noudattaminen

S1 Harjoitellaan mielen hyvinvoinnin
edistämistä kuten itsensä ja muiden
arvostamista ikäkauden mukaisesti.

Kiusaamisen ehkäisy

S2 Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen

L3

Turvallinen koulutie

Esim. Arvokas-, KiVa -koulutunnit
tai Lions Quest -ohjelmat apuna

L2, L3, L7
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käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa,
fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista,
kiusaamisen ehkäisyä ja avun hakemista.
Tiedot ja ymmärrys
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
itseään

S1 ja S2 kuten tavoitteen T10 kohdalla

T15 ohjata oppilasta pohtimaan
kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä
elämän perusedellytyksiä

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

L2, L4
Perustarpeet (puhdas vesi,
ravinto, turva, suoja, perhe, …)

L1, L3

Tutustutaan Lasten oikeuksiin.
Terveellisen elämän osa-alueet

S5 Perehdytään elämän perusedellytyksiin
ravinnon, veden, ilman, lämmön ja
huolenpidon osalta. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin
liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat
ihmiselle hyvää mieltä ja iloa.
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja
auttaa oppilasta kokemaan

S1 Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle
muodostuu ymmärrys elämänkulusta ja oman

Henkilökohtaista luontosuhdetta
vahvistetaan

L1, L7
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ympäristöopin asiat merkityksellisiksi
itselleen

ikäkauden kasvusta ja kehityksestä
pääpiirteissään.

Opitaan ihmisen ja luonnon
vuorovaikutussuhteesta.

S3 Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja
toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä.
S6 Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle,
muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle.
T2 kannustaa oppilasta uusista
haasteista sekä harjoittelemaan
pitkäjänteistä työskentelyä

S4 Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen
tekemisen eri vaiheita.

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

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L6

Vähennetään syntyvää jätettä ja
kierrätetään, säästetään energiaa
ja vettä koulun
toimintakulttuurissa

L1, L3, L7

Miksi jätteitä pitää lajitella? Miksi
energiaa pitää säästää? Miksi
veden kulutusta pitää vähentää?
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja
toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään

S3 Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja
toimimisen taitoja harjoitellaan koulun
rakennetuissa ympäristöissä. Harjoitellaan
pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä
opitaan ymmärtämään kartan idea.
S4 Sisällöksi valitaan rakennettuun
ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan
sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.

Espoo kotiseutuna
Tehdään ainakin yksi retki esim.
Glimsiin tai johonkin muuhun
Espoon kohteeseen.

L2, L3, L7
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Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään
myös lähiympäristössä.
S6 Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen
merkitykseen.
T5 kannustaa oppilasta käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

S4 Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun
ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan
sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään
myös lähiympäristössä.

L1, L7

T6 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja
yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan
eri tavoin

S3 Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja
toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä.

L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan,
vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä,
ilmiöitä ja tilanteita sekä nimeämään
niitä

S3 Havainnointia harjoitellaan koulun lähellä
erilaisissa luonnonympäristöissä ja
rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan
maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden
elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön
kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia
kaikkina vuodenaikoina.

Elinympäristöt

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

S2 Havainnoidaan oppimisympäristöjä
turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista
toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä.
Perehdytään turvataitoihin sekä
turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin.
Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen

Luokan sääntöjä suunnitellaan
oppilaiden kanssa yhdessä

S4 kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L4

Avaruus
Vuodenaikojen vaihtelu

Luokan ja koulujen sääntöjen
noudatetaan ja ymmärretään
niiden suojaava vaikutus

L1, L2, L3
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käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa ja
fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista.

Liikennesäännöt ja -merkit

T9 ohjata oppilasta tutustumaan
monipuolisesti arjen teknologiaan
sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään, rakentamaan ja luomaan
uutta yhdessä toimien

S4 Sisällöksi valitaan rakennettuun
ympäristöön ja teknologiaan liittyviä
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä
liikkeen muutoksiin.

Liike, liikkeen muutoksen syyt

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan
ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan
itsensä ja muiden arvostamista

S1 Harjoitellaan tunnetaitoja.

Oman käytöksen hallitseminen

S2 Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen
käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa,
fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista,
kiusaamisen ehkäisyä ja avun hakemista.

Esim. Arvokas-, Kiva koulu -,
Lions Quest -ohjelmat apuna

T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen
taltioimisessa ja esittämisessä

S3 Havainnointia harjoitellaan.

Säätila

L1, L4, L5

T12 ohjata oppilasta jäsentämään
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri
tiedonalojen käsitteiden avulla

S1 Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle
muodostuu ymmärrys ihmisen elintoiminnoista
pääpiirteissään.

Elintoiminnot

L1, L3, L4

L1, L2, L3, L5,
L7

Tikuilla, palikoilla,
luonnonmateriaaleilla
rakentaminen
L1, L2, L3, L7

S4 Sisällöksi valitaan teknologiaan liittyviä
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.

S2 Harjoitellaan arjen pieniä itsehoitotaitoja.
Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen
käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa
sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten
säänmukaista pukeutumista.

Arjen pieniä itsehoitotaitoja
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S3 Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä
kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen
käsitteiden avulla.
S4 Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja.
Tiedot ja ymmärrys
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään
yksinkertaisia kuvia, malleja ja
karttoja ympäristön kuvaajina

S3 Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta
ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään
kartan idea.

T14 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan näkemystensä
perustelemista

S1 Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen
hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja
muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.

Erilaisiin karttoihin tutustutaan
L1, L4
(pihakartta, luokkahuoneen kartta,
Suomen kartta,…)
L2, L4, L7

S2 Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen
käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa.
T15 ohjata oppilasta pohtimaan
kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä
elämän perusedellytyksiä

S5 Tutustutaan ravinnontuotantoon ja
juomaveden alkuperään. Koulupäivän
toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden,
hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Syvennetään Lasten oikeuksien
sisältöjä

L1, L2, L3
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan
kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi itselleen

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

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen
tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden
toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:
liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat,
myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy,

L1
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fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden
maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon
ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
Maailmankuvan ja sen alueellisen
viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan
luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin,
materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen
tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden
liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä
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havainnoidaan myös hyvinvoinnin
näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä
toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla
tarkastellaan olomuotoja ja aineiden
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja
veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen
hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen,
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja
valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen,
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja
niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien
lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan
reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen,
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen,
luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden
edistäminen, oman kulttuuriperinnön
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa
eläminen sekä ihmiskunnan globaali
hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
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yhteiskuntaan. Harjoitellaan
ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.
Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa
harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista
paikallisella tai globaalilla tasolla.
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi

S1 Tunnistetaan omaa oppimista tukevia
asioita.

T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden kehittymistä
sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ja
luonnonvarojen kestävä käyttö. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle ja toisiin
ihmisiin.

L1, L7

Vähennetään syntyvää jätettä ja
kierrätetään, säästetään energiaa
ja vettä koulun
toimintakulttuurissa
Mitä vaikutuksia toiminnalla on?

L3, L7

Tutustutaan käsitteeseen
ilmastonmuutos
Uusiokäyttö

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 rohkaista oppilasta
muodostamaan kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan
luontoon. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Elollinen ja eloton

L1, L7

T5 ohjata oppilasta toteuttamaan
pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin ja

Mittaaminen: aika, lämpötila,
pituus, massa

L1, L5
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materiaaleihin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan
kokeellisesti kasvien kasvua.

Kasvin kasvattaminen (eri
vaiheet)

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

S2 Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita ja
teknologiaa eri tiedon alojen käsitteillä ja
malleilla.

Polkupyörä

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

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden
edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi
seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus,
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus.

Liikenneturvallisuus, kiusaamisen
ehkäisy, ihmisoikeudet, pyöräily

L3

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

S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä.

Tehdään ainakin yksi retki
luontokohteeseen, esim. Villa
Elfvik

L3

L2, L3, L5

Tietotekniset laitteet

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota rakennettuun
ympäristöön ja teknologisiin ilmiöihin.

S3 Keskeisiä näkökulmia on luonnon ja
kulttuurien moninaisuuden arvostaminen.
S4 Tutustutaan ympäristössä toimimisen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen
sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita.
S6 Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä
toisista huolehtimista.

Jokamiehenoikeudet
Kartanlukutaito
Rakennettu ja sosiaalinen
ympäristö
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T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa
oppilasta ilmaisemaan itseään ja
kuuntelemaan

S1 Harjoitellaan tunteiden tunnistamista,
ilmaisua ja säätelyä.

Apuna esim. ohjelmat Arvokas,
Kiva koulu, Lions Quest yms.

L2, L3

L1, L5

S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden merkitystä
hyvinvoinnille.

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla

S4 Yhteyttäminen ja veden kiertokulku
muodostavat pohjan aineen muutosten ja
aineen säilymisen periaatteen
hahmottamiselle.

Sää ja lämpötila, aineiden
ominaisuuksia, veden kiertokulku,
yhteyttäminen

T15 ohjata oppilasta luonnon
tutkimiseen, eliöiden ja
elinympäristöjen tunnistamiseen ja
ekologiseen ajatteluun

S4 Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä.
Tutkitaan maa- ja kallioperää.

Maa ja kallioperä, kasvien
lisääntyminen, kasvien osat

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

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Maailmankuvan ja sen alueellisen
viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S5 Lämpötilan mittaamisen ja lämpöenergian
perehtymisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen.
Suomen monimuotoinen
luontokuva

L5

Suomen kartta
Kartanlukutaito

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan
kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi itselleen

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät
ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin
elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja
kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä
kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin
muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen
ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen
lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan
oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan
omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn
ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan
tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen
tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden
toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:
liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat,
myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy,
fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten

L1
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vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.
S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden
maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon
ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
Maailmankuvan ja sen alueellisen
viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan
luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin,
materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen
tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden
liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä
havainnoidaan myös hyvinvoinnin
näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä
toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla
tarkastellaan olomuotoja ja aineiden
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja
veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen
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muutosten ja aineen säilymisen periaatteen
hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen,
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja
valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen,
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja
niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien
lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan
reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen,
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen,
luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden
edistäminen, oman kulttuuriperinnön
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa
eläminen sekä ihmiskunnan globaali
hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan. Harjoitellaan
ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.
Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa
harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista
paikallisella tai globaalilla tasolla.
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi sekä

S1 Tunnistetaan omaa oppimista tukevia
asioita.

L1, L6, L7
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tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden kehittymistä
sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän kehityksen
edistämiseksi ja arvostamaan
kestävän kehityksen merkitystä itselle
ja maailmalle

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ja
luonnonvarojen kestävä käyttö. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle ja toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin ja luontoon.

Vahvistetaan lapsen tietoisuutta
kierrätyksen ja kestävän
kehityksen vaikutuksista koulu- ja
kotiarjessa

L1, L7

Kestävän kehityksen globaalinen
osa-alue, ilmastonmuutos ja sen
vaikutukset, kasvihuoneilmiö,
ihmisen käytöksen vaikutukset
luonnolle

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 rohkaista oppilasta
muodostamaan kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

S1-S6 kuten T1:n kohdalla

L1, L7

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

S5 Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen.

Voima, valo, ääni

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syyseuraussuhteita

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja
mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi
harjoitellaan tunteisen tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä.

Ihmisen käytöksen vaikutukset
luonnolle

L1,L5

Energialajit (liike, valo, ääni)

Terveystekijöiden huomioiminen
arkielämässä

L1, L2, L5, L7
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S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.

Ravintoketju

S3 Keskeisiä näkökulmia luonnon
moninaisuuden arvostaminen.

Metsät ja metsäteollisuus
(paperin kiertokulku metsästä
käyttöpaperiksi, kierrätyksen
merkitys)

S5 Tutustutaan ravintoketjuihin, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien
hyötykäyttöön.

Ruuan reitit esim. maatilan
eläimet

S6 Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia
itselle ja toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin ja
luontoon.
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
arjen teknologisten sovellusten
käyttöä ja merkitystä sekä innostaa
oppilaita kokeilemaan, keksimään ja
luomaan uutta yhdessä toimien

S2 Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita ja
teknologiaa eri tiedon alojen käsitteillä ja
malleilla.

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

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden
edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi
seuraavilla osa-alueilla: palo- ja
sähköturvallisuus, tapaturmat, kiusaamisen
ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus.

Arjen teknologia

L2, L3, L5

Kiusaamisen ehkäisy, esim. KiVakoulutunnit

L2, L3, L7

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota rakennettuun
ympäristöön ja teknologisiin ilmiöihin.

Ihmisoikeuksia syvennetään
Oikea toimiminen
tulipalotilanteessa
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T9 ohjata oppilasta toimimaan sekä
liikkumaan ja retkeilemään luonnossa
ja rakennetussa ympäristössä

S2 Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:
liikenneturvallisuus sekä toiminta
vaaratilanteessa

Vaaratilanteet ja niiden ehkäisy

L3

T10 tukea oppilaan valmiuksia
tunnistaa, ilmaista ja säädellä
tunteitaan

S1 Harjoitellaan tunteiden tunnistamista,
ilmaisua ja säätelyä.

Apuna esim. ohjelmat Arvokas,
Kiva koulu, Lions Quest yms.

L2, L3

S2 Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita.

Luontoon ja arjen teknologiaan
liittyvät ongelmanratkaisu- ja
tutkimustehtävät, dokumentointi
(omavalintaisella esitystavalla),
tieto- ja viestintäteknologian
käyttö

L4, L5

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden
täsmällistä käyttöä

S1-S6 kuten T1:n kohdalla

Ilma

L1

T16 ohjata oppilasta
maantieteelliseen ajatteluun,
hahmottamaan omaa ympäristöä ja
koko maailmaa sekä

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen ja Pohjoismaiden luonnonympäristöä
ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia
luonnon ja kulttuurien moninaisuuden
arvostaminen. Maailmankuvan ja sen

Pohjoismaat

L1, L2, L4, L5

S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden merkitystä
hyvinvoinnille.
T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa ja käsittelyssä ja
esittämisessä

Tiedot ja ymmärrys

Itämeri ja sen suojelu
Itämeren ekosysteemi
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harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja

alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta
geomediaa.
S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnonvarojen kestävä käyttö. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia eläinten
hyvinvointiin ja luontoon.

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan
kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi itselleen

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät
ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin
elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja
kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä
kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin
muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen
ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen
lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan
oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan
omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn
ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan

L1
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tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen
tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden
toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:
liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat,
myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy,
fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.
S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden
maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon
ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
Maailmankuvan ja sen alueellisen
viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan
luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin,
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materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen
tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden
liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä
havainnoidaan myös hyvinvoinnin
näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä
toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla
tarkastellaan olomuotoja ja aineiden
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja
veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen
hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen,
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja
valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen,
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja
niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien
lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan
reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen,
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen,
luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden
edistäminen, oman kulttuuriperinnön
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vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa
eläminen sekä ihmiskunnan globaali
hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan. Harjoitellaan
ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.
Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa
harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista
paikallisella tai globaalilla tasolla.
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden kehittymistä
sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän kehityksen
edistämiseksi ja arvostamaan
kestävän kehityksen merkitystä itselle
ja maailmalle

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen,
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen,
luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden
edistäminen, ihmiskunnan globaali hyvinvointi
nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin,
luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan
ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

L1, L6, L7

Tutustutaan esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden
rakentamista tukeviin ja uhkaaviin
tekijöihin
Kestävän kehityksen sosiaalinen
ja kulttuurinen osa-alue
Globaalit uhat

L7
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T4 rohkaista oppilasta
muodostamaan kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät
ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin
elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja
kehityksen eri vaiheisiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja
kiertokulut: Perehdytään lähiavaruuteen,
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen.

Ihminen

L1, L7

Avaruus
Aurinko ja kuu, planeetat
Maapallo

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

S2 Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita,
ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla.

Laitteiden toimintaperiaatteet
esim. taskulamppu

L2, L3, L5

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

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden
edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi
seuraavilla osa-alueilla: tapaturmat,
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista
erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan
erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.

Ensiapu

L2, L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa
oppilasta ilmaisemaan itseään ja
kuuntelemaan muita sekä tukea

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja
mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja.

Apuna esim. Arvokas-, Kiva koulu
- ja Lions Quest -ohjelmat

Kiusaamisen ehkäisy, apuna
esim. Arvokas-, Kiva koulu - ja
Lions Quest - ohjelmat, Versotoiminta

L2, L3
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oppilaan valmiuksia tunnistaa,
ilmaista ja säädellä tunteitaan
T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja
esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L5, L4

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään,
käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita
ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä
tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti
tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L4, L5

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

S4 Laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan
kokeellisesti kasvien kasvua.

Kasvion laatiminen ohjatusti esim.
valokuvaten tai kasveja keräten

L1, L7

T16 ohjata oppilasta
maantieteelliseen ajatteluun,
hahmottamaan omaa ympäristöä ja
koko maailmaa sekä

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon

Eurooppa

L1, L2, L4, L5

Tiedot ja ymmärrys

Ilmasto
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harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja

ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
Maailmankuvan ja sen alueellisen
viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Maa- ja kallioperä

S4 Tutkitaan maa- ja kallioperää sekä säätä.
T17 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä rakentamaan
perustaa energian säilymisen
periaatteen ymmärtämiselle

S4 Tutkimalla kappaleiden liikkeiden
muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen.

Liike

L1, L5

Voima
Kitka
S5 Energialajien muuntautumisen avulla
tutustutaan energian säilymisen
periaatteeseen.

S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla.
T18 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja
muutoksia sekä rakentamaan
perustaa aineen säilymisen
periaatteen ymmärtämiselle

S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla
tarkastellaan olomuotoja ja aineiden
ominaisuuksia.

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

S1 Sisältöjä valitaan siten, että niissä
kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin
muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen
ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen
lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan

Aineen olomuodot ja
ominaisuudet

L1

Aineen säilymisen periaate
S2, S4 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
Arjen terveystottumukset
Murrosikä
Seksuaalisuus

L1, L3, L7
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harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa

oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan
omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn
ja itsehoitotaitoihin.

Mielenterveystaidot
Ihmis- ja lastenoikeudet

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon terveyden edistäminen sekä
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja
tulevaisuudessa.

S2 ja S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan
kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi itselleen

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät
ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin
elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja
kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä
kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin
muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen
ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen

L1

472

lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan
oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan
omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn
ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan
tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen
tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden
toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:
liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat,
myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy,
fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.
S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja
ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden
maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon
ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
Maailmankuvan ja sen alueellisen
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viitekehyksen rakentamisessa käytetään
monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön
liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan
luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin,
materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen
tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden
liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä
havainnoidaan myös hyvinvoinnin
näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä
toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla
tarkastellaan olomuotoja ja aineiden
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja
veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen
hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen,
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja
valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen,
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja
niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien
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lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan
reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen,
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen,
luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden
edistäminen, oman kulttuuriperinnön
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa
eläminen sekä ihmiskunnan globaali
hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan
oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan. Harjoitellaan
ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.
Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa
harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista
paikallisella tai globaalilla tasolla.
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden kehittymistä
sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän kehityksen
edistämiseksi ja arvostamaan
kestävän kehityksen merkitystä itselle
ja maailmalle

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L6, L7

Ilmiöpohjainen, oppilaslähtöinen
vaikuttamisprojekti

L7
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Tutkimisen ja toimimisen taidot
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syyseuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä
esittämään tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri tavoin

S5 Palaminen ja yhteyttäminen muodostavat
pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen
periaatteen hahmottamiselle.

Yhteyttämisen syventäminen

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

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja
Mielenterveys
mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
Myrkylliset aineet
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
mielenterveystaitoihin.
Ensiapu

L1, L2

Palaminen

L2, L3

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten,
että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden
edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi
seuraavilla osa-alueilla: myrkytykset, päihteet
sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.

S4 Kotiseudun erilaisten ympäristöjen
merkitystä havainnoidaan hyvinvoinnin
näkökulmasta.
T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja
esittämisessä sekä vuorovaikutuksen

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L4, L5
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välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti
Tiedot ja ymmärrys
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään,
käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita
ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä
tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti
tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Vaikuttamisprojekti

L2, L4, L5

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

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Muita maanosia

L1,L2, L4, L5

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

S5 Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan
perehtymisen ja energialajien muuntumisen
avulla tutustutaan energian säilymisen
periaatteeseen.

Energian säilymisen periaate

L1, L5, L7

T18 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja
muutoksia sekä rakentamaan

S5 Palaminen ja yhteyttäminen muodostavat
pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen
periaatteen hahmottamiselle.

Päihteet, myrkylliset aineet

L1

Kulttuuri- ja luonnonmaantieto

Palaminen
Yhteyttäminen
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perustaa aineen säilymisen
periaatteen ymmärtämiselle
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään
terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä
elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja
kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja
mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.

Arjen terveystottumukset

L1, L3, L7

Päihteet
Itsehoitotaidot ja sairauksien
ehkäisy

USKONTO
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto
uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon
juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien
sisältö, merkitys ja viettotavat
S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön ja lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
L2, L4
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S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä. UE S3: Opetuksessa
lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja
suvun historiasta, uskonnoista ja
katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan
erilaiset perhemuodot. Opetuksessa
käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen
liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä.
Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja
viettää elämänkaareen liittyviä juhlia.
T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin ja kertomuksiin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia. UE S1: Tutustutaan
kristilliseen jumalakäsitykseen.

Ajatus Jumalasta luojana ja
huolenpitäjänä voidaan liittää
elämänkaaren juhlien (kaste,
häät, hautajaiset) käsittelyyn

L1

Luomiskertomusta voidaan
käsitellä, mutta keskeistä ei ole,
miten luominen tapahtui vaan
että Jumala tahtoi luoda
maailman
T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon perinteitä ja tapoja. UE S1:
Opiskellaan lapsuuteen liittyviä virsiä ja
musiikkia.

L2, L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

S1 Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä.

L2, L6, L7

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. UE S1: Opetuksessa
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aloitetaan oppilaan elämänkysymysten
pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa
niihin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja
ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään
toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta.
T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon
juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien
sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen
sisällöksi valitaan myös oman uskonnon
kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.

Nimetään muita uskontoja ja
todetaan, että kaikki eivät usko
Jumalaan

L2, L6, L7

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset,
vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja
luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen,
ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan
alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n
Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.
T7 ohjata oppilaita eettiseen
pohdintaan sekä hahmottamaan,

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat
teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista
ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. UE S3:
Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia

L1, L5, L6,
L7

480

mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä
ja luonnosta.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

S1 ja S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

L1, L5, L6,
L7

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta. UE S1: Tutustutaan
kirkkovuoden keskeisiin juhliin sekä niihin
liittyviin Raamatun kertomuksiin. Tutustutaan
kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin
keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.
Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja
kirkkorakennukseen.

Jeesuksen merkitys havaitaan
kirkkovuoden juhlissa

L1

Oman uskonnon kertomuksiksi
voidaan valita kirkkovuoteen
liittyviä kertomuksia
Oman uskonnon symboleita
voidaan tarkastella osana
kirkkovuoden ja
kirkkorakennuksen opiskelua
Voidaan vierailla
kirkkorakennuksessa
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T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. UE S1:
Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin
jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin
perinteisiin. Tarkastellaan perheiden erilaisia
tapoja viettää vuodenkiertoon liittyviä juhlia.
Opiskellaan kirkkovuoteen liittyviä virsiä ja
musiikkia.

Oman uskonnon
monimuotoisuus (ks. ed. tavoite)
näkyy esimerkiksi siinä, miten
eri perheissä vietetään juhlia

L2, L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan
luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
myös uskonnottomuus. UE S2: Tutustutaan
kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä
läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin
juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös
kristinuskon monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.

Muihin uskontoperinteisiin
voidaan tutustua vertailemalla
niiden juhlia tai tapoja oman
uskonnon juhliin ja tapoihin

L2, L3, L7

S1 Tarkastellaan uskonnon
monimuotoisuutta.

Lapsen oikeuksiin liittyvää
materiaalia esim.
kansalaisjärjestöjen internetsivuilta

T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat toisen asemaan
eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.
Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja
merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen
kehittymistä. UE S3: Opetuksessa käsitellään
elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten
oikeuksien merkitystä.

Voidaan myös vierailla lähistöllä
olevassa pyhässä tilassa tai
kutsua joku vierailulle

L2, L6, L7
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T7 ohjata oppilaita eettiseen
pohdintaan sekä hahmottamaan,
mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S3 Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin
ja merkitykseen. UE S3: Keskeisiä sisältöjä
ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö.
Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia
kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin
Raamatun kertomuksiin.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon
juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien
sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen
sisällöksi valitaan myös oman uskonnon
kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.
S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset,
vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja
luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen,
ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan
alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n
Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

Voidaan käyttää
lähimmäisenrakkauteen liittyviä
Jeesuksen vertauksia

L3, L7

L1, L5, L6, L7
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Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.

Opetellaan nimeämään
kristinuskon pyhä kirja Raamattu

L1

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. UE S1: Tutustutaan
syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.

Opetellaan kuvailemaan kirkkoa
rakennuksena

L1, L2

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja
yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.

L2, L3, L4

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla
vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden
pyhiin tiloihin.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella
vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden
pyhiin tiloihin. UE S2: Opetuksessa
tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys

Monoteistisia uskontoja
yhdistävistä hahmoista
tärkeimpiä: Nooa, Abraham ja
Mooses

L2
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uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta,
kristinuskoa ja islamia yhdistäviin
profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat
uskonnolliset yhteisöt.
T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla
vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden
pyhiin tiloihin.

T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. UE
S3: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon
tärkeimpiä eettisiä ohjeita: kymmentä käskyä.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä
elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta Testamentista valittujen
kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen.
S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Opetellaan kertomaan
yhdistävistä hahmoista

L2, L5, L6

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja
arvoihin liittyviä Vanhan
testamentin kertomuksia:
esimerkiksi
syntiinlankeemuskertomus sekä
kertomukset Jaakobista ja
Joosefista

L7

Opetellaan tunnistamaan
muutamia kertomuksia

L1, L3, L6
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T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Omista ajatuksista kertominen

L1, L4, L6,
L7

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä
ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja
katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.
Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle
välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3:
Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot,
itsetuntemus, tunnetaidot ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Näkökulmia voidaan tuoda esiin
VT:n kertomusten avulla, mutta
ne liittyvät myös
keskustelutaitoihin

L1

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. UE
S1: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon
keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia.

Opetellaan kertomaan
Jeesuksen elämästä pääpiirteitä

L1
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kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen
elämään, opetuksiin ja merkitykseen
kristinuskossa.

ja tunnistamaan mm. ristisymboli

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

Esimerkkejä uskonnon
rituaaleista, jotka nousevat
Jeesuksen elämästä: kaste ja
Isä meidän -rukous

L1, L2

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin.

Tässä voidaan käyttää joitain
Jeesuksen vertauksia ja
tutustua Isä meidän rukoukseen

L2, L3, L4

Opetellaan tunnistamaan Isä
meidän -rukous
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. UE
S1: Tutustutaan Raamatun keskeisten
kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa.

L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan
katsomuksellisiin juuriin

S1 Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa.

L1, L2

T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. UE S2: Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja
islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen
asemaan näissä uskonnoissa.

Hahmotetaan, että Jeesus on
tunnettu myös juutalaisuudessa
ja islamissa

L2

487

T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin. UE S3: Opetuksessa
tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä
ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä. Opetuksessa käsitellään
keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja
arvoja Uudesta Testamentista valittujen
kertomusten avulla.

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja
arvoihin liittyviä Uuden
testamentin kertomuksia,
esimerkiksi Tuhlaajapoika,
Lesken ropo ja Sakkeus

L7

T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Oman toiminnan perusteleminen

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Toisten mielipiteiden
kuunteleminen

L1, L4, L6,
L7

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä
ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja
katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.
Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle

Voidaan tuoda esille kristillinen
ihmiskäsitys esim. Jeesuksen
opetusten pohjalta: Jumalan
pitää huolta, virheet saa
anteeksi

L1

Opetellaan tunnistamaan jokin
näistä kertomuksista ja
kertomaan, mikä on sen sisältö
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välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi. UE S1: Pohditaan Paavalin ja
varhaisen kristillisyyden merkitystä
kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Opetuksessa
tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä,
symboleita ja oppia.

Opitaan hahmottamaan
Paavalin keskeinen asema
kristinuskon levittäjänä

L1

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja
symboleihin. UE S1: Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

Esimerkiksi yhteistyö
paikallisseurakunnan kanssa

L1, L2

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja
symboleihin.

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa.
Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista

L2, L3, L4

Opastetaan tuntemaan eri
näkökulmia

L4, L5, L6
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juurista ja erityisesti juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin merkityksestä.

Voidaan tehdä projektitöitä ja
etsiä tietoa esimerkiksi historian
kirjoista
Etsitään tietoa eri lähteistä ja
yhdistetään tietoa

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja tavat. UE S1: Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon
moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus
osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan
Martin Lutherin merkitykseen uskonnon
uudistajana. Perehdytään luterilaisuuden
oppiin.

Opitaan tietämään, että
luterilaisen uskon perustaja on
Martti Luther ja hahmottamaan
alustavasti, miksi syntyi uusi
kirkkokunta

L1, L2

T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa.
Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista
juurista ja erityisesti juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2:
Opetuksessa tutkitaan Euroopan
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja
nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat
koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset
yhteisöt. Alustavasti tutustutaan
uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja
islamin historiassa ja näiden
suhteella kristinuskon historiaan

L2

Nykyajasta voidaan käsitellä
kannattajamääriä ja
mahdollisesti joitain
ajankohtaisia kysymyksiä
Voidaan vierailla koulun
lähialueilla vaikuttavissa
uskonnollisissa yhteisöissä
Opitaan ymmärtämään, että
juutalaisuus, kristinusko ja islam
ovat monoteistisia uskontoja ja
niissä on yhteisiä piirteitä
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T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa.
Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista
juurista ja erityisesti juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2:
Opetuksessa tutkitaan Euroopan
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja
nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat
koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset
yhteisöt. Alustavasti tutustutaan
uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja
islamin historiassa ja näiden
suhteella kristinuskon historiaan

L2

Nykyajasta voidaan käsitellä
kannattajamääriä ja
mahdollisesti joitain
ajankohtaisia kysymyksiä
Voidaan vierailla koulun
lähialueilla vaikuttavissa
uskonnollisissa yhteisöissä
Opitaan ymmärtämään, että
juutalaisuus, kristinusko ja islam
ovat monoteistisia uskontoja ja
niissä on yhteisiä piirteitä
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa. UE S1: Tarkastellaan kristinuskon
näkymistä populaarikulttuurissa.

Opitaan ymmärtämään, että
kirjaimellinen tulkinta ei ole
ainoa tapa lukea Raamattua

L1

Huomataan, että Raamattuun ja
kristinuskoon viitataan monissa
eri yhteyksissä
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T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus. UE S1:
Perehdytään luterilaisuuden oppiin,
sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan. Opetuksessa syvennetään tietoja
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä
rituaaleista sekä niihin liittyvästä
moninaisesta tapakulttuurista.

Esim. yhteistyö seurakunnan
kanssa

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. UE S1:
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua
kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta.

Tunnistetaan Raamatun
tyylilajeja ja hahmotetaan
uskonnollisen kielen
erityispiirteitä

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskontoon liittyvien
teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa. UE S2: Opetuksessa
tutkitaan Suomen uskonnollista ja
katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa
sekä uskonnottomuutta. Alustavasti
tutustutaan ekumeniaan sekä tarkastellaan
uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

L1, L2

Opetellaan kirkkovuoden
tärkeimmät juhlat (joulu,
pääsiäinen ja helluntai), osataan
kertoa, mitkä ovat luterilaisen
kirkon sakramentit ja kuvailla
jumalanpalveluksen kulkua omin
sanoin
L2, L3, L4

L4, L5, L6

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta.
Opitaan hahmottamaan Suomen
uskonnollista nykytilannetta ja
ymmärtämään, mitä tarkoittavat
käsitteet uskonnonvapaus ja
moniuskontoisuus
Kiinnitetään erityistä huomiota
ortodoksiseen kirkkoon

L1, L2
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T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S3 Tutustutaan eri uskontojen yhteisiin
eettisiin käsityksiin.

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
uskontoon liittyvien teemojen käsittely
mediassa ja populaarikulttuurissa.

L2

Ks. esim. materiaali
Katsomusdialogin portaat

L2, L5, L6

Kultainen sääntö monen
uskonnon eettisenä ohjeena ja
sen merkityksen ymmärtäminen

L7

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.

S3 Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot,
itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Tutustutaan opiskeltavan uskonnon
keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle
välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3:
Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa
kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
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T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.
S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. UE S3: Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien
sopimus sekä ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Opitaan tietämään Lasten
oikeuksien keskeinen sisältö ja
osataan antaa niiden
toteutumisesta esimerkkejä

L2

Otetaan huomioon myös
uskonnonvapaus Suomessa

T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S2 ja S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Kyetään hahmottamaan omien
valintojen merkitystä
tulevaisuuden näkökulmasta

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T10
kohdalla

Harjoitellaan ilmaisemaan omia
mielipiteitä perustellusti,
kuuntelemaan toisten
näkemyksiä ja osallistumaan
rakentavalla tavalla
keskusteluun

L1, L4, L6,
L7

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä
ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi.
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L1
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskontokritiikki. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UE S2: Opetuksessa tarkastellaan suurten
maailmanuskontojen levinneisyyttä,
perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri
puolilla maailmaa. Tutustutaan
uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä
näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri
ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen
kielen ja tieteellisen kielen erottaminen ja
uskontokritiikki.

Opitaan nimeämään uskontoon
liittyviä piirteitä

L1

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan hallitsemaan perustiedot
maailmanuskonnoista ja
uskonnottomuudesta

L2, L3, L6

Ymmärretään, että jokaisessa
katsomuksessa on monta tapaa
olla ko. katsomuksen jäsen
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan tunnistamaan eri
katsomusten keskeisiä
symboleja ja hahmottamaan
uskonnollisia aiheita kulttuurissa

L2, L4, L6

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan omin sanoin
kuvailemaan katsomusten
merkitystä ihmisten valintojen ja
toiminnan perustana

L5, L6

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Kohdataan eri tavoin uskovia,
koska se murtaa ennakkoluuloja,
ja dialogi auttaa ymmärtämään
katsomuksen merkitystä
valintojen taustalla

L6

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan
uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja

Tässä voidaan tehdä yhteistyötä
toisten katsomusaineiden
ryhmien kanssa.
Ks. opettajan materiaali Askelia
katsomusdialogiin
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kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan
opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen
monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin
uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun
kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret,
lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit,
levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa
ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin
liittyvät aiheet.

Opitaan nimeämään Suomessa
vaikuttavia kirkkokuntia ja
hahmottamaan niiden
levinneisyyttä

L1

T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla. UE S1:
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan
kristinuskon syntyä, leviämistä ja
jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään
suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen
ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset
kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien
levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin.
Perehdytään syvemmin kristinuskoon
Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin.
Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Opitaan hahmottamaan
kristinuskon syntyyn ja
kehitykseen liittyviä tapahtumia
sekä kertomaan suurimmista
kirkkokunnista niiden
levinneisyyden ja keskeisten
opetusten osalta

L2

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön
ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon
ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla
maailmaa, uskontojen vaikutukset
yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. UE S2:
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Uskontoja
tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta

Luonnonuskontoja voidaan
käsitellä, kun tarkastellaan
vaikutteita, joita kristinusko on
levitessään kohdannut ennen ja
nyt
Uusia uskonnollisia liikkeitä
voidaan käsitellä osana Suomen
uskontotilannetta

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

Opitaan ymmärtämään, miten
kristinusko on vaikuttanut ja
edelleen vaikuttaa
suomalaiseen kulttuuriin

L2, L3, L6
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
uskontokritiikki.

Opitaan tunnistamaan uusia
uskonnollisia liikkeitä ja
kuvaamaan suomalaista
luonnonuskoa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan tunnistamaan
uskonnollisia aiheita kulttuurien
eri osa-alueilla

L2, L4, L6

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa
oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä
mediassa ja sen kriittistä arviointia.

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan
uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa. UE S3:
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
uskontojen näkyminen kulttuurin eri osaalueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja
tapakulttuurissa.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

UE S2: Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen
kielen ja tieteellisen kielen erottaminen.

Opitaan hahmottamaan
uskonnollisen kielen ja
tieteellisen kielen eroja

L1, L2, L4,
L5, L7

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan hahmottamaan
katsomusten merkitystä eri
maanosien näkökulmasta

L5, L6

499

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä
mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja
dialogia.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös

Katsomusten välistä
kohtaamista harjoitellaan
kehittämällä kriittistä arviointia ja
avoimuutta erilaisille
näkökulmille

L6
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ihmisoikeuksien loukkaukset kuten
holokausti. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä
kasvamisessa.

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.
UE S1: Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä
uskonnon kulttuurivaikutuksia.

Opitaan perusasiat Raamatun
tutkimuksesta ja ymmärretään,
että Raamattua voidaan tulkita
eri tavoin

L2

Eritellään joitakin Raamatun
kulttuurivaikutuksia
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

Opitaan ymmärtämään uskon ja
tiedon välinen ero ja se, että
katsomuksia voidaan tutkia
tieteen keinoin

L1, L2, L4,
L5, L7

Opitaan tunnistamaan etiikan
keskeisiä käsitteitä ja joitakin
perusteorioita sekä
hahmottamaan eri katsomusten

L2, L7
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uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten
holokausti. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä
kasvamisessa. UE S3: Opetuksessa
keskeistä on etiikan peruskäsitteiden
tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden
uskontojen eettiseen opetukseen ja eri
kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin
sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen.
Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien julistukseen ja
ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen
yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä
kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä
kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla
esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
omaan ja toisten hyvinvointiin.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

eettisiä painotuksia ja
vertailemaan niitä toisiinsa

L5, L6

502

ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan
opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja.

S2 Valittujen sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä
mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja
dialogia.

Otetaan huomioon myös
uskonnottomat katsomukset

L7

Opetellaan kertomaan
ajankohtaisista eettisistä
kysymyksistä

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön
ja yhteiskunnan voimavarana.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.

Pohditaan oppilaan omia
valintoja ja
vaikutusmahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa
Kyetään erittelemään omien
valintojen vaikutusta

L1, L2
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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 ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa
tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa
oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen
sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä
opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja
ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja
oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja
retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat
kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen
ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he
näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen
ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta
ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja
kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista
ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkia 1–2 opetetaan yhdessä. Toisella vuosiluokalla syvennetään ensimmäisen vuosiluokan sisältöjä.

Vuosiluokkien 3 ja 4 opetussuunnitelmat on jaettu kahteen A- ja B-taulukkoihin. Niitä käytetään vuorovuosin. Vuosiluokkien 5 ja 6 opetussuunnitelmat on
jaettu kolmeen taulukkoon. Taulukoiden A ja B sisällöt on tarkoitettu opetettaviksi vuorovuosin. Taulukko C:ssä on kuudennen vuosiluokan toisen
vuosiviikkotunnin sisällöt.
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Vuosiluokat 7–9 opetetaan vuorokursseina, yhtenä vuonna 7. luokan kurssi, seuraavana 8. luokan ja sitä seuraavana 9. luokan kurssi.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1 ja 2
-

Opetuksen tavoitteet

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto
uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet.
UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon
perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen
ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin.
Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden
tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa
elämää. Tutustutaan oppilaan omaan
nimikkopyhään.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:
-

-

Jumalanpalvelukset, sakramentit
ja muut pyhät toimitukset
perheiden elämässä
Pyhittäjä Herman Alaskalainen;
Espoon Tapiolan ortodoksisen
kirkon nimikkopyhä

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:
S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot.

-

UO S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden,
koulun ja lähiympäristön uskontoihin,
katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun
arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä.
Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen

-

Keskustellaan oppilaiden
perheissä ja lähiympäristössä
vaikuttavista uskonnoista ja
katsomuksista.
Oma nimipäivä ja nimikkopyhä
Kirkkovuoden suuria juhlia

-

Laajaalainen
osaaminen

L2, L4
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perinnetaustaan osana monikulttuurista
ortodoksisuutta.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
-

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista.
UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja
pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä
kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito,
rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin.
T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.
UO S1 Tutustutaan alustavasti oman
uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin
käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä
erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa
rakennuksena. Tutustutaan omaan
seurakuntaan Tutustutaan oppilaan omaan
nimikkopyhään.

-

-

Paastotavat perheissä
Jumalanpalvelukset, sakramentit
ja muut pyhät toimitukset
perheiden elämässä, syntymä ja
kuolema, vainajien muistelu
Seurakunnan toiminta,
ortodoksinen kerhotoiminta ja
monikulttuurinen toiminta
Espoossa
Pyhittäjä Herman Alaskalainen;
Espoon Tapiolan ortodoksisen
kirkon nimikkopyhä

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1
-

Tutustutaan liturgiaan
osallistumalla koululaisliturgiaan
Joitakin mysteerioita, erityisesti
kaste, mirhavoitelu ja ehtoollinen
Jeesuksen ja joidenkin pyhien
ihmisten elämää ja opetuksia
Lähimmäisenrakkaus

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:
-

Ikonit ja niiden värisymboliikka,
risti symbolina
Ortodoksipappi ja hänen
tunnuksensa

L1
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-

Suojeluspyhät, oma nimipäivä ja
nimikkopyhä
Kirkko rakennuksena ja pyhänä
paikkana
Ristinmerkki ja Pyhän
Kolminaisuuden persoonat
Kirkkovuoden suuria juhlia

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
-

-

T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.

Paasto
Raamattu pyhänä kirjana
UT:n kertomuksia, kertomuksia
joistakin pyhistä henkilöistä
Tutustutaan liturgiaan
osallistumalla koululaisliturgiaan
Joitakin mysteerioita, erityisesti
kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen
ja katumus
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen
kirkko Tapiolassa, sen
arkkitehtuuri ja seinämaalaukset
Jeesuksen ja joidenkin pyhien
ihmisten elämää ja opetuksia
Ihminen Jumalan kuvana
Lähimmäisenrakkaus

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:
-

Keskeisiä rukouksia ja veisuja

L2, L7
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UO S1 Tutustutaan ortodoksisen kirkkovuoden
keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen
juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan
huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja
tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä.

-

Joitakin mysteerioita, erityisesti
kaste, mirhavoitelu ja ehtoollinen

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:
-

Kirkkovuoden suuria juhlia
Paasto
Suojeluspyhät
Keskeisiä rukouksia ja veisuja
Tutustutaan liturgiaan
osallistumalla koululaisliturgiaan
Ortodoksisia tapoja, esim.
vedenpyhitys, kodinpyhitys ja
panihida

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
-

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan
luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.

UT:n kertomuksia, kertomuksia
joistakin pyhistä henkilöistä
Joitakin mysteerioita, erityisesti
kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen
ja katumus

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:
-

Oman uskontoryhmän
monikulttuurisuus

L2, L3, L7
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T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

UO S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden,
koulun ja lähiympäristön uskontoihin,
katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun
arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä.
Opetuksessa huomioidaan juhlien sisällöissä
tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen
ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan oppilaan
ortodoksiseen perinnetaustaan osana
monikulttuurista ortodoksisuutta.

-

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia.

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot
ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys. Sisällöt tukevat oppilaan
tunnetaitojen kehittymistä.
UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja
pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä
kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito,
rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin.

T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia.

-

Muita kirkkoja ja uskontoja
oppilaan lähiympäristössä
(perheessä, koulussa ja
yhteisössä)
Uskonnottomuus
Kristittyjen yhteiset juhlat
Koulun muiden uskontojen juhlia
Mahdollisuuksien mukaan esim.
vieraillaan luterilaisessa
lähikirkossa
L2, L6, L7

2:
-

Ihminen Jumalan kuvana
Vapaa tahto; hyvä ja paha
Anteeksipyytäminen ja antaminen
Lähimmäisenrakkaus
Keskustellaan lasten oikeuksista

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
- Eettisyyteen kasvaminen
-

Raamatun kertomusten ja
oppilaan omien kokemusten
avulla

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:

L2, L6, L7
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kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot
ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys.

-

UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja
pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä
kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito,
rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
-

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

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot
ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä,
ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen
asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja
yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.
UO S3 Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen
liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä
ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja

Ks. sisällöt T5
Keskustelua ortodoksisen
perinteen ja muiden katsomusten
tapojen yhtäläisyyksistä ja
eroista
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen

UT:n kertomuksia, kertomuksia
joistakin pyhistä henkilöistä
esimerkkeinä
oikeudenmukaisuudesta ja
toisten ihmisten kunnioituksesta

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:
-

Esimerkkinä kertomuksia
joistakin pyhistä ihmisistä

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja
2:
-

Ks. sisällöt T5
Esirukous
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen

L3, L7
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luonnosta sekä tunnistetaan elämän
ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen
asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä
kysymyksiä kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito,
rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan
omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja
kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja
Uuden Testamentin kertomusten ja arjen
esimerkkien avulla.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
-

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot
ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä,
ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen
asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja
yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.
UO S3 Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen
liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä
ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja

UT:n kertomuksia, kertomuksia
joistakin pyhistä henkilöistä
esimerkkeinä
oikeudenmukaisuudesta ja
toisten ihmisten ja luonnon
kunnioituksesta
Otetaan esille seurakuntien
diakoniatyön joitakin
toimintamuotoja

Ks. sisällöt T5, T6 ja T7

L1, L5, L6, L7
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luonnosta sekä tunnistetaan elämän
ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen
asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä
kysymyksiä kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito,
rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan
omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja
kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja
Uuden Testamentin kertomusten ja arjen
esimerkkien avulla.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
myös opiskeltavan uskonnon oppi.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan
Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen
opetuksen näkökulmasta.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Vanhan testamentin
alkukertomukset,
patriarkkakertomukset ja
Israelin kansan vaellus
Luvattuun maahan
profeetat, kuninkaat ja
sananlaskut
Ortodoksisen kirkon tulkinnat
Vanhan testamentin
kertomuksista

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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-

-

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin
ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja
yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat
liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät
mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja
juhlassa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen
kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan

Kymmeneen käskyyn
tutustuminen ja sen
hahmottaminen, mistä niissä
on kyse.
Ihmisen tehtävä
luomakunnasta
huolehtimisessa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia
kuvaavat ikonit ja veisut
Kirkkovuoden juhlat ja paasto
Paastorukous
Koululaisliturgiaan
osallistuminen kirkollisena
juhlapäivänä tai juhlakaudella
Pyhittäjä Herman
Alaskalaisen kirkko
Tapiolassa, sen arkkitehtuuri
ja seinämaalaukset

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Vanhan testamentin
ennuskuvat Uuden
testamentin tapahtumista

L2, L3, L4
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uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat
liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät
mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja
juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta. Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia.

-

-

-

L4, L5, L6

Harjoitellaan Raamatun
käyttöä

Mahdollisia sisältöjä:

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta. Tutkitaan Suomen ortodoksisen
kirkon tunnuspiirteitä.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa

ortodoksisen kirkon tulkinnan
mukaisesti
Ikonien ja muun kirkkotaiteen
symboliikka
Kirkon toiminta nykypäivänä;
kirkollisten toimitusten ja
niihin osallistumisen merkitys
omassa elämässä

Juutalaisuuden, kristinuskon
ja islamin yhteiset juuret,
alustava vertailu
juutalaisuuden ja islamin
sekä ortodoksisen
kristillisyyden välillä
patriarkka Abrahamin
merkitys juutalaisuudessa,
islamissa ja kristinuskossa
Ortodoksisen kirkon toiminta
Helsingin seurakunnan

L1, L2
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tarkastellaan Suomen ja Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja
nykytilaa.

-

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden
yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden
kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden
uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta
elämänkatsomuksen muotona.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

alueella ja erityisesti
Espoossa
Muut uskonnot ja
uskonnottomuus
pääkaupunkiseudulla ja
erityisesti Espoossa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

ks. T5

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden
yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden
kanssa.
T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.
UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.
Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

pyhän käsite eri uskonnoissa
Osallistutaan
koululaisliturgiaan
kirkollisena juhlapäivänä tai
juhlakaudella
erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän
kannalta; kertomusten
eettinen merkitys

L2, L5, L6
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UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden
arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa.

-

Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen
UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta.

S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla
UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

ks. T1; Vanhan testamentin
kertomukset
Kymmeneen käskyn
periaatteet suhteessa
Jumalaan ja muihin ihmisiin
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän
kannalta; kertomusten
eettinen merkitys ja
yhtäläisyydet juutalaisuuden
ja islamin kanssa.

L7
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S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.

Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus.

UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri
uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Vanhan testamentin
kertomukset (ks. T1) ja niiden
tulkinta ortodoksisessa
perinteessä

L1, L3, L6
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UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta.

-

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä.
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.

-

-

-

Ihmisen tehtävä
luomakunnasta
huolehtimisessa
Ortodoksinen opetus ajan
pyhittämisestä, rukouksesta
ja ihmisestä Jumalan kuvana
Kymmeneen käskyn
periaatteet suhteessa
Jumalaan ja muihin ihmisiin
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän
kannalta; kertomusten
eettinen merkitys
Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Pohditaan eettisiä
kysymyksiä Vanhan

L1, L4, L6, L7
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tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan
Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen
opetuksen näkökulmasta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa

-

testamentin kertomusten (ks.
T1) kautta
Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus
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globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä.
T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UO S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Ks. sisällöt T11

L1

S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla
UO S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (B)
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden
tapahtumissa.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

Uuden testamentin
kertomukset Jeesuksen
elämänvaiheista ja
opetuksista
Ylösnousemuksen ilo ja
ortodoksisen kirkon tulkinta
pelastuksesta
Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset
toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään
Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden
tapahtumissa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen
kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Tutkitaan Suomen
ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena,
kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää
symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki ym. kirkkotaide.

-

-

Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia
kuvaavat ikonit ja veisut.
Kirkkovuoden juhlat ja paasto
Koululaisliturgiaan
osallistuminen kirkollisena
juhlapäivänä tai juhlakaudella
Pyhittäjä Herman
Alaskalaisen kirkko
Tapiolassa, sen arkkitehtuuri
ja seinämaalaukset

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Ikonien ja muun kirkkotaiteen
symboliikka
Ajan pyhittäminen
Uuden testamentin
kertomuksiin perustuvat
kirkkovuoden juhlat sekä
niihin liittyvät veisut ja ikonit

L2, L3, L4
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T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden
tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.
-

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.
Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja
opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.
UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden

Mahdollisia sisältöjä:
-

Lasten oikeudet, myös
Jeesuksen opetusten valossa
Haetaan tietoa YK:sta esim.
internetin avulla
Harjoitellaan Raamatun
käyttöä

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L4, L5, L6

Erilaisuuden hyväksyminen
ja arvostaminen
Pyhän käsite eri uskonnoissa
Koululaisliturgiaan
osallistuminen kirkollisena
juhlapäivänä tai juhlakaudella
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän
kannalta; kertomusten
eettinen merkitys

L2, L5, L6
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arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä
ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti
eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä
YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen
merkityksestä.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Jeesuksen vertaukset ja
niiden eettinen opetus
Ortodoksisen kirkon tulkinta
pelastuksesta
Lähimmäisen kohtaaminen,
erilaisuuden kohtaaminen
Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen,
anteeksiantamus, katumus

L7
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S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskontoon liittyvien
teemojen käsittely mediassa.
UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden
arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa. Tutustutaan keskeisiin
Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin.
Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.
Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia
yhteisöjä ja uskonnottomuutta
elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan
alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin
sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.

-

kristinuskossa,
juutalaisuudessa ja islamissa
sekä uskonnottomassa
ajattelussa
Lasten oikeudet
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UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia sekä vaikutuksia
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri
uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä
YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen
merkityksestä.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ortodoksinen opetus ajan
pyhittämisestä, rukouksesta
ja ihmisestä Jumalan kuvana
Lähimmäisen kohtaaminen,
erilaisuuden kohtaaminen
Lasten oikeudet, myös
Jeesuksen opetusten valossa

L2
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omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia sekä vaikutuksia
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri
uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä
YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen
merkityksestä.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan
uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Uuden testamentin
kertomukset (ks. T1) ja niiden
tulkinta ortodoksisessa
perinteessä
Ortodoksinen opetus ajan
pyhittämisestä, rukouksesta
ja ihmisestä Jumalan kuvana

L1, L3, L6
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evankeliumeissa sekä kirkkovuoden
tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

-

Lähimmäisen kohtaaminen,
erilaisuuden kohtaaminen
Lasten oikeudet, myös
Jeesuksen opetusten valossa

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla
UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden
tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki, kirkkotaide.

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla
UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

Uuden testamentin
kertomusten eettinen opetus
(ks. T1)
Lähimmäisenrakkauden
toteuttaminen käytännössä
erilaisten ihmisten kesken
Lasten oikeudet, myös
Jeesuksen opetusten valossa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L1, L4, L6, L7

Lasten oikeudet ja kaikkien
ihmisten tasavertaisuus
Jeesuksen opetusten valossa
Ylösnousemuksen ilo ja
ortodoksisen kirkon tulkinta
pelastuksesta

L1
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Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.

-

Espoon näkökulma

-

-

Raamattu pyhänä kirjana;
miten Raamattua luetaan
Kirkon synty, apostoli Paavali
ja Apostolien teot

L1

Osallistutaan
koululaisliturgiaan
Tutustutaan pyhittäjä
Herman Alaskalaisen
kirkkoon, sen ikoneihin ja
seinämaalauksiin.

L1, L2

-

UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon
syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien
toimintaa.
T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään
uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin.

-

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet ja kirkolliset toimitukset.
Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin.
Opetuksessa otetaan huomioon
-

Raamatun kirjojen
erityispiirteitä, esim.
Sananlaskujen ja Jeesuksen
vertauskertomusten tulkinta
Ortodoksisuus mediassa

Laajaalainen
osaaminen

L2, L3, L4
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ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

-

Uskonnollinen symboliikka
juutalaisuudessa ja islamissa
Ekumenia medioissa,
laivasymbolin merkitys

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon uskontoon liittyvien teemojen
käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.
UO S2 Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin.
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin.
Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Mahdollisia sisältöjä:
-

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista
juurista ja erityisesti juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja
merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon uskontoon liittyvien teemojen
käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

-

Raamattu pyhänä kirjana;
miten Raamattua luetaan
Vertailua ortodoksisuuden,
juutalaisuuden ja islamin
välillä, myös eettisessä
opetuksessa
Ortodoksisuus Euroopassa
ja muualla maailmassa
Mediakriittisyys
tiedonetsinnässä
Ortodoksisuus ja ekumenia
mediassa

L4, L5, L6
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UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa
vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja
juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen
kristillisyyden kanssa.

S3 Tutustutaan eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen
eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon sisäinen
monimuotoisuus.
UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon
syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien
toimintaa. Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Mahdollisia sisältöjä:
-

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin

-

Kirkon synty, Paavali,
Apostolien teot
Ortodoksisuus Euroopassa
ja muualla maailmassa
Muut uskonnot ja
uskonnottomuus Euroopassa
ja lähialueilla
Vertailua ortodoksisuuden,
juutalaisuuden ja islamin
välillä, myös eettisessä
opetuksessa
Positiivinen uskonnonvapaus

L1, L2
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perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.
UO S2 Pohditaan ortodoksisen kirkon
olemusta katolisena ja apostolisena,
globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin
Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja
eurooppalaiseen uskontokarttaan.
Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.
Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia
yhteisöjä ja uskonnottomuutta
elämänkatsomuksen muotona.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla
UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden
arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon
olemusta katolisena ja apostolisena,
globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin
Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja
eurooppalaiseen uskontokarttaan.
Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.
Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia
yhteisöjä ja uskonnottomuutta
elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan
alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin
sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon
suhteeseen.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Vertailua kristinuskon
(ortodoksisuuden),
juutalaisuuden ja islamin
välillä, myös eettisessä
opetuksessa
Mahdollisuuksien mukaan
tutustumisretkiä
lähiympäristön uskonnollisiin
kohteisiin

L2
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S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UO S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon tavat ja rituaalit.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet.
-

L2, L5, L6

Muut uskonnot ja
uskonnottomuus Euroopassa
ja lähialueilla
Osallistutaan
koululaisliturgiaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden
arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon
oppi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin.

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti

Eurooppalaiset
ihmisoikeuskäsitykset
Muut uskonnot ja
uskonnottomuus Euroopassa
ja lähialueilla
Vertailua ortodoksisuuden,
juutalaisuuden ja islamin

L7
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koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

-

välillä, myös eettisessä
opetuksessa
Ekumenia
Positiivinen uskonnonvapaus

UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon
keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin.
UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen
eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa.
UO S2 Tutustutaan alustavasti
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja
uskonnon suhteeseen.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä

Mahdollisia sisältöjä:
-

Eurooppalaiset
ihmisoikeuskäsitykset
Positiivinen uskonnonvapaus

L2
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eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Tutustutaan eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä
YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen
merkityksestä.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia
arvoja eettisten periaatteiden ja
kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista
juurista ja erityisesti juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja
merkityksestä.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden
yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden
kanssa.

L1, L3, L6

Vertailua ortodoksisuuden,
juutalaisuuden ja islamin
välillä, myös eettisessä
opetuksessa

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla
UO S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla
T11 luoda oppilaalle
mahdollisuuksia keskustella
eettisistä kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ekumenia
Vertailua ortodoksisuuden,
juutalaisuuden ja islamin
välillä, myös eettisessä
opetuksessa
Harjoitellaan
mediakriittisyyttä

L1, L4, L6, L7
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UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa
vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja
juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen
kristillisyyden kanssa. Tutustutaan alustavasti
ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon
keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri
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uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin.
T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.
UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden
arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen
kulttuureissa. Tutustutaan alustavasti
ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot,
itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen
keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen

Mahdollisia sisältöjä:
-

Eurooppalaiset
ihmisoikeuskäsitykset
Ekumenia
Positiivinen uskonnonvapaus

L1
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arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja
kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (B)
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Tutkitaan Suomen
ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä.
-

-

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja
yhteisöt sekä uskonnon sisäinen

Laajaalainen
osaaminen

L1

Ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteet, esim. papisto,
kirkkorakennus ja siihen
liittyvä symboliikka,
arkkitehtuuri, kirkkotaide,
kirkkomusiikki
Ortodoksinen jumalakäsitys,
ihmiskäsitys ja
maailmankuva
Kymmenen käskyä ja
Vuorisaarna sekä niiden
merkitys nykypäivänä

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Osallistutaan
koululaisliturgiaan

L1, L2
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T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.

-

UO S1 Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

-

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus.
UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Tutustutaan pyhittäjä
Herman Alaskalaisen
kirkkoon, sen ikoneihin ja
seinämaalauksiin.
Ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteet, esim. papisto,
kirkkorakennus ja siihen
liittyvä symboliikka,
arkkitehtuuri, kirkkotaide,
kirkkomusiikki.

Ortodoksisen kirkon
tunnuspiirteet, esim. papisto,
kirkkorakennus ja siihen
liittyvä symboliikka,
arkkitehtuuri, kirkkotaide,
kirkkomusiikki

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2, L3, L4

Tutustutaan ortodoksisiin
kirkollisiin järjestöihin ja
niiden toimintaan Suomessa
ja ulkomailla
Diakoniatyö ja lähetystyö

L4, L5, L6

538

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan
Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen
opetuksen näkökulmasta sekä Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko
suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden

Kymmenen käskyä ja
Vuorisaarna sekä niiden
merkitys nykypäivänä

L1, L2
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Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja
pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen,
elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä.
T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat ja rituaalit.
UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat
liturgisen elämän peruspiirteet. Tutkitaan
kirkkoa uskonnollisena rakennuksena,
kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää
symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki, kirkkotaide.

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot,
itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Osallistutaan
koululaisliturgiaan
Ortodoksinen jumalakäsitys,
ihmiskäsitys ja
maailmankuva
Kirkkorakennus ja siihen
liittyvä symboliikka
Arkkitehtuuri, ikonitaide,
kirkkomusiikki

L2, L5, L6
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UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon
oppi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin.

-

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan
uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin.
Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen
keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia sekä vaikutuksia
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen muodostamiseen.

Ortodoksinen jumalakäsitys,
ihmiskäsitys ja
maailmankuva
Eettiset valinnat ja niiden
seuraukset
Globaali vastuu ja Kirkon
rooli siinä, esim. Filantropiajärjestön toiminta ja
patriarkka Bartolomeoksen
toiminta ympäristönsuojelun
hyväksi

L7
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Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Käsitellään YK:n Lapsen
oikeuksien sopimusta.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

Eettiset valinnat ja niiden
seuraukset
Ihmisoikeudet, lasten
oikeudet

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia. Pohditaan osallistuvaa
globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja
kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja
syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien
sopimuksen merkityksestä.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia
arvoja eettisten periaatteiden ja
kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Eettiset valinnat ja niiden
seuraukset
Globaali vastuu ja Kirkon
rooli siinä, esim. Filantropiajärjestön toiminta ja

L1, L3, L6
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UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia. Opetuksessa otetaan
huomioon toisen ihmisen arvostaminen,
huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä
elämän kunnioittaminen ja kestävä
tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia
vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.
T11 luoda oppilaalle
mahdollisuuksia keskustella
eettisistä kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon
oppi.

patriarkka Bartolomeoksen
toiminta ympäristönsuojelun
hyväksi

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Opetuksessa otetaan
huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja
näkyminen medioissa kotimaassa ja
maailmalla.

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskontoon liittyvien
teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.
UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden
yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden
kanssa. Tutustutaan alustavasti

-

Ortodoksinen jumalakäsitys,
ihmiskäsitys ja
maailmankuva verrattuna
muihin ajatusmalleihin
Tarkastellaan
ortodoksisuutta mediassa
Eettiset valinnat ja niiden
seuraukset
Ihmisoikeudet, lasten
oikeudet

L1, L4, L6, L7
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uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja
uskonnon suhteeseen.

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen. Tutustutaan alustavasti
eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin
piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen
yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen
merkityksestä.
T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja

Mahdollisia sisältöjä:

L1
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myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

-

kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.

-

UO S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Ortodoksinen jumalakäsitys,
ihmiskäsitys ja
maailmankuva
Eettiset valinnat ja niiden
seuraukset
Globaali vastuu ja Kirkon
rooli siinä
Ihmisoikeudet, lasten
oikeudet

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.
Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja
opetukseen kirkkovuoden tapahtumissa.
Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Laajaalainen
osaaminen

L1

Sakramentit
Jumalanpalvelukset
Sakramentaliat
Ajan pyhittäminen,
kirkkovuosi ja paastot
Pyhät ihmiset ja uuspyhät
Paikallisiin pyhiin
tutustuminen, esim.
Aleksander Hotovitskij
L1, L2
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ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään henkilöihin sekä
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.
Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja
opetukseen kirkkovuoden tapahtumissa.
Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon tavat ja rituaalit.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Opetuksessa otetaan
huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja
näkyminen medioissa kotimaassa ja
maailmalla.

Pyhien toimitusten tekstejä,
kirkkovuoden juhlien veisuja
ja ikoneita

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Luostarit
Pyhät ihmiset ja uuspyhät

Mahdollisia sisältöjä:
-

L4, L5, L6

Haetaan tietoja esim.
luostareista, pyhistä
ihmisistä ja uuspyhistä

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L3, L4

Sakramentit
Jumalanpalvelukset
Sakramentaliat

L2, L5, L6
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uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

-

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen
elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.

-

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Ajan pyhittäminen,
kirkkovuosi, paastot
Luostarit
Kuinka erilaisissa
toimituksissa käyttäydytään
Kuinka luostarivierailulla
käyttäydytään

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja
niiden seurauksia sekä vaikutuksia
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen
muodostamiseen. Opetuksessa otetaan
huomioon toisen ihmisen arvostaminen.

L1

Kirkon periaatteet ihmisen
hyväksi toimimisessa, esim.
katumuksen sakramentti ja
hengellinen ohjaus

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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sekä tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset.

-

-

UO S1 Syvennetään tietämystä Raamatusta
kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä
ja käyttöä kirkon toiminnassa.
S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen
inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten
muinaisuskontoon ja tämän ajan
uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen
elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä
ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman
ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen
välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa

-

-

-

Raamatun synty Jumalan
inspiraation ja ihmisen
ajattelun yhteistyönä
Ortodoksinen (patristinen)
Raamatun tulkinta ja
tutkimus; Raamattu pyhänä
kirjana ja historiallisena
dokumenttina
Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa
maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma.
Juutalaisuus ennen ja nyt;
holokausti ja sen merkitys
juutalaisuudelle
Islam: peruspilarit uskon
perustana
Elämänkaarijuhlat ja
suhtautuminen kuolemaan
eri uskonnoissa ja
katsomuksissa; yhtäläisyydet
ja erot ortodoksiseen
perinteeseen verrattuna
Hindulaisuus ja
buddhalaisuus
Kiinan ja Japanin uskonnot
Suomalainen muinaisusko ja
sen näkyminen
nykykulttuurissa, esim.
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toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Uskontoihin
liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä
valittaessa.

vainajienmuistelutavat
ortodoksisuudessa (grobu)

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia
kysymyksiä kuten uskonnot rakentamassa
yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Tarkastelun
kohteena ovat myös ihmisoikeuksien
loukkaukset kuten holokausti.
UO S3 Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden
ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta,
rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

Raamatun synty
Raamatun kirjojen ryhmittely;
sisältöjen kertaus tarpeen
mukaan
Viisauskirjallisuuden merkitys
Ortodoksinen (patristinen)
Raamatun tulkinta ja
tutkimus; Raamattu pyhänä
kirjana ja historiallisena
dokumenttina
Kuinka Raamattua käytetään
Tradition ja Raamatun suhde
ortodoksisessa ajttelussa

L2
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-

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan
uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.

-

UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja
muiden uskontojen eettisen ajattelun
yleispiirteisiin.

Raamattu
jumalanpalveluksissa;
osallistutaan
koululaispalvelukseen

-

-

-

Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa
maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma
Holokausti ja juutalaisuus
nykyisin
Islam: peruspilarit uskon
perustana
Elämänkaarijuhlat eri
uskonnoissa ja
katsomuksissa; yhtäläisyydet
ja erot ortodoksiseen
perinteeseen verrattuna
Hindulaisuus ja
buddhalaisuus
Kiinan ja Japanin uskonnot
Suomalainen muinaisusko ja
sen näkyminen
nykykulttuurissa, esim.
vainajienmuistelutavat
ortodoksisuudessa (grobu)
Hyvän elämän ihanteet eri
uskonnoissa

L2, L3, L6
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UO S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Hengellinen kasvu omassa
ja muissa uskonnoissa
Uskonnottomuuden käsite

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

Juutalaisuus nykyisin
Islamin monet kasvot
Elämänkaarijuhlat eri
uskonnoissa ja
katsomuksissa; yhtäläisyydet
ja erot ortodoksiseen
perinteeseen verrattuna
Hindulaisuus ja
buddhalaisuus.
Kiinan ja Japanin uskonnot
Suomalainen muinaisusko ja
sen näkyminen
nykykulttuurissa, esim.
vainajienmuistelutavat
ortodoksisuudessa (grobu)
Idän uskontojen vaikutus
populaarikulttuuriin ja
nykyilmiöihin
New age -ajattelu
Uuspakanuus ja
uskonnolliset lahkot
Uskonnoista syntyneitä
erilaisia ilmiöitä arjessa,
esim. jooga, meditaatio jne.

L2, L4, L6
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T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön
ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon
ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla
maailmaa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa
oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä
mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen
inhimillisen elämän piirteenä. Keskeisenä
sisältönä on perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja
ortodoksisuuteen. Uskontoihin liittyvä
ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa
huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka sekä YK:n

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ortodoksinen (patristinen)
Raamatun tulkinta ja
tutkimus; Raamattu pyhänä
kirjana ja historiallisena
dokumenttina
Tieteellinen Raamatun
tulkinta ja tutkimus
Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa
maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2, L4, L5,
L7

Holokausti ja sen vaikutus
ihmiskuntaan
Hyvän elämän ihanteet eri
uskonnoissa
Hengellinen kasvu omassa
ja muissa uskonnoissa
YK:n toiminta

L2, L7
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Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat.
Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden
uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin.
Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä
kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen
valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä
yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä
kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n
Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus,
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja
ihmisoikeusetiikka.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön
ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon
ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla
maailmaa, uskontojen vaikutukset
yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen
inhimillisen elämän piirteenä ja tämän ajan
uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa
maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma
Hyvän elämän ihanteet eri
uskonnoissa
Erilaisten ihanteiden
näkyminen mediassa ja
populaarikulttuurissa

L5, L6
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elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä
ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman
ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen
välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa
toisiinsa ja ortodoksisuuteen.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka.
UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja
muiden uskontojen eettisen ajattelun
yleispiirteisiin. Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun
mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Holokausti ja juutalaisuus
nykyisin
Hyvän elämän ihanteet eri
uskonnoissa

L7
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UO S2 Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto
ja sen arviointi tulee ottaa huomioon
opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään
uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

-

Ihmisoikeudet

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
UO S3 Nostetaan keskusteluun mediassa
esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan
eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä. Sisältöjen valinnalla tuetaan
oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa
kestävään elämäntapaan

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Hyvän elämän ihanteet eri
uskonnoissa
Hengellinen kasvu omassa
ja muissa uskonnoissa

L1, L2
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UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja
muiden uskontojen eettisen ajattelun
yleispiirteisiin. Pohditaan eettisten arvojen
tiedostamista, soveltamista ja merkitystä
ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden
ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta,
rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta.
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä. Keskeisinä aiheina
ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri
puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset
yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen
inhimillisen elämän piirteenä, tämän ajan
uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen
elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä
ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman
ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen
välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa
toisiinsa ja ortodoksisuuteen.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Tapakulttuuri eri
uskonnoissa ja
katsomuksissa sekä niiden
tuntemisen merkitys
kansainvälisessä
yhteistyössä ja
kohtaamisissa

L6
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Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
syvällisemmin kirkon leviämiseen ja
lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen
Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen
aikakauteen kirkon hallinnollisen
muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon
opillinen kehitys. Perehdytään ortodoksisen
kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus
kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

-

Kristinuskon juutalainen
pohja; lyhyesti Abrahamista
Jeesukseen
Ylösnousemuksesta
ensimmäisen seurakunnan
syntyyn
Paavalin työn merkitys ja
seuraukset Apostolien
kokous
Marttyyrikirkko
Jumalanpalvelukset ja pyhät
toimitukset alkukirkossa;
muutos nykypäivään,
osallistuminen
koululaispalvelukseen
Kristittyjen vainojen loppu
Asketismi, luostarilaitoksen
synty
1.–6. Kirkolliskokous
Orientaaliset ortodoksiset
kirkot
Islamin ilmestyminen;
syntyhistoria ja islamin

-

Laajaalainen
osaaminen

L1, L2
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S2 Keskeisenä aiheena on uskontojen
vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin.
UO S2 Tutustutaan suomalaisten
muinaisuskontoon. Perehdytään kristillisen
kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen
kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin
kirkkoihin ja yhteisöihin. Perehdytään
ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin
ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin.
Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.

-

-

-

vaikutus Bysantin
keisarikuntaan
7. kirkolliskokous ja
luostarien vaikutus siihen
Bysanttilainen ajattelu;
kirkkoisät, Filokalia
Suuri skisma
Lännen kirkko reformaatioon
saakka
Bysantin heikentyminen
vuoteen 1453
Ottomaanivalta
Venäjän ortodoksisen kirkon
historia
Ortodoksiset patriarkaatit
Suomen ort. kirkon historia;
kuinka nykytilanteeseen on
tultu
Seurakunnat, hiippakunnat ja
kirkkokunnat Suomessa
Ortodoksisuuden historia
pääkaupunkiseudulla
(mahdollisuuksien mukaan
kierrokset eri kohteissa;
kirkot, hautausmaa)
Uskontojen välinen yhteistyö
Suomessa, ekumenia
Vanhan testamentin historia;
juutalaisuus
Islamin synty
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-

Katolisuus: yhtäläisyydet ja
erot
Protestanttisuuden synty
Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos
yhteiskunnallisessa
ajattelussa

T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
syvällisemmin kirkon leviämiseen ja
lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen
Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen
aikakauteen kirkon hallinnollisen
muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon
opillinen kehitys. Perehdytään ortodoksisen
kirkon toimintaan Suomessa.

-

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon saapumiseen
Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen

L2

Ks. sisällöt T1

-

-

Kristinuskon juutalainen
pohja; lyhyesti Abrahamista
Jeesukseen
Islamin ilmestyminen;
syntyhistoria ja islamin
vaikutus Bysantin
keisarikuntaan

L2, L3, L6
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aikakauteen. Perehdytään ortodoksisen kirkon
toimintaan Suomessa.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa. Keskeisinä aiheina ovat
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin. Valittavien sisältöjen tulee auttaa
oppilasta uskontojen välistä vuorovaikutusta ja
dialogia.
UO S2 Perehdytään kristillisen kirkon
leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen
kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin
kirkkoihin ja yhteisöihin. Perehdytään
ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin
ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin.
Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon suhteeseen muihin uskontoihin
liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen

-

Suuri skisma
Lännen kirkko reformaatioon
saakka
Ottomaanivalta
Vanhan testamentin historia;
juutalaisuus
Islamin synty
Katolisuus: yhtäläisyydet ja
erot
Protestanttisuuden synty
Ortodoksiset patriarkaatit
Uskontojen välinen yhteistyö
Suomessa, ekumenia
Uskonnottomuus ja ateismi

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ikonitaiteen kehitys ja
ikonoklasmi; luostarien ja
kirkkoisien vaikutus
Juutalaisuuden ja islamin
vaikutus kirkon historiassa
Suuri skisma
Paavi ja patriarkat
Ortodoksisten patriarkaattien
nykytilanne
Ekumeeninen toiminta

L2, L4, L6
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aikakauteen kirkon hallinnollisen
muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon
opillinen kehitys

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin.
UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden
kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja
näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä
uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen
arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen
sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian
ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjänä. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeä
sisältö opetuksessa on uskontunnustus.

Mahdollisia sisältöjä:
-

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin sekä uskontokritiikki. Valittavien

-

Apostolien kokous
1.–6. Kirkolliskokous
7. kirkolliskokous ja
luostarien vaikutus siihen
Bysanttilainen ajattelu;
kirkkoisät, Filokalia
Suuri skisma
Uskontojen välinen yhteistyö
Suomessa, ekumenia
Protestanttisuuden synty

L1, L2, L4, L5,
L7
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sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Perehdytään kristillisen kirkon
leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen
kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin
kirkkoihin ja yhteisöihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen
vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä
uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen
arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen
sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian
ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

-

-

Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos
yhteiskunnallisessa
ajattelussa
Harjoitellaan
mediakriittisyyttä

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.
UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Nostetaan keskusteluun mediassa
esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
osana yhteiskuntakeskustelua.
T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon monimuotoisuuteen liittyviä teemoja.
Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja opetukset sekä symbolit,
levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja
Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat

Mahdollisia sisältöjä:
-

Kristittyjen vainojen loppu
Asketismi, luostarilaitoksen
synty
Bysanttilainen ajattelu;
kirkkoisät, Filokalia

L2, L7
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opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin
liittyvät aiheet.
UO S1 Opetuksessa keskeinen sisältö on
kristillisen kirkon kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään luostarilaitokseen
opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä
tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
ortodoksisuus kirjallisuudessa ja taiteessa.

-

Marttyyrius; uhrautuminen,
sitoutuminen
Vihreä patriarkka
Bartolomeos
Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos
yhteiskunnallisessa
ajattelussa

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.
UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
syvällisemmin kirkon leviämiseen ja
lähetystyöhön. Perehdytään luostarilaitokseen
opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä
tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ylösnousemuksesta
ensimmäisen seurakunnan
syntyyn
Paavalin työn merkitys ja
seuraukset

L5, L6
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Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon
opillinen kehitys.

-

S3 Opetuksessa käsitellään yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.
UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn ja sen monimuotoisuuteen
liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, oppi ja
opetukset. Keskeisiä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin
liittyvät aiheet.
UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin
kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan
bysanttilaiseen aikakauteen kirkon
hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen
näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen kehitys. Sisältöjen

-

Asketismi, luostarilaitoksen
synty
Islamin ilmestyminen;
syntyhistoria ja islamin
vaikutus Bysantin
keisarikuntaan
Bysanttilainen ajattelu;
kirkkoisät, Filokalia
Ortodoksisia paikalliskirkkoja
Uskontojen välinen yhteistyö
Suomessa, ekumenia
Vihreä patriarkka
Bartolomeos
Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos
yhteiskunnallisessa
ajattelussa

Mahdollisia sisältöjä:
-

Marttyyrius; uhrautuminen,
sitoutuminen
Bysanttilainen ajattelu;
kirkkoisät, Filokalia
Vihreä patriarkka
Bartolomeos
Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos

L7
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valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus
kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

yhteiskunnallisessa
ajattelussa

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään yhteiskunnallisia eettisiä
kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys,
osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja
yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa
yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan uskonnon ja
katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

Ks. T8

Ks. T8

L1, L2

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja.

Mahdollisia sisältöjä:

L6

-

Ortodoksisia paikalliskirkkoja
Uskontojen välinen yhteistyö
Suomessa, ekumenia
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UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Perehdytään
ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.

-

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

-

-

UO S3 Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan
keskusteluun mediassa esiintyviä
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana
yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten
arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan
oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Joidenkin ortodoksisten
järjestöjen toiminta
Suomessa, esim. Filantropia
Patriarkka Bartolomeos
uskontojen välisen dialogin
edistäjänä
Kristillinen ajattelu ja
ihmisoikeudet; kristinuskon
tekemä muutos
yhteiskunnallisessa
ajattelussa

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset
sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri
puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Uskonoppi; opin
muodostuminen

-

Laajaalainen
osaamine
n

L1, L2
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sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin
kehittäjänä ja säilyttäjänä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen
kehitys. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat
uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä
kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja
taiteessa.

-

-

-

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden
kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja
näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä
uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen
arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen
sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian
ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.

-

Jumalanpalvelukset,
sakramentit, kirkkotaide
Tutustutaan
jumalanpalvelusten
kaavoihin ja sisältöihin ja
kirkkotaiteeseen
kirkkomatkalla
Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Paastoaminen; kasvu
ihmisenä
Eettinen ajattelu. Vapaus ja
vastuu
Asketismi ja luostarielämä
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UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat.
Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden
uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin.
Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana
olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja
Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa
ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän
elämän tukena. Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UO S1 Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä
sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus,
jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja
kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin
ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen
ortodoksinen sanasto. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon ortodoksisuus
kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

Uskonoppi; opin
muodostuminen
Kirkollisen tradition kehitys ja
merkitys nykyaikana
Jumalanpalvelukset,
sakramentit, sakramentaliat
ja kirkkotaide
Ortodoksinen rukouselämä
Tutustutaan
jumalanpalvelusten
kaavoihin ja sisältöihin ja
kirkkotaiteeseen
kirkkomatkalla
Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Elämän tarkoitus ja kuolema

L2
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S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

-

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista
kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena.
Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä
kasvamisessa ja omassa arjessa.
T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa.
UO S2 Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto
ja sen arviointi tulee ottaa huomioon
opetuksen sisältöjä valittaessa.

Paastoaminen; kasvu
ihmisenä
Eettinen ajattelu; vapaus ja
vastuu, hyvän ja pahan
käsite ja synti

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L3, L6

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin sekä
uskonnottomuuteen

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka.
UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja
muiden uskontojen eettisen ajattelun
yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen
muihin uskontoihin liittyviä teemoja.

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L4, L6
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uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset
sekä symbolit. Keskeisiä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin
liittyvät aiheet.
UO S1 Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat
uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä
kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto.
Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan
Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa,
musiikissa ja taiteessa.

-

-

-

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen
vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys
populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen
tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa.
UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden
kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä
valittaessa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja

Jumalanpalvelukset,
sakramentit, kirkkotaide
Maallistuminen,
pyhäinhäväistys,
jumalanpilkka käsitteinä ja
nykymaailman ilmiöinä
Humanismista kumpuavat
ihmisoikeudet sekä
uskonnolliset lait ja
säädökset; vertaileva
näkökulma
Ortodoksinen opetus ja
ihmisoikeudet
Uskonnolliset teemat
musiikissa, kuvataiteessa,
kirjallisuudessa, teatterissa,
elokuvissa jne.
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yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa
yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.
UO S3 Pohditaan omaan elämään ja
yhteiskunnan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden
ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta,
rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit.
UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen
kirkon näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat
uskontunnustus sekä siihen liittyvä keskeinen
ortodoksinen sanasto.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden
kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja
näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

Uskontunnustus Kirkon opin
tiivistelmänä; merkittävimmät
kiistakysymykset muotoutumi
sprosessin aikana
Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin sekä
uskonnottomuuteen
Harjoitellaan perustelemaan
omia eettisiä valintoja

L1, L2, L4, L5,
L7
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uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen
arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen
sisältöjä valittaessa.
T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

UO S1 Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä
sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus,
mysteeriot, kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä
sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen
sanasto.

-

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka. Tarkastelun kohteena ovat
myös ihmisoikeuksien loukkaukset. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan uskonnon ja
katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat.
Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana
olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista
käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan

-

-

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Paastoaminen; kasvu
ihmisenä.
Eettinen ajattelu. Vapaus ja
vastuu.
Lähimmäisenrakkaus
käsitteenä ja sen
soveltaminen käytännössä
Diakoniatyö ja ortodoksinen
järjestötoiminta lähimmäisten
hyväksi.
Ortodoksisen kirkon
sakramentit ihmisen
henkisen kasvun tukena
Asketismi ja hengellinen
ohjaus käsitteinä
Ihmisoikeudet: esim. Stalinin
kansanmurha, Armenian
kansanmurha

L2, L7
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oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja opetukset.
UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin
kehittäjänä ja säilyttäjänä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen
kehitys.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat.
Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden
uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin.
Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana
olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista
käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen,

-

-

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Ortodoksinen opetus ja
ihmisoikeudet
Eettinen ajattelu, vapaus ja
vastuu
Asketismi ja hengellinen
ohjaus ilmiöinä
Vihreä patriarkka
ympäristönsuojelun
puolestapuhujana
YK ja ihmisoikeudet

L5, L6
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ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan
keskusteluun mediassa esiintyviä
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana
yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten
arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan
oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

UO S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

-

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen

-

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Paastoaminen; kasvu
ihmisenä
Eettinen ajattelu, vapaus ja
vastuu
Asketismin ja hengellisen
ohjauksen merkitys
nykymaailmassa
Vihreä patriarkka
ympäristönsuojelun
puolestapuhujana

L7
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yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

-

-

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista
kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena.
Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan
jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä
globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.
Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana
yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten
arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin.
UO S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lähimmäisenrakkaus
käsitteenä ja sen
soveltaminen käytännössä
Keskustellaan
suhtautumisesta esim.
terrorismiin ja
luonnonkatastrofeihin

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Ortodoksisen elämäntavan
merkitys omassa elämässä
Paastoaminen; kasvu
ihmisenä.
Eettinen ajattelu. Vapaus ja
vastuu koko luomakunnasta
sekä itsestään
Ekologinen ajattelu

L1, L2
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yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.

-

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista
kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena.
Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan
jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä
globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.
Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana
yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten
arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa.
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen
muihin uskontoihin liittyviä teemoja.
Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja opetukset sekä levinneisyys
ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen
vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.

Asketismi ja hengellinen
ohjaus hengellisenä ja
henkisenä
kehitysmahdollisuutena
omassa elämässä

Ortodoksinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
lähimmäiseen
Ihmisoikeudet yhtenä elämän
suunnanantajana
Vastuu lähimmäisestä
Työetiikka
Keskustellaan erilaisuuden
kohtaamisesta ja siihen
suhtautumisesta

L6
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UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen
inhimillisen elämän piirteenä sekä
uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja
yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä
Suomessa että ortodoksienemmistöisissä
maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen
tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon
opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään
uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.
UO S3 Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun
mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden
ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta,
rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta.

577

KATOLINEN USKONTO
Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
-

Opetuksen tavoitteet

T1 herättää oppilaan mielenkiinto
uskonnonopiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.
UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu,
ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus
Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat.
Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon
päivittäisiin rukouksiin. Tutustutaan omaan
seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä
tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä
ihmisiä.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Tutustutaan Espoon Karmeliittaluostariin
Keskustellaan uskonnon
esiintymistä oppilaiden
perheiden elämässä
Oma nimipäivä ja nimikkopyhä
Tutustutaan oppilaan omaan
seurakuntaan sekä Pyhän
Marian kirkkoon

-

Laajaalainen
osaamine
n

L2, L4
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UK S2 Tutustutaan oman luokan, oman koulun
ja lähiympäristön uskontoihin osana arkea ja
juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen
yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja
katsomusten kanssa.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu
toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys.
UK S3 Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Perehdytään
vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä
tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti
uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.
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T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

Tutustutaan Espoon Karmeliittaluostariin
Keskustellaan uskonnon
esiintymistä oppilaiden
perheiden elämässä
Oma nimipäivä ja nimikkopyhä
Tutustutaan oppilaan omaan
kotiseurakuntaan ja Pyhän
Marian kirkkoon

UK S2 Tutkitaan katolisen perinteen
yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

-

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.
Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa tutustutaan Raamatun
asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden
suuriin juhliin.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

L1

Kirkkovuoden suuret juhlat
Keskeisiä rukouksia
Jeesuksen pelastustyö

L2, L7
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UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

L2, L6, L7

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Perehdytään
vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä
tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä. Selvitetään YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan
omassa elämässä. Opiskellaan alustavasti
uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja
-antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.

T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen
monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.
Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja
lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin sekä
uskonnottomuuteen osana arkea ja juhlaa.
Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä
muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.

-

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

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.
Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.

Mahdollisia sisältöjä:

-

-

L2, L6, L7

Katolisen perinteen näkymisessä
oppilaan elämässä
Katolisen uskon ja muiden
uskontojen sisällön
yhtäläisyyksiä ja eroja

Franciscus Assisilainen pyhän
ihmisen esimerkkinä
Esirukous

L3, L7
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Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.

-

Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen

UK S1 Opetuksessa tutustutaan Raamatun
asemaan pyhänä kirjana.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot
ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä,
ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen
asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja
yksilöllisyys.
UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Perehdytään
vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä
tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti
uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.
T8 luoda oppilaille tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteitten
esittämistä ja perustelemista sekä

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi

Mahdollisia sisältöjä:
-

Esirukous

L1, L5, L6, L7
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erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.

-

Erilaisuuden hyväksymien ja
arvostaminen

-

Espoon näkökulma

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Opetuksessa
tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä
kirjana. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja
kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt
Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen
monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.
Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä
muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Laajaalainen
osaamine
n
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T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.
Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.
UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu,
ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus
Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat.
Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon
päivittäisiin rukouksiin. Tutkitaan Raamatun
kuvausta elämän synnystä. Opetuksessa
tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä
kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin.
Tutustutaan omaan seurakuntaan ja
kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt
Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.
UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen
monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Katolinen pappi ja hänen
tunnuksensa
Liturgiset värit ja kirkkotekstiilit
Kirkko rakennuksena ja pyhänä
paikkana esineineen
Ristinmerkki ja Pyhän
Kolminaisuuden persoonat
Franciscus Assisilainen pyhän
ihmisen esimerkkinä
Kasteen ja eukaristian
sakramentti

L1
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Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä
muiden uskontojen kanssa.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu
toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys.
UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Opiskellaan
alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.
T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu,
ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus
Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat.
Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon
päivittäisiin rukouksiin. Opetuksessa
tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä
kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin.
Tutustutaan omaan seurakuntaan ja

-

-

Tutustutaan kirkkovuoden
tärkeimpiin juhliin ja niihin
liittyviin virsiin ja katoliseen
kirkkomusiikkiin
Pyhä kolminaisuus
Tutustutaan Terve Maria rukoukseen ja katolisen kirkon
oppeihin Neitsyt Mariasta

L2, L7
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kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt
Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista.
UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla
T4 kannustaa oppilasta tutustumaan
luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.
UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu,
ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus
Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat.
Tutkitaan Raamatun kuvausta elämän
synnystä. Opetuksessa tutustutaan Raamatun
asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden
suuriin juhliin. Tutustutaan omaan
seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä
tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä
ihmisiä.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Paasto
Katolista symboliikkaa
Pyhä Franciscus ja Pyhä
Nikolaus esimerkkeinä katolisen
kirkon pyhistä

L2, L3, L7
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S2 kuten tavoitteen T2 kohdalla
UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen
monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.
Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja
lähiympäristön uskontoihin, osana arkea ja
juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen
yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla
UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Perehdytään
vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä
tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä.
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Tutustutaan Raamatun
kertomuksiin Jairoksen tyttärestä
ja tuhlaajapojasta

L2, L6, L7
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S2 kuten tavoitteen T2 kohdalla
UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen
monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla
UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Perehdytään
vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä
tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti
uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.
T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman
uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten
juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.
Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman
uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.
Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä
käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.
UK S1 Tutustutaan omaan seurakuntaan ja
kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt
Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UT:n kirjoituksia
Kertomuksia joistakin katolisen
kirkon pyhistä henkilöistä
esimerkkeinä
oikeudenmukaisuudesta ja
toisten ihmisten
kunnioittamisesta

L2, L6, L7
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S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu
toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

Keskustelua katolisen perinteen
ja muiden katsomusten tapojen
yhtäläisyyksistä ja eroista

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan
testamentin ja Uuden testamentin kertomusten
avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja
erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja
rehellisyyden merkitystä. Selvitetään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä
oppilaan omassa elämässä. Opiskellaan
alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten
syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin
liittyvät keskeiset käskyt.
T7 ohjata oppilaita eettiseen
S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla
pohdintaan sekä hahmottamaan,
UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu,
ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus
Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat.
Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Kertomuksia joistakin katolisen
kirkon pyhistä esimerkkeinä
toisten ihmisten ja luonnon
kunnioituksesta
Esirukous

L3, L7
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päivittäisiin rukouksiin. Tutustutaan omaan
seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä
tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä
ihmisiä.

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon
oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä
ovat kirkon jäsenyys.

-

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.

-

L1, L5, L6, L7

UT:n kirjoituksia
Kertomuksia joistakin katolisen
kirkon pyhistä henkilöistä
esimerkkeinä
oikeudenmukaisuudesta ja
toisten ihmisten
kunnioittamisesta
Keskustelua katolisen perinteen
ja muiden katsomusten tapojen
yhtäläisyyksistä ja eroista

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaamine
n
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T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Opetuksessa käsitellään esimerkkejä
Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta.
Tutustutaan omaan suojeluspyhään ja oman
seurakunnan suojeluspyhään sekä joidenkin
pyhien ihmisten elämään.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

Perehdytään Jeesuksen
elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa.
Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia.
Apostoli Paavali ja Apostolien
teot
Apostolien teot (helluntai kirkon
syntymäpäivä)
Tutustutaan lähetystyön alkuun
(Paavalin elämä ja toiminta)
Harjoitellaan Raamatun käyttöä
Kirkkovuoden juhlat

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon
sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

-

-

L1

Neitsyt Marian kirkko, sen
arkkitehtuuri, seinämaalaukset ja
lasimaalaukset.
Kirkon toiminta nykypäivänä;
kirkollisten toimitusten ja niihin
osallistumisen merkitys omassa
elämässä
Tutustutaan parannuksen ja
eukaristian viettoon sekä niihin
liittyvin kirkon esineisiin ja
termeihin (alttari, hostia,
tabernaakkeli, kalkki, pateeni,
rippituoli)

L1, L2
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-

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

-

-

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Kirkonvierailu

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin.

Pyhän Messun rakenne ja
symboliikka
Esirukoukset
Kirkkovuoden juhlat: joulu,
pääsiäinen, helluntai
Juhlien vietto ja tavat

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Perehdytään Uuden testamentin
päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen
kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön
katolisen kirkon elämässä.

L2, L3, L4

Harjoitellaan Raamatun käyttöä

L4, L5, L6
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T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa
tarkastellaan Suomen ja Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja
nykytilaa
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

Laajennetaan näkemystä
katolisesta kirkosta
maailmankirkkona
Tutustutaan ortodoksisen ja
luterilaisen kirkkoon Suomessa
Muut uskonnot
pääkaupunkiseudulla ja
erityisesti Espoossa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Opetuksessa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus. Perehdytään alustavasti
juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä
niiden yhteisiin piirteisiin.

-

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon

-

-

-

L1, L2

L2

Juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin yhteiset juuret
Patriarkka Abrahamin merkitys
juutalaisuudessa, islamissa ja
kristinuskossa

Pyhän käsite eri uskonnoissa
Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen, anteeksiantamus,
katumus.
UT: laupias samarialainen
Rakkauden käsky

L2, L5, L6
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sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

-

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys,
juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa
lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa
yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

Kymmenen käskyä
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän kannalta;
kertomusten eettinen merkitys
Oikea käyttäytyminen omassa
kirkossa ja muissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa
(aamunavaus jne.)

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo ja
elämän kunnioittaminen.
UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn
tuntemista. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia
asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat
valinnat ja vastuu.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Mahdollisia sisältöjä:
-

VT: 10 käskyä omien valintojen
perustana
Omatunnon tutkistelu
Parannuksen sakramentin
merkitys

L7
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Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan
uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä
eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.
Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat
elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja
vastuu sekä huolenpito luonnosta.
Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen
eettisten opetusten yhteisten piirteiden
tutkiminen.

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaamine
n
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T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

T2 Ohjataan oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

Näkyvä ja näkymätön kirkko
Neitsyt Maria kirkon äitinä
Kynttilänpäivä
Neitsyt Marian juhlat
Pyhäin ja poisnukkuneiden päivä
Uhri Vanhassa ja Uudessa
Testamentissa sekä Pyhässä
Messussa
Neitsyt Marian vierailu Elisabetin
luona.
Johannes Kastajan syntymä
Messun osat ja
vuorotervehdysten vastaukset
Eukaristia ja parannuksen sekä
papiksi vihkimisen sakramentit

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon
sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin.
Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki
ja kirkkotaide.

-

L1

L1, L2

Kirkon esineitä, liturgiset värit ja
vaatteet
Kirkon virat ja symbolit

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Tutustutaan oman seurakunnan elämään,
messuun ja sakramenttien viettoon sekä

-

Vertauskuvia, esim. viiniköynnös,
Nooan arkki

L2, L3, L4
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T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja
sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

-

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
myös opiskeltavan uskonnon oppi.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Perehdytään Uuden Testamentin
päätapahtumiin katolisen kirkon elämässä.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon
sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin.
Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki
ja kirkkotaide. Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa
tarkastellaan Suomen ja Euroopan

-

-

Kirkkovuoden juhlat (paasto ja
pääsiäinen)
Papin tehtävät
Tutustuminen
ruusukkorukoukseen ja ristitien
hartauteen

Harjoitellaan Raamatun käyttöä
Katolisen kirkon kotisivut

Mahdollisia sisältöjä:
-

L4, L5, L6

Ihminen Jumalan kuvana
Vapaa tahto; hyvä ja paha
Anteeksipyytäminen ja
anteeksiantaminen
Lähimmäisenrakkaus
Keskustellaan lasten oikeuksista

L1, L2
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katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja
nykytilaa.
UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Opetuksessa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus. Perehdytään alustavasti
juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä
niiden yhteisiin piirteisiin. Pohditaan
uskonnonvapauslain vaikutusta uskontojen ja
kirkkojen asemaan Suomessa. Tutustutaan
ihmisoikeuksiin eri uskonnoissa ja
ekumeeniseen ajatteluun.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.
UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja
erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen
kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri
uskontojen parissa. Perehdytään alustavasti
juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä
niiden yhteisiin piirteisiin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan oma ja toisten pyhää

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä

L2

Juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin yhteiset juuret; alustava
vertailu juutalaisuuden ja islamin
sekä katolisen kristillisyyden
välillä
Patriarkka Abrahamin merkitys
juutalaisuudessa, islamissa ja
kristinuskossa
Katolisen kirkon toiminta
Helsingin seurakunnan alueella
ja erityisesti Espoossa
Muut uskonnot ja
uskonnottomuus
pääkaupunkiseudulla ja
erityisesti Espoossa

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L5, L6
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sekä käyttäytymään asianmukaisesti
erilaisissa uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja tilanteissa

uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Tutustutaan oman seurakunnan elämään,
messuun ja sakramenttien viettoon sekä
liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja
sakraaliesineisiin.

-

-

Pyhän käsite eri uskonnoissa
Osallistutaan koululaisliturgiaan
kirkollisena juhlapäivänä tai
juhlakaudella
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen
Katumus

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.
Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat
elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja
vastuu sekä huolenpito luonnosta.
Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen
eettisten opetusten yhteisten piirteiden
tutkiminen.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan

Mahdollisia sisältöjä:

L7
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opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin sekä muun
uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä
niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.
UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Opetuksessa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus. Keskeisinä sisältöinä ovat
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa
uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa
yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.
Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen,
islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin
piirteisiin. Pohditaan uskonnonvapauslain
vaikutusta uskontojen ja kirkkojen asemaan
Suomessa. Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri
uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja
uskontodialogiin sekä Kirkkojen
maailmanneuvostoon ja Suomen
ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon
suhteeseen niihin.

Lähetyskäsky, laupeudenteot,
rippi
Vastuu kaikista Jumalan
kuvaksi luoduista ihmisistä
Kymmenen käskyn periaatteet
suhteessa Jumalaan ja muihin
ihmisiin
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän kannalta;
kertomusten eettinen merkitys ja
yhtäläisyydet juutalaisuuden ja
islamin kanssa
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S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan
uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä
eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lasten oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan
uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä
eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Tärkeitä opetuksessa
huomioitavia asioita ovat elämän
kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä
huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä

Ks. T8

L2
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on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten
piirteiden tutkiminen.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.

Kymmeneen käskyn periaatteet
suhteessa Jumalaan ja muihin
ihmisiin
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän kannalta;
kertomusten eettinen merkitys

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L1, L3, L6

Lähimmäisenrakkaus,
auttaminen, anteeksiantamus,
katumus
Laupeuden teot,
lähimmäisenrakkaus
Ihmisarvoista keskustelu
Anteeksiantamus
Kymmenen käskyä

L1, L4, L6, L7
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UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.
Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat
elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja
vastuu sekä huolenpito luonnosta.
T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot,
itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

Yhteinen keskustelu
Positiivinen uskonnonvapaus
Kirkon periaatteet ihmisen
hyväksi toimimisessa, esim.
katumuksen sakramentti ja
hengellinen ohjaus

-

Espoon näkökulma

L1

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Laajaalainen
osaamine
n

603

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
myös opiskeltavan uskonnon oppi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin
päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen
kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön
katolisen kirkon elämässä.

-

-

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin
ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja
yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon
sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

Perehdyttää oppilasta Vanhan
testamentin päätapahtumiin
aikajärjestyksessä ja
havaitsemaan niiden yhteydet
toisiinsa
Vanha liitto
Raamatun käytön harjoittelua
Vanhan testamentin
alkukertomukset, patriarkka
kertomukset ja Israelin kansan
vaellus Luvattuun maahan
Profeetat, kuninkaat ja
sananlaskut
Kymmeneen käskyyn
tutustuminen ja sen
hahmottaminen

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1

Kirkkovuoden juhlat ja paasto
Karmeliitta-luostari Espoossa;
sen arkkitehtuuri ja
seinämaalaukset

L1, L2
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T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin sekä muun
uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä
niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin.
UK S1Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin sekä muun
uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä
niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Vanhan testamentin kertomukset
ja niiden tulkinta katolisessa
perinteessä.
Israelin kansan vaiheita:
patriarkat, Joosef ,Egyptin
pakkotyö ja siitä vapautuminen
Kuninkaita ja profeettoja
Perehdytetään oppilasta
uskonnollisen kielen
erityispiirteisiin ja
vertauskuvallisuuteen: luominen,
käärme, hedelmä, mandala,
palava pensas, voideltu

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

L2, L3, L4

Raamatun käytön opettelua
Rohkaistaan osallistumaan
yhteiseen keskusteluun,
kuuntelemaan toisia ja
ilmaisemaan itseään
Perehdyttyään oppilasta
Raamattuun, Suomen katolisiin
verkkosivuihin ja Fides-lehteen,
sekä nettisivuihin
Ohjataan oppilasta erottamaan
luotettavat ja epäluotettavat
lähteet toisistaan
Pohditaan mikä on totuus

L4, L5, L6
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T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

nykytilaan

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Opetuksessa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko ja
muut uskonnot suomalaisessa kulttuurissa ja
arjessa.
UK S2 Perehdytään alustavasti
juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä
niiden yhteisiin piirteisiin.

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisten
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä
kertomuksia.

Abrahamin uskontojen yhteiset
piirteet, juuret ja henkimaailma,
pyhät kirjat.
Pyhän käsite eri uskonnoissa
Osallistutaan koululaisliturgiaan
kirkollisena juhlapäivänä tai
juhlakaudella
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen
Muut uskonnot ja
uskonnottomuus
pääkaupunkiseudulla ja
erityisesti Espoossa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2

Juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin yhteiset juuret; alustava
vertailu juutalaisuuden ja islamin
sekä kristillisyyden välillä
Patriarkka Abrahamin merkitys
juutalaisuudessa, islamissa ja
kristinuskossa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Pyhän käsite eri uskonnoissa
Erilaisuuden hyväksyminen ja
arvostaminen

L2, L5, L6
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UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan
elämään, messuun ja sakramenttien viettoon
sekä liturgian vietoissa käytettäviin
paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

-

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa.

-

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys,
juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa
lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa
yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

Jumala on luonnut ihmisen
itsensä kaltaiseksi
Jumala on Rakkaus ja hyvyyden
lähde
Toisen uskontoon kuuluvan
kunnioittaminen
Ohjataan oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
rituaaleihin ja tapoihin sekä
pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo ja
elämän kunnioittaminen.
UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin sekä muun
uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä
niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

-

Pohditaan eettisiä kysymyksiä
Vanhan testamentin kertomusten
kautta
Perehdytään Kymmeneen
käskyyn

L7
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S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

-

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksia ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot.
UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.

Pohditaan omia eettisiä valintoja
ja niiden seurauksia sekä
vaikutuksia
Maailman luominen, ihmisen
tottelemattomuus ja seuraus
Perisynti
Aabraham, Hagarin ja Ismaelin,
Iisakin, Jaakobin ja Joosefin ja
Mooseksen historia
10 käskyjen syventyminen
Toisen ihmisen huomioon
ottaminen
Omasta luopuminen toisen
hyväksi
Luonnonsuojelu

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Kymmeneen käskyn periaatteet
suhteessa Jumalaan ja muihin
ihmisiin
Lapsen oikeuksien päivä 20.11.
Oppilas vähemmistön jäsenenä;
koulun vähemmistöryhmiä
Lapsen oikeuksien sopimus
omassa elämässä

L2
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia.
UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden
testamentin päätapahtumiin sekä muun
uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä
niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita
ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja
vastuu sekä huolenpito luonnosta.

-

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Sisällöt antavat oppilaalle
välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UK S3 Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan ja Rakkauden kaksoiskäskyn
tuntemista.

Vanhan testamentin kertomukset
Raamatun kertomusten
opetukset nykypäivän kannalta;
kertomusten eettinen merkitys
Miten Jumalan antamat arvot
vaikuttavat minun arvoihini
Miten muiden mielipiteet
vaikuttavat omiin mielipiteisiin
Vastuu omista teoista
Omat teot arjessa kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Tutustutaan Raamatun
esimerkkeihin hyvän ja pahan
kysymyksistä: esimerkiksi
kuningas Daavidin taisteluja

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L1, L3, L6

Kymmeneen käskyn periaatteet
suhteessa Jumalaan ja muihin
ihmisiin
Omien ajatusten ja mielipiteiden
kertominen ja perusteleminen
Toisen kuunteleminen ja
mielipiteiden kunnioittaminen

L1, L4, L6, L7
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T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu.

L1

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä.

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään
uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Laajaalainen
osaamine
n

L1

Jeesuksen elämä ja opetus
Neitsyt Maria
Apostolit
Paavalin elämä ja lähetysmatkat

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Osallistutaan koululaisliturgiaan
Tutustutaan pyhän Marian
kirkkoon

L1, L2
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T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

UK S1 Opetuksessa otetaan huomioon
kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

-

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Tutustutaan oman seurakunnan elämään,
messuun ja sakramenttien viettoon sekä
liturgian vietoissa käytettäviin
sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan
huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

-

Tutustumiskäynti Espoon
Karmeliitta-luostariin
L2, L3, L4

Raamatun kirjojen erityispiirteitä
Jeesuksen vertauskertomusten
tulkinta
Uskonnollinen symboliikka
juutalaisuudessa ja islamissa
Ekumenia medioissa
Laiva- ja kala-symbolien merkitys

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon uskontoon liittyvien teemojen
käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.
UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon
ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina.
Opetuksessa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin
ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Ajankohtaisia uskontoon liittyviä
aiheita mediassa; kriittinen
arviointi

L4, L5, L6
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UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on
opiskeltavan uskonnon sisäinen
monimuotoisuus.
UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Perehdytään Uuden Testamentin
päätapahtumiin. Opetuksessa käsitellään
esimerkkejä Jeesuksen ja ihmisten
kohtaamisesta.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Ekumeeninen rukousviikko
Katolisuus Suomessa ja
maailmassa
Ortodoksisen ja luterilaisen
kirkon elämää Suomessa
Uskonnottomuus, ateismi ja
maallistuminen
Positiivinen uskonnonvapaus

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon

Mahdollisia sisältöjä:
-

Mahdollisuuksien mukaan
tutustumisretkiä lähiympäristön
uskonnollisiin kohteisiin

L2
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liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

-

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys,
juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa
lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa
yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.
Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen,
islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin

Vatikaanin II kirkolliskokouksen
dekreetti ei-kristillisistä
uskonnoista

piirteisiin.

S3 Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia
asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat
valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.
Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen
eettisten opetusten yhteisten piirteiden
tutkiminen.
T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisten
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan
uskonnon oppi, tavat ja rituaalit ja yhteisöt
sekä uskonnon monimuotoisuus.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Tärkeitä sisältöjä ovat katolisen
uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä
uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

-

-

Luterilaiseen aamunavaukseen
osallistuminen ja käyttäytyminen
Katoliseen messuun
osallistuminen ja asianmukainen
käyttäytyminen

L2, L5, L6
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S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys,
juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa
lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa
yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon
oppi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen
kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

-

Jeesuksen vuorisaarna:
rakkauden laki, kärsimys,
laupeuden teot
Armeliaisuus
Nikolaus, Franciscus, Birgitta,
Ignatius Loyola, don Bosco, äiti
Teresa
Ekumenia
Positiivinen uskonnonvapaus

L7
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S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon
keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin.
UK S13 Opetuksessa keskeistä on eri
uskontojen eettisten opetusten yhteisten
piirteiden tutkiminen.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa.
UK S2 Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri
uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja
uskontodialogiin sekä Kirkkojen
maailmanneuvostoon ja Suomen
ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon
suhteeseen niihin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2

Keskustellaan miten Jeesus
suhtautuu lapsiin (Jairoksen
tytär)
20.11. Lapsen oikeuksien päivä

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 Opetuksessa keskeistä on eri
uskontojen eettisten opetusten yhteisten
piirteiden tutkiminen.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista
juurista ja erityisesti juutalaisuuden,

Mahdollisia sisältöjä:

L1, L3, L6

615

eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja
merkityksestä.
UK S2 Perehdytään alustavasti
juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä
niiden yhteisiin piirteisiin.

-

-

Jeesuksen rakkauden käsky ja
elämän todistus, rakkauden
kaksoiskäsky
Tutustuminen Pietarin ja jonkun
pyhimyksen elämäkertaan

S3 Tutustutaan opiskeltavan
uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin.
UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia
asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat
valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

S3 Tutustutaan opiskeltavan
uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin
käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Ajankohtaisten kysymysten
eettistä pohdintaa Raamatun
kertomusten ja pyhimysten
esimerkkien pohjalta
Paasto ja kilvoittelu
Omien mielipiteiden
perusteleminen ja muiden
mielipiteiden kunnioittaminen

L1, L4, L6, L7
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perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat
katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet.
Perehdytään katolisen kirkon
moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä
koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa
yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.
T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn,
Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja
katolisen kirkon käskyjen tuntemista.
Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen
perustana, omantunnon tutkistelua ja
parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Jumala elämän antajana ja
kaiken luodun suojelijana,
luottamus Jumalaan
Omien ajatusten kertominen
Empatiataitojen harjoitteleminen
Ihmisoikeudet; lasten oikeudet

L1
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Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja
Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista. Tärkeitä
sisältöjä ovat pyhäksi julistaminen, paavin
erehtymättömyys sekä kirkon historian
tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien
kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle.
Perehdytään katolisen kirkon toimintaan
Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin
kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri
lajeihin.
S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä

Espoon näkökulma

-

Kristinuskon synty ja kirkon
alkuvaiheet
Kristittyjen vainot Rooman
valtakunnassa
Kirkon laajeneminen vanhalla ja
keskiajalla
Tutustutaan ristiretkiin ja niiden
merkitykseen
Perehdytään paaviuden
historiaan
Perehdytään luostarilaitoksen
syntyyn ja tutustutaan katolisen
kirkon tärkeimpien sääntökuntien
(dominikaanit, fransiskaanit,
jesuiitat sekä benediktiinit)
historiaan ja merkitykseen
katolisessa kirkossa ja
yhteiskunnassa,
Perehdytään reformaatioon ja
sen seurauksiin
Perehdytään katolisen kirkon
lähetystyöhön uudella ajalla

-

L1
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aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin sekä uskontokritiikki.
UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.
Tutustutaan muiden uskontojen
suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.
Perehdytään katolisen kirkon käymään
dialogiin muiden uskontojen kanssa.
Tutustutaan katoliseen ja muuhun
uskonnolliseen kirjallisuuteen.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

-

-

Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa
Käsitellään uskontojen luonnetta
sekä perehdytään suuriin
maailman uskontoihin sekä
uusiin uskontoihin
Tutustutaan uskontojen väliseen
dialogiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

-

-

-

Perehdytään kirkon hallinnon
kehittymiseen ja
kirkolliskokousten päätösten
sisältöihin kirkon alkuaikoina
Syvennytään keskiajalla
syntyneisiin katolisen kirkon
hartausperinteeseen ja
rukouksiin
Käsitellään dominikaanien
merkitystä Suomen kirkolliselle
kehitykselle sekä opilliselle
sivistykselle
Tutustutaan katolisen
lähetystyön saavutuksiin
Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa

L2
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-

-

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin. Valittavien sisältöjen tulee auttaa
oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä
mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

Perehdytään katolisen kirkon
sääntökuntien ominaispiirteisiin
Tutustutaan katolisen kirkon
hallintorakenteeseen
Perehdytään Vatikaanin II
kirkolliskokouksen asiakirjoihin ja
konsiilin merkitykseen kirkon
uudistumiselle ja avautumiselle
nykymaailmaan
Katolinen kirkko universaalina
maailmankirkkona

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2, L3, L6

Tutustutaan reformaatioon ja
protestanttisten kirkkojen
toimintaan ja uskon perusteisiin
Tutustutaan suurten maailman
uskontojen opin perusteisiin ja
uskontojen vaikutusta
yhteiskuntaan

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista. Autetaan
oppilaita saamaan kokonaiskuva uskonopin

Tutustutaan kristinuskon
symboleihin ja katoliseen
kirkkotaiteeseen sekä
kirkkoarkkitehtuuriin

L2, L4, L6

620

maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat
pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys
sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja
viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys
kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon
toimintaan Suomessa. Tutustutaan
keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen
kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen

-

Käsitellään suurten
maailmanuskontojen symboleita
ja uskontojen näkymistä
yhteiskunnassa sekä ihmisten
arkipäivän elämässä

621

sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 Pohditaan monikulttuurisen ja uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Sisältöjen
valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä
yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä
kunnioituksesta.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

Käsitellään kirkkohistorian
erityisluonnetta
Perehdytään uskonnonvapauden
lainsäädännön historiaan
Tutustutaan Raamattuun sekä
muiden suurten
maailmanuskontojen pyhiin
kirjoihin ja teksteihin
Tutustutaan suurten
maailmanuskontojen

L1, L2, L4, L5,
L7
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perustotuuksiin ja velvoittaviin
käskyihin
T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

-

-

-

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

Tutustutaan luostarilaitoksen
hengelliseen ja eettiseen
traditioon
Perehdytään katolisen kirkon
lähetystyön vaikutuksiin
Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa
Perehdytään ihmisoikeuksien
toteutumiseen
alkuperäiskansojen parissa
Tutustutaan suurten
maailmanuskontojen käsityksiin
ihmisarvosta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
-

L2, L7

Käsitellään paavin asemaa
hengellisenä ja maallisena
johtajana
Mietitään uskon levittämisen
kogrekaation merkitystä
lähetystyössä
alkuperäiskansoille
Käsitellään katolisen kirkon
sosiaaliseen hyvinvointiin ja
oikeudenmukaisuuteen
tähtäävää opetusta

L5, L6
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-

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

Tutustutaan suurten
maailmanuskontojen
näkemyksiin
oikeudenmukaisesta maailmasta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin sekä uskontokritiikki. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.

-

L7

Käsitellään katolisen kirkon opin
perusteita luonnonsuojelussa ja
ihmisarvoa koskevissa
kysymyksissä
Käsitellään uskontojen välisen
dialogin merkitystä maailman
rauhalle ja
oikeudenmukaisuuden
lisääntymiselle maailmassa

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä

S2 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L1, L2
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ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
-

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

Mahdollisia sisältöjä:

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista. Autetaan
oppilaita saamaan kokonaiskuva uskonopin
keskeisestä sisällöstä Tärkeitä sisältöjä ovat
kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja
viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys
kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon
toimintaan Suomessa. Tutustutaan
keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen
kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mietitään sääntökuntien ja
maallikkosääntökuntalaisten
merkitystä eettisen ulottuvuuden
omaavissa kysymyksissä
Perehdytään katolisen kirkon
opin perusteisiin eettisissä
kysymyksissä
Tutustutaan katolisen kirkon
järjestämään laupeudentyöhön
Tutustutaan suurten
maailmauskontojen näkemyksiin
eettisissä kysymyksissä

Vertaillaan katolisen kirkon oppia
muiden uskontojen opin
perusteisiin
Tutustutaan Assisissa käytyjen
uskontojen välisiin
rauhankokouksiin ja uskontojen
välisen dialogin merkitykseen
maailmanrauhan edistäjänä
Perehdytään uskonnon
merkitykseen ihmisten
arkielämässä ja identiteetin
rakentajana

L6
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S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset.

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista.
S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa.
UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.

Espoon näkökulma

Raamattu pyhänä kirjana; sen
synty ja leviäminen
Katolinen Raamatun tulkinta ja
tutkimus
Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma
Kirkkomusiikki

-

L1
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T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn ja sen monimuotoisuuteen
liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset.
UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena.
UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan
uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen
vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan

Raamatun rakenne ja sisällön
vakiintuminen
Vanhan ja Uuden Testamentin
sisältö
Pyhä Kolminaisuus Raamatussa
ja kirkon uskossa
Uskonnollinen kirjallisuus
Kirkkovuosi ja kirkon liturgia eri
puolilla maailmaa
Sakramentit ja sakramentaalit
Kirkkomusiikki
Raamattu jumalanpalveluksissa
Osallistutaan
koululaisjumalanpalvelukseen

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

L2

Pyhät kirjat ja kirjoitukset
suurissa maailmanuskonnoissa;
vertaileva näkökulma
Uskonnottomuus ja
maallistuminen Suomessa ja
maailmassa
Islam ja Koraani

L2, L3, L6
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monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan
arvoja.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2, L4, L6

Perehdyttää oppilasta
tunnistamaan katoliseen
perinteeseen ja islamiin liittyviä
tapoja ja symboleja; niiden
yhtäläisyydet ja erot
Katolinen kirjallisuus, elokuvat ja
taide
Tunnistetaan uskonnollisia
aiheita mediassa ja
populaarikulttuurissa

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista.

Raamattu pyhänä kirjana ja
historiallisena dokumenttina
Tieteellinen Raamatun tulkinta ja
tutkimus
Uskonnolliset aiheet mediassa ja
niiden arviointi katolisesta
näkökulmasta
Katolisten ja muiden lähteiden
erot

L1, L2, L4, L5,
L7
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T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen
ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten
kohtaaminen ekumenian hengessä.
Syvennetään oppilaiden tietämystä
luterilaisuuden ja ortodoksisuuden
vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan
arvomaailmaan. Perehdytään katolisen kirkon
käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.
Tutustutaan katoliseen ja muuhun
uskonnolliseen kirjallisuuteen.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L7

Hengellinen elämä katolisessa
kirkossa
Pyhimysten elämän esimerkki
(Pyhä Henrik)
Parannuksen sakramentti apuna
hengellisessä elämässä
Eurooppalaiset
ihmisoikeuskäsitykset

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä

Mahdollisia sisältöjä:
-

Hengellinen elämä muissa
uskonnoissa

L5, L6
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arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.
Tutustutaan muiden uskontojen
suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka.
UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon
oppi.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.

-

Perehdyttää oppilasta
tutustumaan katolisen kirkon
eskatologiaan
Ihmisen elämä ja kuolema
Elämä kuoleman jälkeen

L7
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Tutustutaan muiden uskontojen
suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.
Perehdytään katolisen kirkon käymään
dialogiin muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla
UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutuksia
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Hengellinen elämä katolisessa
kirkossa
Eettisiä valintoja ja niiden
seurauksia
Hengellinen kasvu muissa
uskonnoissa

UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen
vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja
hyveiden tuntemista.
T10 rohkaista oppilaita kohtamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä. Keskeisinä aiheina
ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri
puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset
yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Tapakulttuuri eri uskonnoissa ja
katsomuksissa sekä niiden
tuntemisen merkitys
kansainvälisessä yhteistyössä ja
kohtaamisissa
Tässä voidaan tehdä yhteistyötä
toisten katsomusaineiden
ryhmien kanssa.

L6
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ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

-

Lähteenä opettajan materiaali
Askelia katsomusdialogiin.

-

Espoon näkökulma

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja
Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista. Autetaan
oppilaita saamaan kokonaiskuva
sakramenteista ja uskonopin keskeisestä
sisällöstä. Perehdytään katolisen kirkon
toimintaan Suomessa. Tutustutaan
keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen
kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Tutustutaan jumalanpalvelusten
kaavoihin ja sisältöihin ja
kirkkotaiteeseen kirkkomatkalla
Katolinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa
muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin

-

L1

Laajaalainen
osaamine
n
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kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen
ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten
kohtaaminen ekumenian hengessä.
Syvennetään oppilaiden tietämystä
luterilaisuuden ja ortodoksisuuden
vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan
arvomaailmaan. Perehdytään katolisen kirkon
käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.
Tutustutaan katoliseen ja muuhun
uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.
UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen
vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan
monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan
arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen,
käskyjen ja hyveiden tuntemista.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

Tutustutaan messun
kaavoihin ja sisältöihin
Katolinen ihmis- ja
pelastuskäsitys suhteessa

L2
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Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja
Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja
kristillisen elämän perusasioista. Autetaan
oppilaita saamaan kokonaiskuva
sakramenteista ja uskonopin keskeisestä
sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja
iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen,
paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian
tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien
kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle.
Perehdytään katolisen kirkon toimintaan
Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin
kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri
lajeihin.

-

-

-

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen
vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan
monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan
arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen,
käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan
kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta
yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen
liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen

muiden uskontojen ja
katsomusten käsityksiin
Elämän tarkoitus ja kuolema
Paastoaminen; kasvu
ihmisenä
Eettinen ajattelu; vapaus ja
vastuu, hyvän ja pahan
käsite ja synti
Tutkitaan katolisen etiikan
perustana olevaa
ihmiskäsitystä sekä kirkon
opetusta.
Syvennetään tietoa katolisen
kirkon käytänteistä hyvän
elämän tukena.
Pohditaan eettisten arvojen
tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä
kasvamisessa ja omassa
arjessa.
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valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä
yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta
ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä
kunnioituksesta.
T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa.

L2, L3, L6

UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.
Tutustutaan muiden uskontojen
suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.
Perehdytään katolisen kirkon käymään
dialogiin muiden uskontojen kanssa.
Tutustutaan katoliseen ja muuhun
uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja
katsomusten etiikka.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen
muihin uskontoihin liittyviä teemoja.
Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset
sekä symbolit. Keskeisiä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin
liittyvät aiheet.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Omaan elämään ja
yhteiskunnan jäsenyyteen
liittyviä kysymyksiä
Suomessa toimivia kirkkoja ja
yhteisöjä
Ekumeeninen liike,
hinduismi, buddhalaisuus

L2, L4, L6
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S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen
vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys
populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen
tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa.

-

Uudet uskonnot
Uskonnottomuuden ja
maallistumisen ero
Median informaatio
uskonnoista, mm. eri
uskontojen kotisivut

UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen
ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten
kohtaaminen ekumenian hengessä.
Tutustutaan syvällisemmin Suomen
ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä
ekumenian periaatteisiin ja päämääriin.
Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja
niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin
ja taiteisiin. Perehdytään katolisen kirkon
käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja
yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa
yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.
UK S3 Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden
ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta,
rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arviomaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset
sekä symbolit.
UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

Opetuksessa keskeisiä
sisältöjä ovat kristillisen
kirkon synty ja kehitys

L1, L2, L4, L5,
L7
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S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa
ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen
välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

-

UK S2 Perehdytään suuriin
maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.
Tutustutaan muiden uskontojen
suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.
Perehdytään katolisen kirkon käymään
dialogiin muiden uskontojen kanssa.

-

-

-

-

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset.
UK S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

katolisen kirkon
näkökulmasta
Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen
kehitys
Uskontunnustus sekä siihen
liittyvä keskeinen katolinen
sanasto
Maailmanuskontojen
vaikutuksia kulttuuriin,
elämäntapoihin ja taiteisiin
Katolisen kirkon dialogia
muiden uskontojen kanssa
Uskontodialogi
Maailman synty eri
uskonnoissa ja
luonnontieteissä
Elämä kuoleman jälkeen eri
uskonnoissa ja
luonnontieteissä
Assisin ensimmäinen
rauhankokous

Mahdollisia sisältöjä:
-

Kirkon opillinen kehitys
Katolisen kirkon ja muiden
uskontojen moraalin perusta
Etiikan yleiset perusteet ja
lähtökohdat katekismuksen
mukaan

L2, L7
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S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan
uskonnon etiikka. Tarkastelun kohteena ovat
myös ihmisoikeuksien loukkaukset. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan uskonnon ja
katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja opetukset.

-

-

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S1 Autetaan oppilaita saamaan
kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin
keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat
kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi
julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä
kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja
viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys
kirkon elämälle.

-

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon

Avioliitto ja perhe
Uskontunnustus ja
kirkkovuosi kirkon opin
ilmentäjinä sekä niihin liittyvä
keskeinen katolinen sanasto
Ihmisoikeudet
Elämän arvo Jumalan
lahjana
Toivo; myönteisten tunteiden
voima

-

Valinnan vapaus ja synti eri
uskonnoissa; hyveet ja
paheet; armon tila
Kasvu ihmisenä katolisessa
ja muissa uskonnoissa
Katolinen ihmis- ja
pelastuskäsitys
Katolinen opetus ja
ihmisoikeudet
Eettinen ajattelu, vapaus ja
vastuu
Asketismi ja hengellinen
ohjaus ilmiöinä
Vatikaani II Konsiilin
asiakirjat

L5, L6
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ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa
huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.
UK S3 Tutkitaan katolisen etiikan perustana
olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta.
Elämänarvo, rakkaus, pyhyys, usko, sielu,
rauha Pohditaan omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja
luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa
esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan
eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja
merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa
arjessa.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

Uskontojen ja katolisen
kirkon kulttuuri- ja
yhteiskunnallinen vaikutus ja
näkyminen sekä Suomessa
että maailmassa
Uskontoihin liittyvä
ajankohtainen tieto ja sen
arviointi
Laupeuden teot, toisten
huomaaminen ja auttaminen,
elämän tarkoitus
Uskonnon ja tieteen vertailu
Keskustellaan
suhtautumisesta esim.
terrorismiin ja
luonnonkatastrofeihin

L7
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T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja
kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta ja maailmanrauhaa.
UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla
T10 rohkaista oppilaita kohtamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen
muihin uskontoihin liittyviä teemoja.
Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan
uskonnon oppi ja opetukset sekä levinneisyys
ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen
vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.
Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta

-

Katolinen ihmiskäsitys
Omaan elämään,
yhteiskunnan jäsenyyteen,
ympäristöön ja luontoon sekä
globaaliin vastuuseen liittyviä
kysymyksiä
Dekalogin ja kirkon käskyjen
vaikutusta arkkielämään
Arvot eri kulttuureissa ja
uskonnoissa
Luonteenvahvuuksien ja
hyveiden diagnosoiminen
Laupeudenteot
Vapaus ja vastuu koko
luomakunnasta sekä itsestä
Ekologinen ajattelu

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Ekumeeninen liike
Rauhanliike
Luonnonsuojeluliike
Taizé ja Assisi
Työetiikka
Pappi, nunna
Juutalainen, hindu, muslimi,
ateisti

L6
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ymmärtämään uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen
ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten
kohtaaminen ekumenian hengessä.
Syvennetään oppilaiden tietämystä
luterilaisuuden ja ortodoksisuuden
vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan
arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin
Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan
sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja
yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten
ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa.
UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

ISLAM
Islamin uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1–2
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen
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T1 herättää oppilaassa mielenkiinto
uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Kuten T2 ja T3 kohdalla

L2, L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.

Mahdollisia sisältöjä:

L1

UI S1 Tutustutaan islamiin oman perheen
kautta. Opiskellaan alustavasti islamilaisen
kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen
liittyvät perinteet. Sisältöjen valinnassa
keskeisiä ovat islamin opin perusteet: Jumalan
ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko
näkymättömään. Tutustutaan alustavasti
Koraaniin ja perimätietoon sekä islamilaiseen
yhteisöön. Tarkastellaan islamin
monimuotoisuutta ilmiönä sekä moskeijan
merkitystä muslimeille. Pohditaan muslimin
uskonnollisia velvollisuuksia.

Tutustutaan islamiin oman perheen
kautta.

Opiskellaan alustavasti ’id al-fitr
(=paastonpäättymisjuhla) ja ’id aladha (=uhrijuhla) sekä ramadan
(paastokuukausi).

Muita islamilaisia juhlia voidaan
käsitellä niiden ollessa ajankohtaisia.

Sisällöistä keskeisiä ovat Jumalan
ykseys, ja alustavasti viisi pilaria. Ne
esitellään nimeltä, kuitenkin
tutustutaan uskontunnustukseen ja
rukoukseen.

Käsitellään Koraani Jumalan pyhänä
kirjana ja usko enkeleihin.
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Pohditaan muslimien uskonnollisia
velvollisuuksia oman elämän kautta.

Profeetoista opiskellaan profeetta
Muhammedin elämä lyhyesti ja
tutustutaan profeetta Aadamin
kertomukseen.

Perimätieto eli hadithit otetaan esiin
kertomuksina profeetta
Muhammedista erityisesti suhteessa
vanhempien ihmisten
kunnioittamiseen, toisten
auttamiseen ja muiden omaisuuden
kunnioittamiseen.

Islamilaiseen yhteisöön ja muslimien
monimuotoisuuteen ilmiönä
tutustutaan oman perheen,
opiskeluryhmän ja oman koulun
kautta.

Tarkastellaan moskeijaa ja sen
merkitystä muslimeille lasten elämän
kautta.
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Suurista opetellaan Al-Fatiha ja Al
Ikhlas.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L7

Opiskellaan alustavasti ’id al-fitr
(=paastonpäättymisjuhla) ja ’id aladha (=uhrijuhla) sekä ramadan
(paastokuukausi).

Muita islamilaisia juhlia voidaan
käsitellä niiden ollessa ajankohtaisia.
T4 kannustaa oppilasta tutustumaan
luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.
UI S2 Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun
lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin,
niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin
sekä uskonnottomaan tapakulttuuriin.

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L3, L7

Tutustutaan oman luokan ja koulun
uskontoihin, sekä lähiympäristön
uskontoihin ja katsomuksiin, niiden
keskeisiin juhliin ja alueen pyhiin
rakennuksiin.

Otetaan huomioon myös islamin
monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.
Mahdollisia sisältöjä:
Käsitellään ihmisen syntymään ja
kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä oppilaiden

L2, L6, L7
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S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset,
vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja
luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen,
ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan
alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n
Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.
UI S3 Sisältöjen valinnassa keskeistä on
oppilaiden elämänkaari ja siihen liittyvät
elämänkysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat
elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten
oikeudet. Pohditaan toisen asemaan
eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja
velvollisuuksiin perhe-elämässä. Selvitetään
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen
merkitystä oppilaan omassa elämässä.
Keskeisinä opittavina sisältöinä ovat hyvän
elämän perusteet islamissa. Lisäksi
tarkastellaan oman perheen tapakulttuuria ja
pohditaan erilaisuuden hyväksymistä.
T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

Kaikki sisältöalueet S1–S3

elämästä nousevien kysymysten
kautta.

Keskeisiä sisältöjä ovat elämän
kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten
oikeudet.

Tutustutaan lasten ja vanhempien
oikeuksiin ja velvollisuuksiin perheelämässä.

Otetaan huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen merkitys
oppilaiden elämässä.

Mahdollisia sisältöjä:
Tutustutaan oman luokan ja koulun
uskontoihin, sekä lähiympäristön
uskontoihin ja katsomuksiin, niiden
keskeisiin juhliin ja alueen pyhiin
rakennuksiin.

L2, L6, L7
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Otetaan huomioon myös islamin
monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.

Opiskellaan keskeisimmät hyvän
elämän perusteet islamissa: vastuu
itsestä ja muista luoduista.
Lisäksi käsitellään hyvää käytöstä.
T7 ohjata oppilaita eettiseen
pohdintaan sekä hahmottamaan,
mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
yhteisöstä, ympäristöstä ja
luonnosta

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L3, L7

Opiskellaan keskeisimmät hyvän
elämän perusteet islamissa: vastuu
itsestä ja muista luoduista.

Lisäksi käsitellään hyvää käytöstä.
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Tavoitetta toteutetaan kaikkien
sisältöjen kohdalla.

Islamin uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3–4

L1, L5, L6, L7
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-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä
ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen
perusta. Opetuksessa tarkastellaan
islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin,
arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen.
Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen
vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja
kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan
huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden
merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat
islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat
uskonnolliset opetukset ja kertomukset.
Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen
kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia
ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa
maailmassa. Perehdytään islamin
monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita
profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
Keskeisiä sisältöjä ovat elämän
arvoon liittyvät kysymykset.
Tarkastellaan elämää lahjana
Jumalalta: minä arvokkaana ja
ainutkertaisena Jumalan luotuna,
samoin toisten elämä. Tätä
tarkastellaan erityisesti oppilaiden
lähipiirin kautta.

Tutustutaan Koraanin opetuksiin
edellä mainituista kysymyksistä.
Sisällöistä keskeisiä ovat myös viisi
pilaria. Tarkemmin opetellaan
rukousta ja rukouspesua (wudu)
sekä paaston periaatteita.

Käsitellään profeetta Muhammedin
lapsuutta, hänen perhettään ja
ensimmäisiä Koraanin ilmoituksia.
Ajanjaksona on Mekan aika ennen
muuttoa Medinaan (hijra).
Suurista opetellaan An-Nas, AlFalaq ja Al-Fil.

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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islamin historiaan Euroopassa ja islamiin
Suomessa.
T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L1, L2

Opetuksessa käsitellään pyhiä
kaupunkeja: Mekkaa, Medinaa ja
Jerusalemia.

Koraanin kertomuksista
tarkastellaan Norsun kertomusta ja
Muurahaisten kertomusta.

Käsitellään ajankohtaisia islamilaisia
juhlia sekä perjantairukouksen
merkitystä.
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Esimerkkinä voidaan käsitellä
joitakin Koraanin vertauksia, ja
rukousta käsiteltäessä huomioidaan
tämä tavoite.

L2, L3, L4

Suurista opetellaan An-Nas, AlFalaq ja Al-Fil.
T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Toteutetaan keskeisesti S1:n sisältöjen
opiskelussa

L4, L5, L6
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S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla
S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla
T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Käsitellään kertomuksia profeetoista
Nuh (Nooa) ja Ibrahim (Abraham).
Tuodaan esiin muita profeettoja
myös kristinuskon ja juutalaisuuden
profeettoina.

L1, L2

L2

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla
Tutustutaan kristittyjen ja
juutalaisten pyhiin paikkoihin
kirkkoon ja synagogaan. Käsitellään
lähellä olevia pyhiä rakennuksia.

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon

Mahdollisia sisältöjä:
Pohditaan ihmisten erilaisuutta: eri
kulttuureja ja kieliä, islamin
monimuotoisuutta kuten erilaisia
tapoja ym.

Tarkastellaan koulun erilaisia
uskontoja: mitä uskontoja on
omassa luokassa/koulussa/
ystäväpiirissä.

L2, L5, L6
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liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.
U1 S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat
juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään
niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin
ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta
eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa
otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat
uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin
merkitys sekä uskonnot mediassa ja
populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli
maailmanrauhan rakentamisessa.

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
perehtyminen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Keskeisiä sisältöjä ovat islamilaiset
käytöstavat, myötätunto toisia
kohtaan, kärsivällisyys ja rehellisyys.
Otetaan näihin esimerkkejä profeetta
Muhammedin opetuksista.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n

Opetuksessa käsitellään uskon ja
tekojen valintaa.

Keskeistä on opiskelun tärkeyden
ymmärtäminen ja oppimisen
kunnioittaminen islamissa: oman ja

L7

650

Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.

muiden työn arvostaminen sekä
sääntöjen noudattamisen merkitys.

UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen
etiikan perusteita ja elämän arvoja.
Perehdytään käsitykseen kielletystä ja
sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen.
Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja
tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja
oppilaiden elämästä nousevia eettisiä
kysymyksiä.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8–T10 kohdalla

T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

L2

L1, L3, L6

Kaikki sisältöalueet S1–S3

L1, L4, L6, L7
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T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteiden T8–T10 kohdalla

L1

Islamin uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5–6
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä
ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen
perusta. Opetuksessa tarkastellaan
islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin,
arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen.
Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen
vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja
kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan
huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden
merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat
islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat
uskonnolliset opetukset ja kertomukset.
Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:

-

Laajaalainen
osaaminen

L1

Keskeisinä sisältöinä ovat, mitä
muslimi uskoo Jumalasta sekä
Jumalan palvonta.
L1, L2
Lisäksi käsitellään, mihin muslimi
uskoo eli uskonkappaleet.

Koraania käsitellään pyhänä kirjana;
sen merkitys ja rakenne (Mekan ja
Medinan suurat, säännöt ja
kertomukset).

Käsitellään myös Koraanin
lukemisen ja lausumisen sekä
ymmärtämisen merkitystä.
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ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen
kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia
ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa
maailmassa. Perehdytään islamin
monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita
profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan
islamin historiaan Euroopassa ja islamiin
Suomessa.

Suurista opetellaan Al-Kafirun, AlQadr, Al-Kawthar ja An-Nasr.

Tärkeänä sisältöalueena on
Profeetta Muhammedin perimätieto
(hadith): hadithien merkitys,
perusasiat hadithien kokoamisesta
ja esimerkkejä haditheista
opetukseen liittyen.

Profeetta Muhammedin elämästä
käsitellään muutto Mekasta
Medinaan (hijra) ja islamilainen
ajanlasku sekä Profeetta Medinassa
hänen kuolemaansa asti.
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Keskeistä on käsitellä alustavasti
islamilaista taidetta kuten musiikkia
(nashid) ja moskeija-arkkitehtuuria
sekä islamilaista tiedettä.

Kaikki sisältöalueet S1–S3

L2, L3, L4

L4, L5, L6
Tarkastellaan maailmanlaajuista
islamia sekä teemaa islam ja eri
kulttuurit.

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L1, L2
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ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan
S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

Tutustutaan juutalaisuuden ja
kristinuskon juhla- ja pyhäpäiviin,
pyhiin kirjoihin ja rakennuksiin.

Sisältöinä on islamin, kristinuskon ja
juutalaisuuden symbolit ja nämä
uskonnot Suomessa.

Lyhyesti käsitellään näiden kolmen
Abrahamin uskonnon historiaa
Euroopassa.

UI S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat
juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään
niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin
ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta
eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa
otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat
uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin
merkitys sekä uskonnot mediassa ja
populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli
maailmanrauhan rakentamisessa.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

L2
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T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L5, L6

Keskeisinä sisältöinä ovat uskonnot
ja rauha sekä alustavasti uskontojen
yhteistyö.

Käsitellään uskontoja mediassa.

Pohditaan ihmisten erilaisuutta ja
oikeutta valintoihin: sekä
uskonnonvapautta että
uskonnottomuutta.
T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Keskeisenä sisältönä on
eettisyyteen kasvaminen.
Tarkastellaan sallittua ja kiellettyä
sekä miksi on kielletty.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja

Käsitellään käytöstapoja.

Opetuksen tärkeinä sisältöinä ovat
terveellinen elämäntapa: puhtaus,
ravinto islamissa, harrastusten
merkitys.

L7
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omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen
etiikan perusteita ja elämän arvoja.
Perehdytään käsitykseen kielletystä ja
sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen.
Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja
tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja
oppilaiden elämästä nousevia eettisiä
kysymyksiä.

Pohditaan vastuuta ympäristöstä
sekä suhdetta luontoon.

Pohditaan uskon ja tekojen välistä
suhdetta.

6. luokalla otetaan kilvoittelu,
kamppailu omien heikkouksiensa
kanssa = suuri jihad sekä pieni jihad
eli puolustussota ja mitkä ovat sen
edellytykset.

Keskeinen sisältö on
hyväntekeväisyyden merkitys:
hyväntekeväisyys-yhdistykset
(Punainen risti/ Punainen puolikuu,
oman uskonnon yhdistykset,
avustusyhdistykset ym.)

Islamin etiikasta tärkeää on elämän
kunnioittaminen.

Tärkeä näkökulma omien ja muiden
tunteiden tunnistaminen.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2
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Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten
perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
UI S3 Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus
elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Kuten T8 kohdalla

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

Kaikki sisältöalueet S1–S3

L1, L4, L6, L7

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

L1

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Islamin uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7–9
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen
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T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UI S1 Opetuksessa perehdytään islamiin eri
puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään
osaamista islamin historiasta profeetta
Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan
kasvuun ja islamilaisen teologian
vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat
islamin monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset,
modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam.
Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja
rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja
muslimit Suomessa, Koraanin ja perimätiedon
kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat,
islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten
velvollisuuksien vaikutus elämän eri osaalueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa
suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja
islamilaiseen maailmaan.

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
Opetuksen sisältöjen valinnassa
keskeistä on islam eri puolilla
maailmaa niin, että painopiste on
nykytilanteessa.

Otetaan huomioon eri maiden
kulttuurien vaikutukset islamin
monimuotoisuuteen.

Valitaan kuhunkin opetettavaan
aiheeseen sopivia suuria tai jakeita
ja profeetta Muhammedin
perimätietoja (haditheja) eri
vuosiluokilla.

7. luokalla perehdytään islamin
pääsuuntauksiin, niiden syntyyn ja
leviämiseen sekä opillisen perustan
muotoutumiseen.

7. luokalla perehdytään syvemmin
islamiin Suomessa, sekä historiaan
että nykypäivään.

L1
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Jäsennetään omaa suhdetta
islamiin, suomalaisuuteen ja
muslimimaailmaan.

8. luokalla tarkastellaan islamin
kulttuurillista vaikutusta taiteeseen,
erityisesti arkkitehtuuriin.

9. luokalla tutustutaan erilaisiin
islamilaisiin liikkeisiin ja niiden
poliittiseen ja kulttuuriseen
ulottuvuuteen eri muslimimaissa.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
Opetuksessa tarkastellaan islamin
syntyä profeetta Muhammedin
aikana ja sen jälkeisiä vaiheita.

Käsitellään islamin leviämistä eri
maihin sekä islamilaisen
valtakunnan historian päävaiheita
kuten eri kalifaatteja ja niiden
tunnuspiirteitä seuraavasti:
-

7. luokalla käsitellään neljää
ensimmäistä kalifia
8. luokalla umaijadi- ja
abbasidikalifaatit

L2
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-

9. luokalla vuoden 1258
jälkeinen aika.

8. luokalla perehdytään yleiskuvaan
Koraanin eri opetuksista, kuten usko
ja palvonta.
Jumalan ykseys (tawhid) käsitellään
laajasti.

8. luokalla tutustutaan Koraanin ja
perimätiedon (hadith) kokoamisen
historiaan, rakenteeseen ja eri
tulkintatapoihin.

9. luokalla käsitellään islamilaisen
lain eri tulkintoja ja niiden vaikutusta
yhteiskuntaan ja muslimiyhteisöön.

Tutustutaan lainopin (fiqh)
perusteisiin ja eri lakikoulukuntiin.
Pohditaan uskonnollisten
velvollisuuksien vaikutukseen
elämän eri osa-alueisiin. Nämä
kytketään opetettaviin asioihin joka
vuosiluokalla.
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T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UI S2 Perehdytään suurten
maailmanuskontojen levinneisyyteen,
perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen
kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä
uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot
kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus
politiikassa. Pohditaan uskonnollisen
erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa
osana kulttuuri-identiteettiä.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L3, L6

7. luokalla perehdytään suurten
maailmanuskontojen
levinneisyyteen, perusopetuksiin ja
niiden vaikutukseen eri maiden
kulttuureihin sekä
uskonnottomuuteen
elämänkatsomuksena.

Tutustutaan myös
luonnonuskontoihin.

7. luokalla käsitellään myös
uskonnon ulottuvuudet ja uskonto
ilmiönä.

Pohditaan uskonnollisen
erilaisuuden hyväksymistä sekä
uskontoa osana kulttuuriidentiteettiä.

Mahdollisia sisältöjä:
9. luokalla autetaan oppilaita
huomaamaan uskonnot kulttuurissa,
mediassa ja populaarikulttuurissa

L2, L4, L6
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maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

sekä tunnistamaan uskontojen
vaikutus politiikassa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

9. luokalla tutustutaan alustavasti
uskonnon tutkimukseen sekä
uskonnollisen ja tieteellisen kielen
eroihin. Käsitellään islamia ja
tiedettä.

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UI S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat
islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden
seuraukset sekä islamilaisen lain tulkinnat
yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä.
Pohditaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin
ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään
islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä

L1, L2, L4, L5,
L7

L2, L7
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ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja
ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään
uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen
yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan
vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä
ihmisille.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

L5, L6

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Opetuksessa pohditaan
uskonnollista suvaitsevaisuutta ja
rinnakkaiseloa eri uskontojen ja
kulttuurien kanssa.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

Kaikki sisältöalueet S1–S3

L7

T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

L1, L2

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

Kaikki sisältöalueet S1–S3

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
7. luokalla perehdytään
uskontodialogiin ja uskontojen
merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa.

L6

663

JUUTALAINEN USKONTO
Juutalaisuus on yksi keskeisistä maailmanuskonnoista ja se on vaikuttanut merkittävästi länsimaiseen kulttuuriin ja katsomusperinteeseen. Juutalaisessa
uskonnonopetuksessa oppilas hahmottaa paikkaansa vuosituhantisessa juutalaisessa traditiossa samalla kun hän rakentaa dialogista ja kunnioittavaa
suhdetta muihin uskontoihin. Näin oppilaan juutalainen identiteetti kehittyy tasapainoisessa vuorovaikutuksessa suhteessa muihin uskontoihin ja
maailmankatsomuksiin. Opetuksessa tutustutaan niin omaan uskontoon ja kulttuuriin kuin muihin maailmanuskontoihin. Oppilas saa kattavat tiedot
juutalaisuuden keskeisistä opetuksista, tavoista ja perinteistä, minkä lisäksi hän saa riittävät tiedot muista uskonnoista. Tavoitteena on saavuttaa laaja
uskonnollinen yleissivistys.

Juutalaisessa uskonnonopetuksessa käytetään monipuolisesti eri opetusmenetelmiä. Oppikirjat, dialoginen oppiminen, kuvamateriaali ja videot täydentyvät
monipuolisella internetin käytöllä. Keskustelulla ja erilaisten näkemysten esittämisellä on vankka sija opetuksessa.

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
-

Opetuksen tavoitteet

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto
uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan
perheeseen: suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä
opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat
ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia,
perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita
sekä uskonnon monimuotoisuutta.
UJ S1 Tutustutaan juutalaisuuteen oman
perheen kautta. Sisältöjen valinnassa
keskeisiä ovat juhlat, niiden suhde juutalaiseen

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Minun juureni: pohditaan
perheen ja suvun perinteitä.
Pohditaan perheen ja suvun
arvoja.

-

Laajaalainen
osaaminen

L2, L4
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kalenteriin, elämänkaareen liittyvät perinteet
sekä juutalaisuuden opin perusteet: Jumalan
ykseys, Toora, Tanach ja muut merkittävät
uskonnolliset kirjat ja usko näkymättömään.
Tutustutaan juutalaiseen seurakuntaan ja
tarkastellaan juutalaisuuden monimuotoisuutta
ilmiönä. Perehdytään synagogaan juutalaisten
elämän keskuksena.
T2 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

T3 ohjata oppilasta tutustumaan
opiskeltavan uskonnon
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.
UJ S1 Tutustutaan juutalaisuuteen oman
perheen kautta. Sisältöjen valinnassa
keskeisiä ovat juhlat, niiden suhde juutalaiseen
kalenteriin, elämänkaareen liittyvät perinteet
sekä juutalaisuuden opin perusteet: Jumalan
ykseys, Toora, Tanach ja muut merkittävät
uskonnolliset kirjat ja usko näkymättömään.
Tutustutaan juutalaiseen seurakuntaan ja
tarkastellaan juutalaisuuden monimuotoisuutta
ilmiönä.
S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan
luokan, koulun ja lähiympäristön

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.

Tutustutaan Tooran ja
Tanachin keskeisiin
kertomuksiin, tutustutaan
synagogan ja juutalaisen
kodin uskonnollisiin esineisiin
ja symboleihin.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1

L2, L7

Shabat, juutalainen kalenteri,
Rosh Hashana, Jom Kipur,
Simchat Toora, Sukkot,
Pesach, Shavuot, Hanukka,
Purim
Kashrut

Mahdollisia sisältöjä:

L2, L3, L7
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uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.
UJ S2 Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun
lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin ja
juhlaperinteisiin, oman alueen pyhiin
rakennuksiin sekä uskonnottomuuteen
perinteiden keskellä.

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

-

-

Muita uskontoja oppilaan
lähiympäristössä, koulussa ja
perheessä
Monikulttuurinen Espoo: eri
uskonnot Espoossa ja miten
ne näkyvät espoolaisessa
elämässä.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen
Mahdollisia sisältöjä:
syntymään ja kuolemaan liittyviä
- Keskustelu ja erilaiset
elämänkysymyksiä sekä elämän
kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat
mielipiteet osana
oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu
juutalaisuutta
toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo
ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat
oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.
UJ S3 Sisältöjen valinnassa keskeistä on
oppilaiden elämänkaareen liittyvät asiat.
Opetuksessa aloitetaan oppilaan
elämänkysymysten pohdinta ja avataan
juutalaista näkökulmaa niihin. Tärkeitä
pohdittavia kysymyksiä ovat elämän
kunnioittaminen, ihmisarvo ja YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus sekä toisen asemaan
eläytyminen. Opetuksessa tutustutaan
juutalaisuuteen perhe-elämässä sekä oman
perheen tapakulttuuriin ja hyvän elämän
perusteisiin juutalaisuudessa. Rohkaistaan
oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan

L2, L6, L7
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tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja
hyväksymään erilaisuutta.
T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti, eläytymään
toisen asemaan sekä
kunnioittamaan toisen ihmisen
ajatuksia ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

T7 ohjata oppilaita eettiseen
pohdintaan sekä hahmottamaan,
mitä

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Tooran etiikka
Eettisyyteen kasvaminen

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä,
ympäristöstä ja luonnosta
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella omien mielipiteiden
esittämistä ja perustelemista sekä
erilaisten mielipiteiden kuuntelemista
ja ymmärtämistä

L2,L6, L7

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

L3, L7

Tooran etiikka
Eettisyyteen kasvaminen

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L5, L6, L7

Tooran etiikka
Eettisyyteen kasvaminen
Keskustelu ja erilaiset
mielipiteet osana
juutalaisuutta

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon
lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä
musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:

-

L1

Laaja-alainen
osaaminen
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ja kertomuksiin sekä keskeisiin
oppeihin

opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja
yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon
keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.

-

Toora, Tanach, Tooran
kertomusten syventäminen
Tooran ja Talmudin etiikka

UJ S1Opetuksessa paneudutaan Tooraan,
Tanachiin, perimätietoon ja juutalaisuuden
opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen
tradition vaikutukseen eurooppalaiseen
kulttuuriin ja tieteisiin. Opetuksessa
tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja
niiden merkitystä. Opetukseen valitaan
juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia
uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia.
Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta
sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään
uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen
kalenterin juhliin, juutalaisuuden
monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen
Suomessa.
T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Siddur ja päivittäisten
rukousten ja
jumalanpalvelusten
käytännöt ja sisällöt
Juhlapyhien
jumalanpalvelusten sisältö
Brachot eli siunaukset

L1, L2
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-

-

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Shabatin ja juutalaisten
juhlapyhien rituaalit ja
käytännöt kodissa
Kashrut
Juutalaisen elämänkaaren
riitit
Juutalainen seurakunta ja
sen toiminnot

Heprean painokirjaimet ja
lukemaan opettelun alkeet
Keskeistä uskonnollista
sanastoa hepreaksi

Mahdollisia sisältöjä:
-

L4, L5, L6

Juutalaisuus internetissä

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L3, L4

Juutalaisuuden ja muiden
uskontojen historia ja
nykytilanne Suomessa ja
Euroopassa

L1, L2
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liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.
UJ S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä
ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam.
Perehdytään uskontoja yhdistäviin
henkilöihin, tapahtumiin, pyhiin paikkoihin ja
pyhiin kirjoituksiin sekä vaikutukseen
eurooppalaisessa kulttuurissa. Tarkastellaan
erityisesti juutalaisuuden historiaa
Euroopassa ja perehdytään oppilaiden
lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja uskontodialogin merkitykseen.
Opetuksessa otetaan huomioon uskonnot
mediassa ja populaarikulttuurissa ja
uskontojen rooli maailmanrauhan
rakentamisessa.
T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää
sekä käyttäytymään asianmukaisesti
erilaisissa uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

Juutalaisuuden ja muiden
uskontojen historia ja
nykytilanne Suomessa ja
Euroopassa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

Pyhät kirjat ja kirjoitukset eri
uskonnoissa
Pyhät paikat ja esineet eri
uskonnoissa
Ajan pyhittäminen eri
uskonnoissa

L2, L5, L6
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-

T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat
arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä
ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja
katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.
Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle

Uskonnolliset virat ja pyhät
henkilöt eri uskonnoissa
Kultaisen säännön etiikka
juutalaisuudessa,
kristinuskossa ja muissa
uskonnoissa

Tooran ja Tanachin
kertomukset ja niiden
etiikka
Talmudin etiikka
Mitzvot (positiiviset käskyt
sekä kiellot)
Teshuva eli katumus
Kultaisen säännön etiikka
juutalaisuudessa,
kristinuskossa ja muissa
uskonnoissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L7

Tutustutaan YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen
sisältöön.
Lapsen, vanhempien ja
yhteisön välinen
vuorovaikutus
juutalaisuudessa

L2
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välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UJ S3 Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
juutalaisen etiikan perusteet ja elämän arvo.
Perehdytään uskonnollisten käskyjen eli
mitzvojen jakoon kiellettyihin ja vaadittaviin
tekoihin. Pohditaan ihmisen ja luonnon
suhdetta sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä
sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Tutkitaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä,
juutalaisen kielen terminologiaa ja sen
yhdistävää vaikutusta juutalaisessa
maailmassa. Opetuksessa tärkeitä sisältöjä
ovat juutalaisuuden vaikutus arkielämän
käyttäytymiseen, myötäelämisen taito ja
oppilaiden elämästä nousevat eettiset
kysymykset.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

Kestävä kehitys ja etiikka
juutalaisuudessa ja muissa
uskonnoissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L3, L6

L1, L4, L6, L7

Ihmisen ja Jumalan suhde,
ihmisen suhde ympäristöön
ja lähimmäisiin

Mahdollisia sisältöjä:

L1
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myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

-

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Minun paikkani
maailmassa: minä itse,
perheeni, sukuni,
seurakunta, Am Israel,
kotimaani, koko ihmiskunta

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta perehtymään
opiskeltavan uskonnon pyhiin
kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin,
pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin,
symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon
sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan
uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa.
UJ S1 Opetuksessa paneudutaan Tooraan,
Tanachiin, perimätietoon ja juutalaisuuden
opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen
tradition vaikutukseen eurooppalaiseen
kulttuuriin ja tieteisiin. Opetuksessa
tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja
niiden merkitystä. Opetukseen valitaan
juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia
uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia.
Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta
sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Toora, Tanach, Mishna,
Gemara
Tooran ja Talmudin etiikka
Maimonideen 13 periaatetta

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen
kalenterin juhliin, juutalaisuuden
monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen
Suomessa.
T2 ohjata oppilas tutustumaan
opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

-

-

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Siddur ja päivittäisten
rukousten ja
jumalanpalvelusten
käytännöt ja sisällöt
Juhlapyhien
jumalanpalvelusten sisältö
(syvennetään
Juhlapyhien
jumalanpalvelukset
Brachot eli siunaukset
Ruokarukous (Birkat
hamazon)
Shabatin ja juutalaisten
juhlapyhien rituaalit ja
käytännöt kodissa
Kashrut
Juutalaisen elämänkaaren
riitit
Juutalainen seurakunta ja
sen toiminnot

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2

Heprean aakkoset ja heprean
kirjoittamisen opetteleminen
tekstaten

L2, L3, L4
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-

T4 ohjata oppilasta etsimään,
arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 opastaa oppilasta perehtymään
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin
ja katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut
uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa
kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti
koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.
Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista
taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että
muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja
populaarikulttuurissa.

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat
juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään
uskontoja yhdistäviin henkilöihin, tapahtumiin,
pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin sekä
vaikutukseen eurooppalaisessa kulttuurissa.
Tarkastellaan erityisesti juutalaisuuden
historiaa Euroopassa ja perehdytään
oppilaiden lähialueella vaikuttaviin
uskonnollisiin yhteisöihin ja uskontodialogin
merkitykseen. Opetuksessa otetaan huomioon
uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa ja

Keskeistä uskonnollista
sanastoa hepreaksi

Mahdollisia sisältöjä:
-

Juutalaisuus internetissä

Mahdollisia sisältöjä:
-

L4, L5, L6

Juutalaisuuden ja muiden
uskontojen historia ja
nykytilanne Suomessa ja
Euroopassa (syvennetään)

L1, L2
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uskontojen rooli maailmanrauhan
rakentamisessa.

T6 ohjata oppilas tutustumaan
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamiin ja niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

T7 kannustaa oppilasta
kunnioittamaan omaa ja toisen
pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

T8 ohjata oppilas perehtymään
opiskeltavan uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Juutalaisuuden ja muiden
uskontojen historia ja
nykytilanne Suomessa ja
Euroopassa (syvennetään)

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2, L5, L6

Monoteismin käsite
juutalaisuudessa,
kristinuskossa ja islamissa
Pyhät kirjat ja kirjoitukset eri
uskonnoissa
Pyhät paikat ja esineet eri
uskonnoissa
Ajan pyhittäminen eri
uskonnoissa
Uskonnolliset virat ja pyhät
henkilöt eri uskonnoissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

Tooran ja Tanachin
kertomukset ja niiden etiikka
Talmudin etiikka
Mitzvot (positiiviset käskyt
sekä kiellot)

L7

676

-

-

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän
kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot
sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat
elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan
opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin
opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n
Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat
oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja
omien näkemysten perustelemiseen sekä
uskonnoista käytävään keskusteluun.
UJ S3 Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
juutalaisen etiikan perusteet ja elämän arvo.
Perehdytään uskonnollisten käskyjen eli
mitzvojen jakoon kiellettyihin ja vaadittaviin
tekoihin. Pohditaan ihmisen ja luonnon
suhdetta sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä
sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n
Lapsen oikeuksien sopimus. Tutkitaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä, juutalaisen
kielen terminologiaa ja sen yhdistävää
vaikutusta juutalaisessa maailmassa.

Teshuva eli katumus
Kultaisen säännön etiikka
juutalaisuudessa,
kristinuskossa ja muissa
uskonnoissa
Synnin ja anteeksiannon
käsitteet juutalaisuudessa ja
muissa uskonnoissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

Tutustutaan YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen
sisältöön
Lapsen oikeuksien
toteutuminen käytännössä eri
puolilla maailmaa

L2
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Opetuksessa tärkeitä sisältöjä ovat
juutalaisuuden vaikutus arkielämän
käyttäytymiseen, myötäelämisen taito ja
oppilaiden elämästä nousevat eettiset
kysymykset.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan
tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

-

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia
keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

T12 auttaa ja tukea oppilasta
muodostamaan ja vahvistamaan
myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Tutustutaan juutalaisen
etiikan käsitteeseen Tikkun
olam
Kestävä kehitys ja etiikka eri
uskonnoissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

-

-

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

L1, L4, L6, L7

Ihmisen ja Jumalan suhde
Ihmisen suhde ympäristöön
ja lähimmäisiin

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

L1, L3, L6

Minun paikkani maailmassa:
minä itse, perheeni, sukuni,
seurakunta, Am Israel,
kotimaani, koko ihmiskunta
Juutalainen maailma

L1
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-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UJ S2 Perehdytään suurten
maailmanuskontojen syntyyn ja
levinneisyyteen, perusopetuksiin ja
vaikutukseen kulttuuriin sekä
uskonnottomuuteen tietoisena
elämänkatsomuksena. Tarkastellaan uskontoja
tieteellisestä näkökulmasta. Keskeisinä
sisältöinä ovat uskon ja tiedon sekä
uskonnollisen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen
kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja
tapakulttuurissa.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Uskonto/uskonnot käsitteenä
ja ilmiönä
Uskontojen levinneisyys ja
kannattajamäärät
Uskonnon ja etnisyyden
välinen suhde

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Mahdollisia sisältöjä:
-

-

L2

Tooran, Tanachin, Mishnan
ja Gemaran kertomusten ja
opetusten syventäminen
Juutalaisten pyhien tekstien
synty, midrashim,
tulkintaperinne ja tieteellinen
tutkimus

UJ S1 Keskeisinä opittavina asioina ovat
juutalaisuuden synty, leviäminen ja
jakaantuminen suuntauksiin. Opetuksessa
perehdytään merkittävimpiin juutalaisuuden
suuntauksiin kuten ortodoksisuuteen,
konservatiivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen
sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesti
moderniin ortodoksismiin. Autetaan oppilaita
ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja
paikassa sekä tutkitaan niiden levinneisyyttä ja
keskeisiä opetuksia. Tutkitaan juutalaisuutta
Suomessa ja globaalisti, painottaen
nykytilannetta. Keskeisiä sisältöjä ovat
juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja
tulkinta sekä sen keskeinen sisältö ja
kulttuurivaikutus.
T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
UJ S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

Kristinusko ja sen keskeiset
kirkkokunnat (katolinen ja
ortodoksinen kirkko,
protestanttiset kirkkokunnat)

L2, L3, L6
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-

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös

UJ S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:
-

UJ S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Hindulaisuus, buddhalaisuus,
islam, Kiinan ja Japanin
uskonnot.
Uskonnottomuus

Eri uskontojen juhlaperinteet
ja symbolit
Uskonnot elokuvissa,
kuvataiteessa ja musiikissa

Mahdollisia sisältöjä:
-

L1, L2, L4, L5,
L7

Tutustutaan uskonnon ja
tieteen väliseen suhteeseen
juutalaisuuden ja muiden
uskontojen näkökulmasta
historian eri vaiheissa ja
nykyaikana

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L4, L6

Etiikka ja uskontojen välinen
dialogi

L2, L7
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ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UJ S3 Opetuksessa perehdytään etiikan
peruskäsitteisiin ja teorioihin. Tutustutaan
juutalaisuuden ja muiden Lähi-idän uskontojen
eettiseen opetukseen. Tutkitaan juutalaisuuden
suuntausten eettisiä painotuksia ja Tooran (5
Mooseksen kirjaa) ja juutalaisuuden muiden
pyhien kirjojen (Tanach = juutalainen raamattu,
Talmud, Mishnei Torah ja Sulchan Aruch)
keskinäisiä eroja ja etiikan suhdetta niihin.
Tutustutaan Aasian uskontojen ja
alkuperäiskansojen eettiseen ajatteluun.
Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden
mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen etiikkaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus ja siitä nouseva
ihmisoikeusetiikka sekä uskontodialogi.
Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin,
suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin
vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin
kysymyksiin.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

-

-

UJ S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

L5, L6

Etiikka ja uskontojen välinen
dialogi

Oman ja muiden uskontojen
vastaukset keskeisiin

L7
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eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

olemassaoloon liittyviin
kysymyksiin

T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

-

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

-

L1, L2

Tooran etiikan syventäminen

L6

Uskontojen välinen dialogi

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
UJ S1 Keskeisinä opittavina asioina ovat
juutalaisuuden synty, leviäminen ja
jakaantuminen suuntauksiin. Opetuksessa
perehdytään merkittävimpiin juutalaisuuden

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Mitä tarkoittaa Jumalan
”valittuna kansana oleminen”?
Liitto ja sen velvoitteet
Juutalaisuuden suhde muihin
uskontoihin
Uskontojen välinen dialogi

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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suuntauksiin kuten ortodoksisuuteen,
konservatiivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen
sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesti
moderniin ortodoksismiin. Autetaan oppilaita
ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja
paikassa sekä tutkitaan niiden levinneisyyttä ja
keskeisiä opetuksia. Tutkitaan juutalaisuutta
Suomessa ja globaalisti, painottaen
nykytilannetta. Keskeisiä sisältöjä ovat
juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja
tulkinta sekä sen keskeinen sisältö ja
kulttuurivaikutus.
T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

-

-

T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,

Juutalaisuuden synty,
juutalaisten historia, holokausti,
sionismi, Israelin historia,
Suomen juutalaisten historia
Juutalaisuuden eri suuntaukset:
ortodoksi-, konservatiivi- ja
reformijuutalaisuus
Juutalaisuus kulttuurina
Juutalainen seurakunta ja sen
toiminta

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

Uskontojen historiallinen kehitys
Kirkkohistorian keskeiset
suuntaviivat
Islamin leviäminen ja kehitys

L2, L3, L6
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uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UJ S2 Perehdytään suurten
maailmanuskontojen syntyyn ja
levinneisyyteen, perusopetuksiin ja
vaikutukseen kulttuuriin sekä
uskonnottomuuteen tietoisena
elämänkatsomuksena. Tarkastellaan
uskontoja tieteellisestä näkökulmasta.
Keskeisinä sisältöinä ovat uskon ja tiedon
sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen
erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla,
mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

-

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

-

L2, L4, L6

Uskonnollinen taide
juutalaisuudessa ja muissa
uskonnoissa
Uskonto taiteen innoittajana

Tutustutaan uskonnon ja tieteen
väliseen suhteeseen
juutalaisuuden ja muiden
uskontojen näkökulmasta

L1, L2, L4, L5,
L7
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historian eri vaiheissa ja
nykyaikana
T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

-

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon

-

-

Holokausti ja sen paikka
juutalaisuuden kollektiivisessa
muistissa
Holokaustin merkitys
ihmisoikeusajattelun kehitykselle
L5, L6

Uskontojen vaikutus
maailmanhistoriassa
Juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin keskinäisten suhteiden
historiallinen kehitys

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2, L7

Oman ja muiden uskontojen
vastaukset keskeisiin
olemassaoloon liittyviin
kysymyksiin

L7
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ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UJ S3 Opetuksessa perehdytään etiikan
peruskäsitteisiin ja teorioihin. Tutustutaan
juutalaisuuden ja muiden Lähi-idän uskontojen
eettiseen opetukseen. Tutkitaan
juutalaisuuden suuntausten eettisiä
painotuksia ja Tooran (5 Mooseksen kirjaa) ja
juutalaisuuden muiden pyhien kirjojen (Tanach
= juutalainen raamattu, Talmud, Mishnei Torah
ja Sulchan Aruch) keskinäisiä eroja ja etiikan
suhdetta niihin. Tutustutaan Aasian uskontojen
ja alkuperäiskansojen eettiseen ajatteluun.
Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden
mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen etiikkaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus ja siitä nouseva
ihmisoikeusetiikka sekä uskontodialogi.
Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin,
suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin
vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin
kysymyksiin.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

-

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

-

L1, L2

Tooran etiikan syventäminen

Uskontojen välinen dialogi

L6
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Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
-

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat
uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja
Suomessa, uskontojen tunteminen osana
kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä
aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin
vuorovaikutus eri puolilla maailmaa,
uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien
sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä
arviointia sekä uskontojen välistä
vuorovaikutusta ja dialogia.
UJ S2 Perehdytään suurten
maailmanuskontojen syntyyn ja
levinneisyyteen, perusopetuksiin ja
vaikutukseen kulttuuriin sekä
uskonnottomuuteen tietoisena
elämänkatsomuksena. Tarkastellaan
uskontoja tieteellisestä näkökulmasta.
Keskeisinä sisältöinä ovat uskon ja tiedon
sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen
erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen
näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla,
mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa.

-

Espoon näkökulma

Mahdollisia sisältöjä:
-

Pohditaan etiikkaa, moraalia ja
arvoja ja niiden ilmentymistä eri
uskonnoissa sekä
uskonnottomassa filosofiassa

-

L1

Laajaalainen
osaaminen
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T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan
uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja
suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä
teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja
opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja
vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Mahdollisia sisältöjä:
-

L2

Tutkitaan juutalais-kristillistä
etiikkaa ja juutalaisuuden
vaikutusta länsimaiseen
kulttuuriperintöön

UJ S1 Keskeisinä opittavina asioina ovat
juutalaisuuden synty, leviäminen ja
jakaantuminen suuntauksiin. Opetuksessa
perehdytään merkittävimpiin juutalaisuuden
suuntauksiin kuten ortodoksisuuteen,
konservatiivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen
sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesti
moderniin ortodoksismiin. Autetaan oppilaita
ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja
paikassa sekä tutkitaan niiden levinneisyyttä ja
keskeisiä opetuksia. Tutkitaan juutalaisuutta
Suomessa ja globaalisti, painottaen
nykytilannetta. Keskeisiä sisältöjä ovat
juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja
tulkinta sekä sen keskeinen sisältö ja
kulttuurivaikutus.
T3 ohjata oppilasta perehtymään
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

-

Etiikka ja hyvä elämä eri
uskonnoissa
Humanistinen/uskonnoton
etiikka ja hyvä elämä

L2, L3, L6
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata
elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia
eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen
sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot
rakentamassa yhteiskunta- ja
maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua
opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Tarkastelun kohteena ovat myös
ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon
ja katsomuksellisten kysymysten merkitys
ihmisenä kasvamisessa.
UJ S3 Opetuksessa perehdytään etiikan
peruskäsitteisiin ja teorioihin. Tutustutaan
juutalaisuuden ja muiden Lähi-idän uskontojen
eettiseen opetukseen. Tutkitaan
juutalaisuuden suuntausten eettisiä
painotuksia ja Tooran (5 Mooseksen kirjaa) ja
juutalaisuuden muiden pyhien kirjojen (Tanach
= juutalainen raamattu, Talmud, Mishnei Torah
ja Sulchan Aruch) keskinäisiä eroja ja etiikan
suhdetta niihin. Tutustutaan Aasian uskontojen
ja alkuperäiskansojen eettiseen ajatteluun.
Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden
mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen etiikkaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus ja siitä nouseva
ihmisoikeusetiikka sekä uskontodialogi.
Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin,
suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin

Mahdollisia sisältöjä:
-

Uskonnollisten tapojen eettiset
ulottuvuudet
Tzedakah eli hyväntekeväisyys
juutalaisuudessa
Hyväntekeväisyys muissa
uskonnoissa
Auttaminen ja avustusjärjestöt

L2, L4, L6
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vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin
kysymyksiin.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

-

-

Tutustutaan fundamentalistisiin,
historialliskriittisiin ja liberaaleihin
tulkintoihin eri uskontojen
pyhistä kirjoituksista
Uskon ja tieteen välinen suhde
eri uskonnoissa
Fundamentalistisen ja liberaalin
tulkintaperinteen vaikutukset
tieteeseen, taiteeseen ja
kulttuuriin

T6 ohjata oppilasta perehtymään
eettisen ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

T7 auttaa oppilasta pohtimaan
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

-

L1, L2, L4, L5,
L7

L2, L7

Etiikan teoriat ja moraalisen
ajattelun kehitysvaiheet
Ihmisoikeuksien historiallinen
kehitys ja niiden tilanne
nykymaailmassa
L5, L6

Uskonnon vaikutus politiikkaan

Opetellaan tunnistamaan
ajankohtaisia eettisiä

L7
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eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin

T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan

kysymyksiä ja ongelmia,
tutkitaan niitä etiikan teorioiden
valossa ja esitetään perusteltuja
näkemyksiä niistä toisten
mielipiteitä kunnioittaen.
S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

-

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla

L1, L2

Ympäristöetiikka
Seksuaalietiikka
Päihteet ja etiikka
Vastuu omasta itsestä ja
ympäristöstä
Eettiset kysymykset
paikallistasolla omassa
kotikaupungissa
Omasta lähiympäristöstä
huolehtiminen

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

UJ S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

-

Uskontojen välinen dialogi
Erilaiset uskonnot ja
katsomukset kotikaupungissa ja
niiden ilmentyminen
paikallisyhteisössä

L6
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja Bkokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan Akokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1–2 (A)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

Ryhmäyttäminen on tärkeää ETryhmän työskentelyn alkaessa.

-

Laajaalainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan
toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla
kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja
harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

L1, L2, L4

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin

S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?”
sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

L1, L2, L7

T3 ohjata oppilasta arvostamaan
omaa ja muiden ajattelua

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla
kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja
harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

L1, L2, L7

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä
kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla
kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja
harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.
Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän
merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen
hyvyyttä.

L1, L2, L7
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S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?”
sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja
tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan
vaikutusta siihen.
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan
oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S1 Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän
merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen
hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja
merkitystä lasten elämässä.

L1, L3, L7

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

S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja
tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan
vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä
merkityksellisiä kokemuksia.
T7 opastaa oppilasta tuntemaan
lähiympäristön tapakulttuureja

S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?”
sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan

Esimerkiksi perhemuodot,
sukupolvien yhteys, elämänkaari,
juhlaperinteet.

L2, L4
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erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti
oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1–2 (B)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

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

Kaikki vuosikokonaisuuden sisältöalueet

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisten yhteiselämän perusteita

S1 Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä
lasten elämässä.

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

L1, L3, L4

Alussa on hyvä ryhmäyttää. Voidaan
pohtia, millainen on hyvä luokka ja
mikä on oikein ja väärin koulussa.

L2, L3, L7

Pyritään katsomukselliseen
lähestymiseen. Tutkitaan esimerkiksi
ihmisen toiminnan vaikutusta
lähiympäristössä. Oppilaat voivat
esitellä omia luontokokemuksiaan
esimerkiksi valokuvauksen tai

L3, L5, L7

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön,
luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden
merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa
yhteisöissä.
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan
ja arvostamaan omaa ympäristöään
ja luontoa

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

muiden taidemuotojen kautta.
Lapsen oikeuksiin liittyvää
materiaalia on runsaasti
kansalaisjärjestöjen internet-sivuilla.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3–4 (A)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan
eettisten ajattelun taitojen
kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita
arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden
ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä.
Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja
hyvää elämää.

Hyvää elämää lähdetään
tarkastelemaan oppilaan
näkökulmasta, mutta sitä voi
rikastuttaa pohtimalla elämän
tarkoitusta, valintoja, ihmissuhteita ja
hyvää elämää eri kulttuureissa ja
katsomuksissa.

L1, L2, L3, L7

T5 ohjata oppilas tutustumaan
suomalaiseen kulttuuriperintöön
sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.

S2 Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin.

Vähemmistöistä käsitellään kieli- ja
kulttuurivähemmistöjä, joita
oppilaiden elämänpiirissä on.
Muistetaan myös romanit ja
saamelaiset.

L2, L4, L5

T6 tukea oppilasta rakentamaan
katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään

S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa
identiteettiä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa toisiin.

L1, L2

Opiskelu sisältää tavoitteiden
asettamista, opiskelun seuraamista
ja itsearviointia.

L1, L2, L5
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia
kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja
erilaisten näkökulmien arvostamista.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa toisiin.

L2, L7

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden,
hyväksymisen, ymmärtämisen merkityksiä.
T10 rohkaista oppilasta toimimaan
aloitteellisesti ja vastuullisesti
omassa ympäristössään

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden
ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä.
Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja
hyvää elämää.

L5, L6, L7

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3–4 (B)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

T1 luoda edellytyksiä oppilaan
eettisten ajattelun taitojen
kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita
arjen tilanteisiin

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen,
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista
suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen,
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

L1, L2, L3, L7

Hyväksi voi käyttää esimerkiksi
edu.fi -osoitteesta löytyvää
Filosofiaa lapsille -materiaalia.

L1, L4, L5

697

liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista
suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa
asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen,
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista
suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Ks. edellinen

L1, L4

Huomaa sekä ekologinen että
sosiaalinen kestävä kehitys.

L3, L7

Opiskelu sisältää tavoitteiden
asettamista, opiskelun seuraamista
ja itsearviointia.

L1, L2, L5

S4 Tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta
sekä kestävää kehitystä.
T4 ohjata oppilasta kantamaan
vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen,
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista
suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta
sekä kestävää kehitystä.
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa toisiin.
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T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n
yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa
ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti
lapsen oikeuksia

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien
niiden toteutumista lähellä.

Lapsen oikeuksien toteutumisen
kohdalla voidaan puhua
koulunkäynnin merkityksestä,
terveydenhuollosta,
vaikutusmahdollisuuksista,
ruumiillisen kurituksen kiellosta sekä
leikin ja vapaa-ajan merkityksestä.
Lapsen oikeuksien sopimukseen
liittyvää materiaalia löytyy
esimerkiksi YK-liiton, Amnestyn,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tai
Pelastakaa Lapset ry:n sivuilta.

L2, L3

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5–6 (A)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan
eettisten ajattelun taitojen
kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita
arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti
ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen
vapauden näkökulmista.

L1, L2, L3, L7

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa toisiin.

L1, L4, L5

T5 ohjata oppilas tutustumaan
eurooppalaiseen ja maailman
kulttuuriperintöön sekä

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja
sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista
suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi
UNESCO:n
maailmanperintökohteiden kautta.

L2, L4, L5
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hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä
S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon
ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää
kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten
erittelyä ja perustelemista suhteessa
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
T6 tukea oppilasta rakentamaan
katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja
sen arvokkuuteen. Perehdytään erilaisiin
elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Katsomuksia lähestytään oppilaita
askarruttavien kysymysten kautta.
Elämänkatsomuksista käsitellään
kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta
sekä sekulaaria humanismia. Lisäksi
käsitellään uskontoja, joita omassa
koulussa ja lähiympäristössä on.
Opetellaan kustakin katsomuksesta
jotakin opillista ja joitain
elämäntapoja sekä tarkastellaan sen
asemaa Suomessa ja maailmalla.

L1, L2

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja
katsomuksiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden
asettamista, opiskelun seuraamista
ja itsearviointia.

L1, L2, L5

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia
kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja
erilaisten näkökulmien arvostamista.

Oman näkemyksen muotoilun ja
perustelemisen lisäksi opetellaan
tekemään hyviä kysymyksiä.

L2, L7

S2 Pohditaan esimerkiksi tietämisen,
uskomisen ja luulemisen merkityksiä.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja
katsomuksiin.

Dialogitaitojen opettamiseen on
olemassa materiaalia esim. Askelia
katsomusdialogiin osoitteessa
espoo.fi/agora.
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T10 rohkaista oppilasta toimimaan
aloitteellisesti ja vastuullisesti
omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

L5, L6, L7

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5–6 (B)
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan
eettisten ajattelun taitojen
kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita
arjen tilanteisiin

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin.

L1, L2, L3, L7

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita

Kaikki sisällöt

L1, L4, L5

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa
asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan

Kaikki sisällöt

L1, L4

T4 ohjata oppilasta kantamaan
vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän
perusteisiin tutkimalla esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja
ympäristöissä kuin laajemminkin.

Voidaan pohtia, mitä hyvää rauha ja
demokratia tuovat ja mitkä asiat
vaarantavat niitä. Nämä asiat
voidaan liittää myös globaaliin
kestävään kehitykseen. Esimerkiksi
reilun kaupan periaate yhdistää
ekologisen, taloudellisen ja
sosiaalisen kestävän kehityksen.

L3, L7
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T6 tukea oppilasta rakentamaan
katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään

S4 Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja
tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan
niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin
liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan
erilaisia luontokäsityksiä.

Esimerkiksi luonnonuskontojen ja
Kaukoidän uskontojen aikakäsitykset
ja maailmanselitykset sekä niiden
vaikutukset ihmisten elämään.

L1, L2

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja
katsomuksiin

Opiskelu sisältää tavoitteiden
asettamista, opiskelun seuraamista
ja itsearviointia.

L1, L2, L5

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia
kannanottoja

S4 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja
perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n
yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa
ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti
lapsen oikeuksia

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien
niiden toteutumista muualla maailmassa.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan
aloitteellisesti ja vastuullisesti
omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

L2, L7

Ks. eri kansalaisjärjestöjen
globaalikasvatuksen ja lasten
oikeuksien materiaalit

L2, L3

L5, L6, L7

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)
6. luokalla syvennetään tietoja aiemmin käsitellyistä teemoista ja harjoitellaan ajattelun ja ilmaisun taitoja. Siihen sopii hyvin eri teemoja yhteen vetävä
projektityöskentely oppilaita itseään kiinnostavista aiheista. Projektit voivat olla muodoltaan esimerkiksi tutkielmia, päiväkirjoja tai portfolioita, ja sisältää
taidetta, draamaa, haastatteluja, toimintaa lähiympäristössä ym.
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-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan
eettisten ajattelun taitojen
kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita
arjen tilanteisiin

S1 Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

L1, L2, L3, L7

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia
niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten
näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten
erittelyä ja perustelemista suhteessa
yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyitä, Filosofiaa lapsille
tai projektityöskentely

L1, L4, L5

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa
asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden
ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä.
Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti
ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen
vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja
normin käsitteisiin.

Esim. Filosofiaa lapsille tai
projektityöskentely

L1, L4

Esim. tavoitteiden asettaminen ja
itsearviointi projektityöskentelyssä

L1, L2, L5

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia
niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten
näkökulmista.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden,
hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen,
uskomisen ja luulemisen merkityksiä.
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa toisiin.
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia
kannanottoja

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden,
hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen,
uskomisen ja luulemisen merkityksiä.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja
perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja
katsomuksiin.

Esim. väittelyt

L2, L7

Projektityöskentely voi sisältää
toimintaa lähiympäristössä.

L5, L6, L7

S3 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja
perustelemista suhteessa yhteiselämän
vaatimuksiin.
T10 rohkaista oppilasta toimimaan
aloitteellisesti ja vastuullisesti
omassa ympäristössään

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon
ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää
kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten
erittelyä ja perustelemista suhteessa
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan,
ymmärtämään ja käyttämään
katsomuksellisia käsitteitä

S1 Perehdytään maailmankuvan ja
maailmankatsomuksen käsitteisiin.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan
erilaisia uskonnottomia ja
uskonnollisia katsomuksia, niiden
keskinäistä vuorovaikutusta sekä

S1 Perehdytään teistisiin ja ateistisiin
katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi
sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja

-

Espoon näkökulma

-

Laajaalainen
osaaminen

L1, L2, L4

Lähtökohtana katsomusten
käsittelyyn on arvostava
kohtaaminen ja pyrkimys
ymmärtämiseen. Annetaan oppilaille
myös välineitä ajatella kriittisesti ja

L1, L2, L5
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tiedon ja tutkimuksen roolia
katsomusten arvioinnissa

islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten
historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan
uskonnollisen ajattelun ja
uskontokritiikin perusteita

S1 Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja
identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

esittää kriittisiä huomioita toisia
arvostavasti. Käsitellään ainakin
suurimpia maailmanuskontoja.
Ulkoisten piirteiden lisäksi
perehdytään etiikkaan ja
elämäntapojen perusteluihin.
L1, L3

Perehdytään teistisiin ja ateistisiin
katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi
sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja
islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten
historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.
T5 ohjata oppilasta tuntemaan
katsomusvapaus ihmisoikeutena
sekä katsomusvapauden
turvaamisen kansallisia ja
kansainvälisiä keinoja

S1 Arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa
yhteiskunnissa.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan
erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja
sekä niiden taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

S1 Perehdytään teistisiin ja ateistisiin
katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi
sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja
islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten
historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.

T7 kannustaa oppilasta maailman
moninaisuuden ja kaikkien

Kaikki sisällöt

L2, L3, L6, L7

Perehdytään teistisiin ja ateistisiin
katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi
sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja
islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten
historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.
L1, L2, L4

Harjoitellaan dialogitaitoja. Tässä
voidaan tehdä yhteistyötä toisten
katsomusaineiden ryhmien kanssa.

L2, L3, L7
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yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

Ks. opettajan materiaali Askelia
katsomusdialogiin, espoo.fi/agora.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

Tutkitaan esimerkiksi mediassa ja
taiteessa esiintyviä kulttuurisia
rooleja ja normeja.

-

Laaja-alainen
osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin

S1 Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa.

L2, L7

T7 kannustaa oppilasta maailman
moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S2 Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta
rikkautena, oikeutena ja eettisenä
kysymyksenä.

L2, L3, L7

T8 ohjata oppilasta huomaamaan
eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja
ympäristöstään sekä kehittämään
eettistä ajatteluaan

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja
pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus,
hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.
Perehdytään teon eettisen arvioinnin
näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän
tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan
eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten
arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään
sosiaalisessa mediassa ja muissa
tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

L5, L7

T9 innostaa oppilasta pohtimaan
omien valintojensa vaikutusta

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja
pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus,

L5, L6, L7
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kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti

hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.
Perehdytään teon eettisen arvioinnin
näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän
tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan
eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten
arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään
sosiaalisessa mediassa ja muissa
tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

T10 ohjata oppilas tuntemaan
ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja
ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja
pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus,
hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.
Perehdytään teon eettisen arvioinnin
näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän
tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan
eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten
arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään
sosiaalisessa mediassa ja muissa
tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.
Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta
rikkautena, oikeutena ja eettisenä
kysymyksenä.

Tässä käsitellään ihmisoikeuksia
eettisenä periaatteena,
seuraavalla luokalla käytännössä.

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin
ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.
Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja
ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

L1, L7
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-

Opetuksen tavoitteet

-

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

-

Espoon näkökulma

-

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan,
ymmärtämään ja käyttämään
katsomuksellisia käsitteitä

S3 Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja
luonnon suhteesta, esim. humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen.

L1, L2, L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin
ja perehtymään Unescon
maailmanperintöohjelmaan

S1 Perehdytään Unescon suojelemaan
maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön.

L2, L7

T5 ohjata oppilasta tuntemaan
katsomusvapaus ihmisoikeutena
sekä katsomusvapauden
turvaamisen kansallisia ja
kansainvälisiä keinoja

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin
ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.
Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja
ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

L2, L3, L6, L7

T7 kannustaa oppilasta maailman
moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin
ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.
Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja
ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

L2, L3, L7

T8 ohjata oppilasta huomaamaan
eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja
ympäristöstään sekä kehittämään
eettistä ajatteluaan

S3 Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan
kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä
ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten
eläinten oikeuksiin.

L5, L7

T9 innostaa oppilasta pohtimaan
omien valintojensa vaikutusta
kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti

S3 Pohditaan, miten voidaan toimia
vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

L5, L6, L7

T10 ohjata oppilas tuntemaan
ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin
ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.

L1, L7
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ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta

Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja
ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

HISTORIA
Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä
populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä
maanviljelykulttuurin murrokseen ja
sivilisaation syntyyn.

Opetuksessa korostetaan
historian merkitystä ja arvoa
oppilaan historiatietoisuuden
kehittymisessä

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan
historiasta tiedonalana ja
identiteettiä rakentavana
oppiaineena

Aloitetaan oppilaalle läheisistä
asioista ennen siirtymistä
esihistoriaan ja sivilisaation
syntyyn
Historian elävöittäminen erilaisten
vierailujen avulla, esim. Glims
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 johdattaa oppilasta
tunnistamaan erilaisia historian
lähteitä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4,
L5, L7
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
historiatiedon tulkinnallisuuden

L1, L2, L4,
L5, L6, L7

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T4 auttaa oppilasta hahmottamaan
erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin
liittyviä historiallisia käsitteitä

S2 Paneudutaan demokratian orastukseen
Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan.
Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan
asuttamisen näkökulmasta.
S3 Perehdytään keskiaikaiseen
maailmankuvaan sekä idän ja lännen
kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin
ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille.
Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

S2:n ja S3:n opetuksessa
korostetaan historian ilmiöiden
ymmärtämistä

L1, L2, L3

Historian merkitystä, arvoja ja
asenteita vahvistavat tavoitteet
T1-T3 sisällytetään uusiin
sisältöalueisiin
Opetuksen elävöittäminen
mahdollisuuksien mukaan
taidekasvatusta hyödyntäen
Pääkaupunkiseudun
museotarjonnan hyödyntäminen
(esim. Kansallismuseo)
Vierailu esim. Espoon
Kaupunginmuseoon
Historian sisältöjen linkittäminen
yhteiskuntaopin sisältöjen kanssa
(esim. demokratian käsite antiikin
Kreikan yhteydessä)

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisen toiminnan motiiveja.
T6 johdattaa oppilasta
hahmottamaan erilaisia syitä ja
seurauksia historian tapahtumille ja
ilmiöille

S2 ja S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kuten tavoitteen T4 kohdalla

L2, L3, L4,
L6, L7
L2, L4, L7
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T7 harjaannuttaa oppilasta
tunnistamaan muutoksia oman
perheen tai yhteisön historiassa
sekä ymmärtämään, miten samat
muutokset ovat voineet tarkoittaa
eri asioita eri ihmisille

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7

T8 harjaannuttaa oppilasta
hahmottamaan jatkuvuuksia
historiassa

L1, L2, L4,
L7

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Historiallisen tiedon käyttäminen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T9 ohjata oppilasta etsimään
muutoksille syitä

S4 Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja
ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin
muutoksiin.
S5 Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–
1700-luvuilla.

S4:n ja S5:n opetuksessa
korostetaan historiallisen tiedon
käyttämistä

L1, L2, L4

Opetuksen elävöittäminen
mahdollisuuksien mukaan
taidekasvatusta hyödyntäen
Suositellaan, että alakoulun
historian opetuksen viimeisenä
oppisisältönä käydään läpi
tieteen, taiteen ja ihmisten
uskomusten murrosvaihe
Museovierailut, esim.
Kansallismuseo
Historian sisältöjen linkittäminen
yhteiskuntaopin sisältöjen kanssa

T10 ohjata oppilasta selittämään,
miten tulkinnat saattavat muuttua
uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä
T11 ohjata oppilasta selittämään
ihmisen toimintaa

S4 ja S5 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Kuten tavoitteen T9 kohdalla

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7
L2, L3, L4,
L6, L7
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Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
historiasta tiedonalana ja
identiteettiä rakentavana
oppiaineena

S1 Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut
ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7

S2 Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin,
niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä
siihen, miten ihmiset ovat pystyneet
vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Perehdytään kulttuurin merkitykseen
identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla
ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan
historiallista tietoa erilaisista
ikätasolle sopivista lähteistä sekä
arvioimaan niiden luotettavuutta
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään,
että historiallista tietoa voidaan
tulkita eri tavoin
Historian ilmiöiden ymmärtäminen

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L3,
L4, L5

L1, L2, L4
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T4 vahvistaa oppilaan kykyä
ymmärtää historiallista aikaa ja
siihen liittyviä käsitteitä

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisen toimintaan ja
päätöksentekoon vaikuttaneita
tekijöitä erilaisissa historiallisissa
tilanteissa

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkutarjontaa sekä
espoolaisten museoiden
näyttelyitä: esim. KAMU Kaupungin museo
Koulun lähiympäristön käyttö
historian opetuksessa: esim.
Espoon kartanot ja ensimmäisen
maailmansodan linnoitukset

T6 auttaa oppilasta arvioimaan
erilaisia syitä historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille

L1, L2, L3

L1, L2, L3,
L4, L6, L7

L1, L2, L4

Käytetään hyödyksi Espoon
kotikaupunkipolkuja

T7 ohjata oppilasta analysoimaan
historiallista muutosta ja
jatkuvuutta
Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen
tekemiseen

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Kuten tavoitteiden T4-T7 kohdalla

L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta selittämään
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

L1, L2, L3,
L4, L7

T10 ohjata oppilasta selittämään,
miksi historiallista tietoa voidaan
tulkita ja käyttää eri tavoin eri
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti
tulkintojen luotettavuutta

L1, L2, L4,
L5

T11 harjaannuttaa oppilasta
käyttämään erilaisia lähteitä,
vertailemaan niitä ja

L1, L2, L4,
L5
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muodostamaan oman perustellun
tulkintansa niiden pohjalta
T12 ohjata oppilasta arvioimaan
tulevaisuuden vaihtoehtoja
historiatietämyksensä avulla

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
historiasta tiedonalana ja
identiteettiä rakentavana
oppiaineena

S4 Perehdytään maailmansotiin, kylmään
sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten
näkökulmasta. Paneudutaan
ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien
edistämiseen.
S5 Tarkastellaan arkielämän historiaa ja
tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle
tuomien saavutusten ohella perehdytään
elinkeinorakenteen muutokseen ja
palveluammattien yleistymiseen sekä
kaupungistumiseen.
S6 Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien
maiden yhteiseen historiaan sekä

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7
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uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn
ja ratkaisuihin maailmassa.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan
historiallista tietoa erilaisista
ikätasolle sopivista lähteistä sekä
arvioimaan niiden luotettavuutta

S4-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L3,
L4, L5

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään,
että historiallista tietoa voidaan
tulkita eri tavoin

L1, L2, L4

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä
ymmärtää historiallista aikaa ja
siihen liittyviä käsitteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään
ihmisen toimintaan ja
päätöksentekoon vaikuttaneita
tekijöitä erilaisissa historiallisissa
tilanteissa
T6 auttaa oppilasta arvioimaan
erilaisia syitä historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille
T7 ohjata oppilasta analysoimaan
historiallista muutosta ja
jatkuvuutta

S4-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Hyödynnetään KULPS
kulttuuripolkutarjontaa sekä
espoolaisten museoiden
näyttelyitä: KAMU - Kaupungin
museo

L1, L2, L3

L1, L2, L4

Koulun lähiympäristön käyttö
historian opetuksessa: esim.
Espoon lähiöiden synty ja kasvu
L1, L2, L4
Käytetään hyödyksi Espoon
kotikaupunkipolkuja
L1, L2, L4
Luodaan pohjaa yhteiskuntaopin
opetukselle: Suomen poliittinen
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järjestelmä, Euroopan unioni,
hyvinvointivaltio
Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen
tekemiseen

S4-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T4-T7 kohdalla

L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta selittämään
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

L1, L2, L3,
L4, L7

T10 ohjata oppilasta selittämään,
miksi historiallista tietoa voidaan
tulkita ja käyttää eri tavoin eri
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti
tulkintojen luotettavuutta

L1, L2, L4,
L5

T11 harjaannuttaa oppilasta
käyttämään erilaisia lähteitä,
vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman perustellun
tulkintansa niiden pohjalta

L1, L2, L4,
L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan
tulevaisuuden vaihtoehtoja
historiatietämyksen avulla

L1, L2, L3,
L4, L5, L6,
L7

YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

S1 Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan
yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen
näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi
itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja
viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään
työntekoon, ammatteihin, omaan rahan
käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
S2 Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä
oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä
päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja
perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasaarvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan
Suomen eri kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin.

Sisältöjen linkittäminen historian
sisältöjen kanssa

kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T1 kohdalla

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan
ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana.

T2 tukea oppilasta
harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen erilaisiin
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin kysymyksiin.

Erilaisiin ammatteihin
perehtyminen, esim. huoltajien
avulla
Muista kulttuureista tulevien
oppilaiden tietämyksen
hyödyntäminen

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

Laajaalainen
osaaminen
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T3 ohjata oppilasta hahmottamaan
itsensä yksilönä ja erilaisten
yhteisöjen jäsenenä,
ymmärtämään ihmisoikeuksien ja
tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan
oikeudellisia periaatteita.

kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan
median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa.

kuten tavoitteen T1 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan
osallistuminen

L2, L3, L4,
L7

L2, L4, L5

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T7 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan demokraattisen
vaikuttamisen perustaitoja sekä
keskustelemaan rakentavasti eri
mielipiteistä.

kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 tukea oppilasta ymmärtämään
oman rahankäytön ja
kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä
taitoja.

S1 kuten tavoitteen T1 ja T2 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan
osallistuminen

L2, L6, L7

L3, L4

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan
median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa.

S3 Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä
demokraattisen vaikuttamisen ja
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita
tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja
osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa,
koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja
järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa
toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä
lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

L2, L4, L5

S4 Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja
sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön
ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja
kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan
käytännön tilanteiden kautta paikallisen
talouden toimintaan, kuten lähiympäristön
yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden
tuottajiin.
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan
työnteon ja yrittäjyyden
merkityksen lähiyhteisössään

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

T6 tukea oppilasta ymmärtämään,
että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy
erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

Erilaisiin ammatteihin
perehtyminen, esim.
huoltajien avulla
Oppilaskuntatoimintaan
osallistaminen
Espoon valtuuston ja
valtuutettujen hyödyntäminen
mahdollisuuksien mukaan

L3, L4, L6,
L7

L1, L2, L4
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T7 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan demokraattisen
vaikuttamisen perustaitoja sekä
keskustelemaan rakentavasti eri
mielipiteistä

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

T8 tukea oppilasta ymmärtämään
oman rahankäytön ja
kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

T9 kannustaa oppilasta erilaisten
yhteisöjen toimintaan ja
harjoittelemaan median käyttöä
turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan
osallistuminen

L2, L6, L7

L3, L4

Oppilaskuntatoimintaan
osallistuminen

L3, L4, L5,
L7

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Perehdytään yksilön vastuisiin,
velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman
elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan
erilaisiin mahdollisuuksiin oman
tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä

Hyödynnetään Espoo-tarinan
sisältöjä yhteiskuntaopin
opetuksessa

L4, L7

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta syventämään
kiinnostustaan ympäröivään
yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin
tiedonalana
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oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden,
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
S2 Paneudutaan demokraattisen
yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja
toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään
ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin
kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen
sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja
vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön,
järjestöjen, median ja julkisen vallan
toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja
kansainvälisesti.
S3 Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Harjoitellaan yhteiskunnallisessa
osallistumisessa, työelämässä ja
taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja
luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa
aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös
yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa.
S4 Perehdytään talouden peruskäsitteisiin,
ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä
tarkastellaan taloutta myös kestävän
kehityksen ja erilaisten taloudellisten
toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin
kysymyksiin muun muassa työn, ammattien
ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden

Käytetään Espoon kaupungin
sivustojen informaatiota kuten
esim. tilastoja
Käytetään laajasti eri medioita
opetuksessa sekä myös
paikallismedioita kuten esim.
Länsiväylä-lehteä
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tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja
globaalit näkökulmat.

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen erilaisiin
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L4,
L7

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan
oikeusvaltion periaatteita,
ihmisoikeuksien yleismaailmallista
merkitystä sekä syventämään
tietojaan suomalaisen
oikeusjärjestelmän toiminnasta

S2 ja S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L4, L7

T4 ohjata oppilasta syventämään ja
pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa,
talouden toimintaa ja yksityistä
taloudenpitoa koskevia tietojaan ja
taitojaan sekä arvioimaan median
roolia ja merkitystä

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L4, L5

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
T5 rohkaista oppilasta kehittymään
yritteliääksi ja vastuulliseksi
taloudelliseksi toimijaksi, joka
tuntee yrittäjyyttä ja työelämää
sekä niiden tarjoamia

S1 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

TET-jakson hyödyntäminen
opetuksessa: ammatit, yritys,
työelämä

L1, L4, L6,
L7
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mahdollisuuksia ja osaa suunnitella
tulevaisuuttaan

Erilaisista kulttuureista tulevien
oppilaiden tietämyksen
hyödyntäminen
Yhteiskuntaopin yhdistäminen
paikallisiin ja valtakunnallisiin
hankkeisiin kuten esim. KiVa koulu toimintaan tai
vertaissovitteluun
Yhteistyö lähipoliisin kanssa
Kaupungin hyvinvointipalvelujen
esittely
Yhteistyö lähipankin kanssa
rahankäytön neuvonnassa
Oppilaskuntatoiminnan ja
Nuorisovaltuuston toiminnan
yhdistäminen yhteiskuntaopin
opetukseen
Espoolaisten
kunnanvaltuutettujen ja
kansanedustajien hyödyntäminen
opetuksessa mahdollisuuksien
mukaan

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
yhteiskunnallista toimintaa sekä eri
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä
monipuolisesti ja avarakatseisesti

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L4
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
yhteiskunnallisen päätöksenteon
periaatteita ja demokraattisia
toimintatapoja paikallisella,
kansallisella ja Euroopan unionin
tasolla sekä globaalisti ja
toimimaan aktiivisena, omaa
lähiyhteisöä kehittävänä
kansalaisena

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L4, L7

T8 ohjata oppilasta talouden
perusteiden ymmärtämiseen, oman
talouden hallintaan ja vastuulliseen
kuluttamiseen kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti

S1 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L2, L4, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan
yhteiskunnallisia näkemyksiään,
osallistumaan yhteiskunnalliseen
toimintaan ja keskusteluun sekä
käyttämään mediataitojaan ja
tietojaan yhteiskunnasta omien
käsitystensä muodostamisessa ja
kansalaisena toimimisessa

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

kuten tavoitteen T5 kohdalla

L1, L2, L7

MUSIIKKI

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota
ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen.

Oppilasta kannustetaan ja
rohkaistaan toimimaan ryhmän
jäsenenä musisoiden eli oppilas
soittaa, laulaa, liikkuu, kuuntelee,
improvisoi ja säveltää ryhmän
jäsenenä

L2, L7

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota
ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä
ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen,
luontevan hengityksen, äänenkäytön ja
laulamisen harjoittaminen sekä käytössä
olevien soittimien ja laitteiden
tarkoituksenmukainen käsittely.

Oppilasta innostetaan luontevaan
äänenkäyttöön puhuen, loruillen,
riimitellen sekä erilaisten leikkien ja
pelien avulla

L1, L2, L4

Osallisuus
T1 ohjata oppilasta toimimaan
musiikillisen ryhmän jäsenenä
oppilaan myönteistä minäkuvaa
rakentaen.

Musisointi ja luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri
hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä
käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin
rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.

Kokonaisvaltaisen kehollisen
kokemisen kautta etsitään musiikin
sykettä ja harjoitellaan sen
toteuttamista musisoinnissa

Kokeillaan ja käytetään rytmisoittimia
laulujen ja liikkeiden säestyksenä.
Nimetään käytössä olevia soittimia
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S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös
musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

Soittosäestyksiä (esim.
kvinttiborduuna tai ostinato) ja
ohjausta soittotekniikkaan

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja,
leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja
kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia
luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja
musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat
ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin.
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin
ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia
mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja
musiikkikappaleet.
T3 kannustaa oppilasta kokemaan
ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä
liikkuen ja kuunnellen

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.

S3 Opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä.

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin
ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden

L1, L4
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T4 antaa tilaa oppilaiden omille
musiikillisille ideoille ja
improvisoinnille sekä ohjata heitä
toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia
käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita
ilmaisukeinoja

S4 Luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan,
jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta
ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen.

Tuetaan oppilaan luontaista
eläytymis- ja kuvittelukykyä
antamalla tilaa oppilaan ideoille ja
improvisoinnille

L5, L6

musiikillisen toiminnan ja
musisoinnin yhteydessä

Itse tuotetut äänimaisemat ja
liikeimprovisaatiot esimerkiksi
satuihin, loruihin ja tarinoihin

Ohjataan oppilasta lyhyiden
rytmisten ja melodisten (esimerkiksi
kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai
pentatoninen asteikko) motiivien
toteuttamiseen

Eheytetään opetusta esimerkiksi AI,
KU, LI
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T5 innostaa oppilasta tutustumaan
musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin
ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

L2, L4
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T6 auttaa oppilasta ymmärtämään
musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin
yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.
Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

Tutustutaan musiikin
merkitsemistapoihin esimerkiksi
nuotit, aika-arvot, tempo ja
dynaamiset merkit, kuvionuotit jne

L4

Merkitään itse tuotettua musiikkia
muistiin omilla merkintätavoilla
(esimerkiksi äänimaisema)

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T7 ohjata oppilasta toimimaan
vastuullisesti musisoinnissa

S1 Keskeisenä sisältönä on käytössä olevien
soittimien ja laiteiden tarkoituksenmukainen
käsittely.

Oppilasta ohjataan käyttämään ja
käsittelemään soittimia ja laitteita
tarkoituksenmukaisella tavalla

L7

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota
ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä
ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen,
luontevan hengityksen, äänenkäytön ja
laulamisen harjoittaminen sekä käytössä
olevien soittimien ja laitteiden
tarkoituksenmukainen käsittely.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus
riittävän toiston avulla kehittyä
musiikin oppimisessa
Yhdessä voidaan valmistaa ja
harjoitella esimerkiksi
musiikkiesityksiä tapahtumiin ja
juhliin

L1

Oppimaan oppiminen musiikissa
T8 tarjota oppilaille kokemuksia
tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin
oppimisessa

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri
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hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä
käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin
rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.

S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös
musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja,
leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja
kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia
luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja
musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat
ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin.
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin
ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia
mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja
musiikkikappaleet.

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota
ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen.

Rohkaistaan oppilasta osallistumaan
musiikilliseen toimintaan ja
vahvistetaan oppilaan taitoa toimia
ryhmän jäsenenä

L2, L7

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota
ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä
ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen,
luontevan hengityksen, äänenkäytön ja
laulamisen harjoittaminen sekä käytössä
olevien soittimien ja laitteiden
tarkoituksenmukainen käsittely.

Oppilasta innostetaan luontevaan
äänenkäyttöön puhuen, loruillen,
riimitellen sekä erilaisten leikkien ja
pelien avulla

L1, L2, L4

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteistöä
laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi,
melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja
muoto.

Vahvistetaan kokonaisvaltaisesti
musiikin sykkeen kokemista
musisoinnissa

Osallisuus
T1 ohjata oppilasta toimimaan
musiikillisen ryhmän jäsenenä
oppilaan myönteistä minäkuvaa
rakentaen.
Musisointi ja luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä

Laulutaitoa ja melodian
hahmottamista vahvistetaan
sopivalla laulustolla

Harjoitellaan yhteissoittotaitoja
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S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös
musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

Syke-, imitaatio-, ja
kaikuharjoituksia, rytmisoittimien
kokeilua ja käyttöä laulujen ja
liikkeiden säestyksenä
Käytössä olevien soittimien
nimeämistä

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja,
leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja
kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia
luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja
musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat
ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin.
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin
ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia
mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja
musiikkikappaleet.
T3 kannustaa oppilasta kokemaan
ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä
liikkuen ja kuunnellen

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteistöä
laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi,
melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja
muoto.

S3 Opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä.

Soittosäestyksiä (esim.
kvinttiborduuna tai ostinato) ja
ohjausta soittotekniikkaan

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin
ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden

L1, L4
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T4 antaa tilaa oppilaiden omille
musiikillisille ideoille ja
improvisoinnille sekä ohjaa heitä
suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai muita
kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä,
liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia
tai muita ilmaisukeinoja

S4 Luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan,
jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta
ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen.

Tuetaan oppilaan eläytymis- ja
kuvittelukykyä antamalla tilaa
oppilaan ideoille ja improvisoinnille
musiikillisen toiminnan ja
musisoinnin yhteydessä

L5, L6

Itse tuotetut äänimaisemat ja
liikeimprovisaatiot esimerkiksi
satuihin, loruihin ja tarinoihin

Ohjataan oppilasta rytmisten ja
melodisten (esimerkiksi kaksi-,
kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen
asteikko) motiivien toteuttamiseen.

Eheytetään opetusta esimerkiksi AI,
KU, LI
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T5 innostaa oppilasta tutustumaan
musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä
nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta
monimuotoisuudesta

S4 Opetuksessa ja ohjelmiston suunnittelussa
kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin
kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Tutustutaan eri musiikkikulttuureihin
ja -tyyleihin

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

L2, L4
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T6 auttaa oppilasta ymmärtämään
musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin
yhteydessä

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden
taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteistöä
laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi,
melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja
muoto.

Tutustutaan musiikin
merkitsemistapoihin esimerkiksi
nuotit, aika-arvot, tempo ja
dynaamiset merkit, kuvionuotit jne.

L4

Merkitään itse tuotettua musiikkia
muistiin omilla merkintätavoilla
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T7 ohjata oppilasta toimimaan
vastuullisesti musisoinnissa

S1 Keskeisenä sisältönä on käytössä olevien
soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen
käsittely.

L7

Oppimaan oppiminen musiikissa
T8 tarjota oppilaille kokemuksia
tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin
oppimisessa

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus
riittävän toiston avulla kehittyä
musiikin oppimisessa

Esimerkiksi musiikkiesitysten
valmistaminen ja harjoittaminen
tapahtumiin ja juhliin

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

L1
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia
musisoivan ryhmän jäsenenä

L2, L6, L7

Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan
yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä
yhteisössään

Ohjataan oppilasta huomioimaan
muut ryhmän jäsenet
musisoidessaan ja suhteuttamaan
oma äänensä yhteiseen tuotokseen
ja kuuntelemaan muita
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodiaja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista
monipuolisesti erilaisessa
musiikillisessa toiminnassa
Tutustutaan moniäänisyyteen
(esimerkiksi puhekuoro, kaanon) eri
tavoin laulaen, taputtaen, puhuen,
liikkuen ja kuunnellen
Soitinkokeiluja ja ohjausta
soittotekniikkaan. Nimetään
käytössä olevia soittimia.

L2
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Vahvistetaan yhteissoittotaitoja
Yksinkertaisia soittosäestyksiä
(esimerkiksi kvinttiborduuna,
ostinato)

Harjoitetaan rytmisiä taitoja ja
tutustutaan musisoiden eri
tahtilajeihin esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4,
5/4 (Kalevala)

Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin
(esimerkiksi pentatoninen, duuri,
molli, moodit) musiikillisen toiminnan
yhteydessä

Musisointitilanteissa rohkaistaan
omien musiikillisten ideoiden
tuottamiseen ja toteuttamiseen
T3 kannustaa oppilasta keholliseen
musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien
tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

L1, L2

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin

L2
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elämykselliseen kuunteluun sekä
ohjata häntä jäsentämään
kuulemaansa sekä kertomaan siitä.

Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.
Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin sekä pohditaan musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,

ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden
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kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa
syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja
sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri
keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja
toteutettuja pienimuotoisia
sävellyksiä, äänimaisemia,
liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja
sekä monitaiteellisia kokeiluja

L1, L2, L5, L6

Ohjataan oppilasta lyhyiden rytmi- ja
melodia-aiheiden (esimerkiksi kaksi-,
kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen
asteikko) toteuttamiseen

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden
luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös
ohjelmistoon.
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
musiikillisia kokemuksiaan ja
kulttuurista monimuotoisuutta

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

L2
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yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin.

Opetuksen lähtökohtana
hyödynnetään ryhmän kulttuurista
monimuotoisuutta

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia.
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan oppilasta huomaamaan
musiikkikäsitteitä soivasta musiikista
ja nimeämään niitä

L4

Ohjataan äänen ja symbolin
vastaavuuden ymmärtämiseen ja
ilmentämiseen musiikissa
(esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo
ja dynaamiset merkit, kuvionuotit,
itse luodut merkintätavat jne.)

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan
musiikin vaikutus omassa
elämässään

L3
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sekä huolehtimaan musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta
Ohjataan oppilasta huolehtimaan
omasta kuulostaan
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9 ohjata oppilasta kehittämään
musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla osallistumaan tavoitteiden
asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta musiikillisten
taitojen kehittämiseen pitkäjänteisen
harjoittelun kautta

L1

Valmistetaan ja harjoitetaan
esimerkiksi musiikkiesityksiä
tapahtumiin ja juhliin
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan
ryhmässä rakentavasti ja muita
kannustaen

L2, L6, L7

Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan
yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä
yhteisössään
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Kannustetaan oppilasta omien
vahvuuksiensa hyödyntämiseen
musisoinnissa
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodiaja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista
monipuolisesti erilaisessa
musiikillisessa toiminnassa

Ryhmän taitojen lisääntyessä
harjoitellaan myös moniäänistä
musisointia

Soitinkokeiluja
Vahvistetaan soittotekniikkaa ja
yhteissoittotaitoja
Nimetään käytössä olevia soittimia
Monipuolistetaan soittosäestyksiä
(esimerkiksi sointutehot)

Rytmisiä taitoja harjoitellaan
monipuolisesti eri tahtilajeissa (2/4,
3/4, 6/8, 4/4, 5/4)

L2
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Erotellaan ja hahmotetaan aikaarvoja musisoinnin yhteydessä

Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin
(esimerkiksi pentatoninen, duuri,
molli, moodit) musiikillisen toiminnan
yhteydessä

Musisointitilanteissa kannustetaan
omien musiikillisten ideoiden
tuottamiseen ja toteuttamiseen
osana ryhmää
T3 kannustaa oppilasta keholliseen
musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien
tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen
keholliseen aistimiseen ja ilmaisuun,
esimerkiksi luova liikunta, laululeikit
ja tanssit

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä
ohjata häntä jäsentämään
kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin
ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden

L2

Rohkaistaan oppilasta kertomaan
musiikin herättämistä mielikuvista,
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S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.
Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin sekä pohditaan musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa

ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan
kuulemaansa
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syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja
sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri
keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden
luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös
ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta rytmi- ja melodia
(esimerkiksi kaksi-, kolmi-,
nelisävelikkö tai pentatoninen
asteikko) aiheiden toteuttamiseen

L1, L2, L5, L6

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja
toteutettuja pienimuotoisia
sävellyksiä, äänimaisemia,
liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja
sekä monitaiteellisia kokeiluja

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
musiikillisia kokemuksiaan ja
musiikillisen maailman esteettistä,
kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

Opetuksen lähtökohtana
hyödynnetään ryhmän kulttuurista
monimuotoisuutta

L2
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ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia.
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan
musiikkikäsitteitä soivasta musiikista
ja nimeämään niitä

L4

Ohjataan äänen ja symbolin
vastaavuuden ymmärtämiseen ja
ilmentämiseen musiikissa,
esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo
ja dynaamiset merkit, kuvionuotit,
itse luodut merkintätavat, jne.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin
sekä huolehtimaan musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan
musiikin vaikutus omassa
elämässään

Ohjataan oppilasta huolehtimaan
kuulostaan ja toimimaan
vastuullisesti musisointitilanteissa

L3
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Oppimaan oppiminen musiikissa
T9 ohjata oppilasta kehittämään
musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden
asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa
tavoitteisiin.

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta
pitkäjänteisyyteen musiikillisten
taitojen kehittämisessä ja
musiikillisten tuotosten
viimeistelyssä

L1

Valmistetaan ja harjoitetaan
esimerkiksi musiikkiesityksiä
tapahtumiin ja juhliin

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan
ryhmässä rakentavasti ja muita
kannustaen

L2, L6, L7

Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan
yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä
yhteisössään

Kannustetaan oppilasta omien
vahvuuksiensa hyödyntämiseen
musisoinnissa
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Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodiaja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Tutustutaan musiikin tulkintaan ja
ilmaisuun

Vahvistetaan oppilaan luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista
monipuolisesti erilaisessa
musiikillisessa toiminnassa
Ryhmän taitojen lisääntyessä
harjoitellaan moniäänistä musisointia

Soitinkokeiluja
Vahvistetaan soittotekniikkaa ja
yhteissoittotaitoja
Monipuolistetaan soittosäestyksiä,
esimerkiksi sointutehot
Tunnistetaan ja nimetään käytettäviä
soittimia

Rytmisiä taitoja harjoitellaan
monipuolisesti eri tahtilajeissa (esim.
2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4)
Tutustutaan rytmiseen
monimuotoisuuteen esimerkiksi
synkooppi, kolmimuunteisuus,
polyrytmiikka

L2
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Erotellaan ja hahmotetaan aikaarvoja musisoinnin yhteydessä

Harjoitellaan erilaisten asteikkojen
käyttämistä musisoinnissa
(esimerkiksi pentatoninen, duuri,
molli, moodit) ja omien musiikillisten
ideoiden toteuttamisessa
T3 kannustaa oppilasta keholliseen
musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien
tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen
keholliseen aistimiseen,
improvisaatioon ja ilmaisuun,
esimerkiksi luova liikunta, laululeikit
ja tanssit

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä
ohjata häntä jäsentämään
kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin
ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden

L2

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

Rohkaistaan oppilasta kertomaan
musiikin herättämistä mielikuvista,
ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan
kuulemaansa
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Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.
Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin sekä pohditaan musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa
syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja
sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Ohjataan oppilasta rytmi- ja
melodiaimprovisaatioon (esimerkiksi

L1, L2, L5, L6
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pienimuotoisia sävellyksiä tai
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri
keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen

kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai
pentatoninen asteikko)
S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden
luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös
ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta toteuttamaan
omia tai ryhmässä suunniteltuja
pienimuotoisia sävellyksiä,
äänimaisemia, liikeimprovisaatioita
tai liikesarjoja
Tuotoksissa voidaan integroida eri
taiteenaloja esimerkiksi draama,
kuva, runo, tanssi tai tarina

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja
toteutettuja sävellyksiä myös
teknologiaa hyödyntäen
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
musiikillisia kokemuksiaan ja
musiikillisen maailman esteettistä,
kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

Ohjataan oppilasta tutustumaan ja
tutkimaan musiikin kulttuurista
monimuotoisuutta

L2
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan tunnistamaan
musiikkikäsitteitä soivasta musiikista
ja nimeämään niitä

L4

Ohjataan äänen ja symbolin
vastaavuuden ymmärtämiseen ja
ilmentämiseen musiikissa,
esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo
ja dynaamiset merkit, kuvionuotit,
itse luodut merkintätavat, jne.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin
sekä huolehtimaan musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan
musiikin vaikutus omassa
elämässään

L3

Ohjataan oppilasta käyttämään
soittimia ja laitteita turvallisesti ja
huolehtimaan kuulostaan sekä
toimimaan vastuullisesti
musisointitilanteissa
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9 ohjata oppilasta kehittämään
musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta
pitkäjänteisyyteen musiikillisten
taitojen kehittämisessä ja

L1
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asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin

musiikillisten tuotosten
viimeistelyssä

Valmistetaan ja harjoitetaan
esimerkiksi musiikkiesityksiä
tapahtumiin ja juhliin

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan
ryhmässä rakentavasti ja muita
kannustaen
Kannustetaan oppilasta omien
vahvuuksiensa hyödyntämiseen
musisoinnissa

L2, L6, L7

Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan
yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä
yhteisössään

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
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T2 ohjata oppilasta luontevaan
äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodiaja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

Ohjataan oppilasta osallistumaan
musiikillisen tulkinnan suunnitteluun
ja toteutukseen musisoinnissa

Vahvistetaan oppilaan luontevaa
äänenkäyttöä ja laulutaitoa
Tutustutaan laajemmin erilaisiin
äänenkäyttö- ja laulutapoihin
Ryhmän taitojen lisääntyessä
harjoitellaan moniäänistä musisointia

Vahvistetaan yhteissoittotaitoja ja
soittotekniikkaa
Ryhmän taitojen karttuessa lisätään
soitto-ohjelmiston haasteellisuutta,
esimerkiksi sointutehot,
melodiasoitto, ostinatot/riffit,
soitinsoolot ja improvisaatiot

Rytmisiä taitoja vahvistetaan
monipuolisesti eri tahtilajeissa,
esimerkiksi 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4

Harjoitellaan rytmistä
monimuotoisuutta esimerkiksi
synkooppi, kolmimuunteisuus ja
polyrytmiikka

L2
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Vahvistetaan aika-arvojen hallintaa
ja käyttöä musisoinnissa

Harjoitellaan ja monipuolistetaan
erilaisten asteikkojen käyttämistä
musisoinnissa (esimerkiksi
pentatoninen, duuri, molli, moodit) ja
omien ideoiden toteuttamisessa
T3 kannustaa oppilasta keholliseen
musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista,
liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien perussoittotekniikoita
harjoitellaan yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja
kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota
peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen.
Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita
kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.
Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin
ilmaisullisiin keinoihin.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen
musiikin keholliseen ilmaisuun,
esimerkiksi liikerytmiikka, luova
liikunta, laululeikit ja tanssit

L1, L2
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S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi
opetuksessa käsitellään oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja
koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin
yhteisöihin sekä pohditaan musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa
lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja
kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa
syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja
sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä
ohjata häntä jäsentämään
kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Musiikin kuuntelussa painotetaan
aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin
ja sen tunnelmaan eläydytään
motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja
mielikuvitusta aktivoiden

Rohkaistaan oppilasta kertomaan
musiikin herättämistä mielikuvista,

L2
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ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan
kuulemaansa
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri
keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Ohjataan oppilasta rytmi- ja
melodiaimprovisaatioon, esimerkiksi
pentatoninen asteikko

L1, L2, L5, L6

Ohjataan oppilasta toteuttamaan
omia tai ryhmässä suunniteltuja
pienimuotoisia sävellyksiä,
äänimaisemia, liikeimprovisaatioita
tai liikesarjoja

Tuotoksissa voidaan integroida eri
taiteenaloja esimerkiksi draama,
kuva, runo, tanssi ja tarina

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja
toteutettuja sävellyksiä myös
teknologiaa hyödyntäen
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
musiikillisia kokemuksiaan ja
musiikillisen maailman esteettistä,

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua

L2
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kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä

Kannustetaan oppilasta
jäsentämään ja ilmentämään
musiikin herättämiä ajatuksia,
mielikuvia ja tuntemuksia
S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää
ja ymmärtää musiikin merkintätapoja
musisoinnin yhteydessä

L4

Ohjataan oppilasta käyttämään
soittimia ja laitteita turvallisesti sekä
huolehtimaan kuulostaan ja
toimimaan vastuullisesti
musisointitilanteissa

L3

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin
sekä huolehtimaan musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Kannustetaan oppilasta löytämään
oma tapansa toimia musiikin
kuluttajana, esimerkiksi kuuntelija,
harrastaja, tekijänoikeudet,
kulttuuripalvelujen käyttäjä jne.
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9 ohjata oppilasta kehittämään
musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Oppilasta kannustetaan
pitkäjänteisyyteen musiikillisten
taitojen kehittämisessä ja

L1
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asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin

musiikillisten tuotosten tulkinnassa ja
viimeistelyssä

Valmistetaan ja harjoitetaan
esimerkiksi musiikkiesityksiä
tapahtumiin ja juhliin

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Osallisuus
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan
toimintaan musisoivan ryhmän ja
musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1 Opetuksessa on keskeistä musiikillisten
Oppilasta ohjataan toimimaan
ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä ryhmässä rakentavasti ja muita
omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
kannustaen
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Kannustetaan oppilasta omien
vahvuuksiensa hyödyntämiseen
musisoinnissa
S2 Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja
musiikkikäsitteitä ja musiikin
perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä
käsitteellistä osaamista syvennetään ja
sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

L2, L7
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Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan
merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella
opetuksessa käsitellään oppilaiden esille
tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin
liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös
kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin
näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin
ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

S4 Ohjelmistoon ja erityisesti
kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti
eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia
kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset
musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja
laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten
yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen
ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon
kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita
innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen
oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös
oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
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Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä edelleen
musisoivan ryhmän jäseninä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta havainnoimaan
omassa äänessä tapahtuvia
muutoksia (äänenmurros)

L2

Kannustetaan ylläpitämään
laulutaitoa ja osallistumaan
yhteislauluun

Tutustutaan erilaisiin äänenkäyttö- ja
laulutapoihin
T3 kannustaa oppilasta kehittämään
edelleen soitto- ja
yhteismusisointitaitojaan keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Vahvistetaan oppilaan
yhteismusisointitaitoja: rytmi
(esimerkiksi oma syke - ryhmän
yhteinen syke, beat - offbeat,
synkooppi, kolmimuunteisuus, aikaarvot, tahtilajit), melodia (esimerkiksi
ostinato, riffi, soolo, asteikot
esimerkiksi pentatoninen, blues),
harmonia (esimerkiksi sointutehot,
sointukierrot), muoto
(muotorakenteet) ja sointiväri
(esimerkiksi erilaiset soittimet ja
soitinkokoonpanot)

L2

T4 rohkaista oppilasta
monipuoliseen

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Monipuolisissa
musiikkiliikuntaharjoitteissa ohjataan

L2
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musiikkiliikunnalliseen kokemiseen
ja ilmaisuun

oppilasta kokemaan keho
musiikillisena instrumenttina

Vahvistetaan oppilaan taitoa kokea
musiikin syke sekä eläytyä ja
ilmentää musiikkia liikkeen keinoin
T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata häntä
keskustelemaan havainnoistaan

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Musiikin kuuntelussa lähtökohtana
on aktiivinen kuuntelu, jossa
musiikkiin ja sen tunnelmaan
eläydytään motorisesti liikkuen,
visuaalisesti ja mielikuvitusta
aktivoiden

L2

Aktiivisen kuuntelun avulla
analysoidaan ja vahvistetaan
musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia,
harmonia, muoto, sointiväri,
dynamiikka) hahmottamista ja
tunnistamista

Rohkaistaan oppilasta kuvailemaan
kuulemaansa ja kertomaan musiikin
herättämistä mielikuvista, ajatuksista
ja tunteista
T6 kannustaa oppilasta
rakentamaan luovaa suhdetta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutkitaan, miten improvisaation
kautta syntyviä musiikillisia ideoita

L1, L2, L6
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musiikkiin ja ohjata heitä
improvisointiin, sovittamiseen ja
säveltämiseen sekä
taiteidenväliseen työskentelyyn

voidaan käyttää omien tai ryhmissä
suunniteltujen ja toteutettujen
sävellysten tekemisessä

Hyödynnetään myös teknologiaa
musiikin tuottamisessa ja
tallentamisessa

Ohjataan oppilasta ideoimaan,
suunnittelemaan ja käyttämään
musiikkia luovasti myös eri
taiteenaloja yhdistäen (esimerkiksi
kuva, liike, teksti ja draama)
T7 ohjata oppilasta musiikin
tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan
ilmaisulliseen käyttöön sekä
musiikin tekemisessä että osana
monialaisia kokonaisuuksia

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan musiikkiteknologian
tarjoamiin mahdollisuuksiin oman
musiikin tuottamisessa ja
tallentamisessa

L1, L2, L5

Ohjataan oppilasta hyödyntämään
musiikkiteknologiaa myös
laajemmissa
oppimiskokonaisuuksissa

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
musiikkia taiteenlajina ja
ymmärtämään, miten musiikkia

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan musiikkiin kulttuurin
ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona

L2, L4
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käytetään viestimiseen ja
vaikuttamiseen eri kulttuureissa

(esimerkiksi historiallinen, globaali,
genret, mainosmusiikki)

Hyödynnetään KULPSkulttuuripolkua
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta
keskustelemaan musiikista käyttäen
musiikin käsitteitä ja terminologiaa

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään
musiikin käsitteitä ja terminologiaa
musiikillisen toiminnan yhteydessä

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan
musiikin vaikutuksia tunteisiin ja
hyvinvointiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta
oman musiikkisuhteen
rakentamisessa

L3, L4

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan
kuulostaan sekä musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään
soittimia ja laitteita turvallisesti sekä
huolehtimaan kuulostaan ja
toimimaan vastuullisesti
musisointitilanteissa

L3

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kannustetaan oppilasta
pitkäjänteisyyteen musiikillisten
taitojen kehittämisessä ja

L1

Oppimaan oppiminen musiikissa
T12 ohjata oppilasta kehittämään
musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, asettamaan tavoitteita
musiikilliselle oppimiselleen ja
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arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin

musiikillisten tuotosten
viimeistelyssä

Ohjataan oppilasta musiikillisen
oppimisprosessin suunnitteluun

KUVATAIDE
Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita
rohkaistaan tutustumaan toistensa
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa,
lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

Oman elämän kuvat esim.
sarjakuva, kuvituskuva, mainos tai
video
Taidetta lähiympäristöstä tai
käsiteltävistä teemoista, visuaalinen
havainnointi, havainnon mukaan
työskentely, kuvan tuottaminen
motoriset valmiudet

L1, L3, L4, L5
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T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
erilaisten kuvallisten tuottamisen
tapojen avulla

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen
medioiden käsittelyyn.

Mielikuvituksen kehittäminen,
kuvantulkinta, uskallus esitellä ja
kertoa omista töistä

L2, L4, L5, L6

Elämyksellisyys: moniaistiset
havainnot, ajatukset, tutkimukset,
tunteet ja mielikuvitus, satu, fantasia,
riimit ja lorut, leikki tai musiikki
ilmaisun lähtökohtana
Rohkaistaan omannäköiseen
ilmaisuun
L2, L3, L4, L5

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen
maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään
kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden
kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
Kuvallinen tuottaminen
T4 innostaa oppilasta kokeilemaan
erilaisia materiaaleja ja tekniikoita
sekä harjoittelemaan kuvallisia
ilmaisutapoja

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. maalaaminen ja väri-ilmaisu,
piirtäminen, digitaalinen kuva,
muovailu, painanta, rakentelu
Työvälineiden ja materiaalien
käyttötaitoja

L2, L3, L5, L6
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T5 kannustaa oppilasta
pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja yhdessä
muiden kanssa

Kuvanteon prosessi

T6 kannustaa oppilasta
tarkastelemaan kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa ja
muiden kuvissa

Esim. kirjan kuvitus, kuvasarja,
mainos, valokuva, elokuva,
animaatio

L1, L2, L3, L5

Kuvan erilaisia viestejä

L1, L2, L4, L7
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta käyttämään
kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia
kuvatyyppejä

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

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

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. taidekuva, viihdekuva
L1, L4, L5, L6

Visuaalisen kulttuurin tuotteet esim.
katumainonta, liikennemerkit, lelut ja
muut arkiset esineet tai pelit ja muu
digitaalinen ympäristö

L2, L3, L6, L7

Moniaistiset havainnot

Lähiympäristön arkkitehtuuri
esim. oma koulu, koulumatka ja koti
(Espoon tuomiokirkko, Albergan
kartano, Villa Elfvik)
Havaintoja uusien ja vanhojen
rakennusten eroista
Luonnonympäristö
vaihtelevat tekniikat
digitaalisuus

L1, L2, L5, L6

768

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

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

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja
kestävä ympäristö
L2, L3, L6, L7
ympäristön värit, muodot ja
materiaalit

T11 kannustaa oppilasta ottamaan
kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä
kehitys

Eri kulttuurien kuvataide
kierrätysmateriaalit,
luonnonmateriaalit

L1, L2, L4, L7

luovuus
oman näköisyys

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita
rohkaistaan tutustumaan toistensa

Oman elämän kuvat: esim.
sarjakuva, kuvituskuva, mainos,
video

L1, L3, L4, L5
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kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa,
lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

Taidetta lähiympäristöstä tai
käsiteltävistä teemoista

Havainnon mukaan työskentely

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan

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

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen
medioiden käsittelyyn.

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

kuvanteon prosessi
Kuvataiteen käsitteistöä,
mielikuvituksen kehittäminen
Ajattelun taidot
uskallus esitellä ja arvioida omia
teoksia

L2, L4, L5, L6

Kyky etsiä omista teoksista
annettuja tavoitteita
Elämyksellisyys: moniaistiset
havainnot, ajatukset, tutkimukset,
tunteet ja mielikuvitus, satu, fantasia,
riimit ja lorut, leikki tai musiikki
L2, L3, L4, L5
ilmaisun lähtökohtana
Rohkaistaan omannäköiseen
ilmaisuun
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Kuvallinen tuottaminen
T4 innostaa oppilasta kokeilemaan
erilaisia materiaaleja ja tekniikoita
sekä harjoittelemaan kuvallisia
ilmaisutapoja

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. maalaaminen, väri-ilmaisu,
piirtäminen, digitaalinen kuva,
muovailu, painanta, rakentelu

Työvälineiden ja materiaalien
käyttötaitoja

L2, L3, L5, L6

sommittelun perusteita
väriopin perusteita esim. pää- ja
välivärit
T5 kannustaa oppilasta
pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja yhdessä
muiden kanssa

Työn loppuunsaattaminen

T6 kannustaa oppilasta
tarkastelemaan kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa ja
muiden kuvissa

Esim. kirjan kuvitus, sarjakuva,
mainos, valokuva, elokuva,
animaatio

L1, L2, L3, L5

L1, L2, L4, L7
ajattelun taidot
kuvan erilaisia viestejä

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
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T7 ohjata oppilasta käyttämään
kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia
kuvatyyppejä

S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. taidekuva, viihdekuva,
käsitelty kuva
L1, L4, L5, L6
Kuvataiteen käsitteitä: värit, valo,
varjo, liike, tila, vastakohdat

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

Visuaalisen kulttuurin tuotteet esim.
katumainonta, liikennemerkit, lelut ja
muut arkiset esineet tai
tietokonepelit

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

Lähiympäristön arkkitehtuuri,
arkkitehtuurin käsitteitä: sisätila,
ulkotila
havaintoja uusien ja vanhojen
rakennusten eroista
luonnonympäristö
moniaistiset havainnot
vaihtelevat tekniikat, digitaalisuus

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

L2, L3, L6, L7

L1, L2, L5, L6
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S1-S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja
kestävä ympäristö
ympäristön arvojen pohdintaa:
toimiva ja turvallinen
epäkäytännöllinen ja vaarallinen

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

kaunis ja ruma

L2, L3, L6, L7

Kouluympäristöön vaikuttaminen
esim. oppilastyöt esille, ympäristö- ja
tilateoksia

Ymmärrys tuotteen elinkaaresta
T11 kannustaa oppilasta ottamaan
kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä
kehitys

Eri kulttuurien kuvataide tai
monikulttuurinen kuvataide
luovuus
oman näköisyys

Kierrätysmateriaalit,
luonnonmateriaalit

L1, L2, L4, L7
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Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia
välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä
ja yhteyksissä.

Oman elämän kuvat esim.
sarjakuva, kuvituskuva, mainos,
video
kotikaupungin ympäristö, katukuva
ja arkkitehtuuri

L1, L3, L4, L5

karttoja ja pohjapiirroksia
havainnon mukaan työskentely
kuvanteon prosessi

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen
sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten
yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja

Kuvataiteen käsitteistöä
mielikuvituksen kehittäminen
L2, L4, L5, L6
Kyky etsiä omista teoksista
annettuja tavoitteita
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T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen

visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja
medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Luonnostelu,

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle
ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Omannäköinen ilmaisu

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. maalaaminen, piirtäminen,

malli- ja havaintopiirtäminen,
elämyksellisyys

L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään
monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

digitaalinen kuva, muovailu,
painanta, rakentelu
Eri välineiden ja materiaalien
perustason tekninen hallinta
Arkkitehtuurin ja sommittelun
peruskäsitteitä
Vastavärit

L2, L3, L5, L6
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T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen
kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yhteiset, laajat tehtävät
Opitaan tekemään työ loppuun ja
tunnistamaan valmis työ

L1, L2, L3, L5

Oppilastöistä keskusteleminen
oman ja toisten töiden arvostaminen
T6 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kuvallisen viestinnän
tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

Kuvan erilaisia viestejä
esim. kirjan kuvitus, mainos,
valokuva, sarjakuvan kieli ja keinoja,
elokuvallinen ajattelu, animaatio

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan
kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Vierailu museoon
Esim. taidekuva, viihdekuva,
käsitelty kuva ja pelit

L1, L2, L4, L5

Toden ja fiktion ero
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä
pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta
kuviin

Suunnittelun ja muotoilun perusteita
käyttäjän näkökulma
L1, L4, L5, L6
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T9 innostaa oppilasta kokeilemaan
eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan

Esim. alkuperäiskulttuurit ja
taidehistorialliset ajanjaksot
L1, L2 L5, L6
vaihtelevat tekniikat, esim. jokin
kohopainomenetelmä, digitaalisuus

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta
keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia
ajatuksia
L3, L4, L6, L7
Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja
kestävä ympäristö ja tuote

T11 kannustaa oppilasta ottamaan
huomioon kulttuurinen moninaisuus
ja kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja
valitessaan

Luovuus, omannäköisyys
Kierrätysmateriaalit,
luonnonmateriaalit

L1, L2, L4, L7

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
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T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia
välineitä hyödyntäen

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä
ja yhteyksissä.
S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen
sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten
yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja
medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle
ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elämän kuvat
havainnon mukaan työskentely,
sommittelu, maalaamisen ja
värittämisen ero, valon ja varjon
tutkiminen

L1, L3, L4, L5

Oppilas osaa eritellä
kuvasommittelun keinoja: rytmi, liike,
jännite, tasapaino, valo ja varjo
Kuvataiteen käsitteistöä
mielikuvituksen kehittäminen
oppilas osaa kertoa työssään
käyttämistään kuvallisista keinoista
ja arvioi niiden toteutusta
esteettisestä näkökulmasta

L2, L4, L5, L6

ajattelun taidot: uskallus esitellä ja
arvioida omia töitä
kyky etsiä omista teoksista annettuja
tavoitteita
Elämyksellisyys ja tunteet

Omannäköinen ilmaisu

L2, L3, L4, L5
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Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään
monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. animaation tekeminen,
maalaaminen, piirtäminen,
digitaalinen kuva, muovailu,
painanta, rakentelu
Kylmät ja lämpimät värit

L2, L3, L5, L6

Visuaalista sanastoa ja kuvataiteen
käsitteitä: väri, valo, varjo, liike, tila,
vastakohta, rytmi, jännite, tasapaino
Digitaalinen kuva
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen
kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yksilö- ja ryhmätöitä
yhteiset, laajat tehtävät
Työn loppuunsaattaminen

L1, L2, L3, L5

oppilastöistä keskusteleminen
oman ja toisten töiden arvostaminen
T6 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kuvallisen viestinnän
tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

Esim. päivän kuva -esittely
sarjakuva, mainos, valokuva,
elokuvallinen ajattelu, animaatio,
kuvan viestit, kuvakerronta

L1, L2, L4, L7
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Kamerankäyttö

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan
kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä
pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta
kuviin

Uutiskuva
Kuvatulkintaa esim. symboliikka

L1, L2, L4, L5

Kuvataiteen käsitteitä
Esihistoriallinen taide
Varhaiset korkeakulttuurit
Ajallisia erityispiirteitä

L1, L4, L5, L6

Lähiympäristön kulttuuriperintö
Esineiden evoluutio

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan
eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Esim. taidehistorialliset ajanjaksot
vaihtelevat tekniikat esim. hiilityö

L1, L2, L5, L6
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T10 ohjata oppilasta
keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja
kestävä ympäristö ja tuote,
ympäristön värimaailma ja sen
vaikutukset,

L3, L4, L6, L7

rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia
ajatuksia
T11 kannustaa oppilasta ottamaan
huomioon kulttuurinen moninaisuus
ja kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja
valitessaan

L1, L2, L4, L7

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia
välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien

Kuvallisia muistiinpanoja tai
luonnoksia havainnoista piirtäen,
maalaten tai digitaalisesti
L1, L3, L4, L5
Museovierailu
Kotiseudun historiallinen rakennus
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kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä
ja yhteyksissä.
T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen
sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten
yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja
medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle
ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallinen tuottaminen

Silmän ja käden yhteistyön
kehittyminen

Erilaisten kuvien ja ympäristöjen
tarkastelu
L2, L4, L5, L6
Yhteisiä palautekeskusteluja, toisten
näkemysten kunnioittaminen
Tilan kuvaamisen keinoja esim.
kohteiden pieneneminen
kauempana, päällekkäisyys
Puhtaat ja murretut värit, prisma ja
sateenkaaren värit
Animaatioelokuva

L2, L3, L4, L5
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T4 ohjata oppilasta käyttämään
monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Esim. yhteisiä kollaaseja,
ryhmä- ja parityöt, projektityöt
L2, L3, L5, L6
Tavoitteiden asettaminen
valmiin työn tunnistaminen

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen
kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Kuvallisten keinojen voima
viestinnässä esim. kuvan rajaamisen
merkitys

L1, L2, L3, L5

Mainonnan vaikutuskeinoja oman
työskentelyn avulla
T6 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kuvallisen viestinnän
tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

Oman mielipiteen ilmaisu
Valokuvaaminen

L1, L2, L4, L7

Kuvankäsittely

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan
kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Erilaiset kuvatyypit
Dokumentti- ja fiktioelokuva
L1, L2, L4, L5
Todellinen ja kuvitteellinen ympäristö
Kuvien tulkitseminen
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T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä
pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta
kuviin

Esittävä ja ei-esittävä taide,
havaintoon perustuva ja
kuvitteellinen kuva

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan
eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan

Historiassa samaan aikaan
opiskeltavien aikojen taidehistoria ja
kulttuuri

L1, L4, L5, L6
Kuvan eri tulkintatasojen
havaitseminen ja ymmärtäminen

L1, L2, L5, L6
Kuvailmaisua samoista
lähtökohdista, aiheista, samalla
tekniikalla ja/tai materiaalilla

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta
keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista
T11 kannustaa oppilasta ottamaan
huomioon kulttuurinen moninaisuus
ja kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja
valitessaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Median välittämä ihmiskuva
käsitys kauneudesta eri aikoina

L3, L4, L6, L7

Tuotesuunnitteluun tutustuminen
esim. materiaali, muoto,
käyttötarkoitus, kauneus

L1, L2, L4, L7

Oman maan kulttuuriperinnön
arvostaminen ja säilyttäminen
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Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia
välineitä hyödyntäen
T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan havainnoistaan ja
ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä
ja yhteyksissä.

Kuvallisia muistiinpanoja tai
luonnoksia havainnoista

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen
sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten
yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja
medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Toisten näkemysten kuunteleminen
ja arvostaminen, yhteiset
palautekeskustelut

L1, L3, L4, L5
museovierailu

Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten
sanallistamista kuvataiteen
peruskäsitteistöä käyttämällä
L2, L4, L5, L6

Luonnostelu osana työprosessia
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaisu
Innostuksen säilyttäminen

L2, L3, L4, L5
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S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle
ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.
Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään
monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Taidegrafiikka, värien valöörit, ilmaja väriperspektiivi, havaintoon
perustuva tilan kuvaamien, valo ja
muoto, tekemisen ilo

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen
kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Tavoitteiden asettaminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan
erilaisiin kuvallisen viestinnän
tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

Digitaalisia menetelmiä, liikkuvan
kuvan perusteita: esim. kuvakulmat
ja -koot, vastakuva, kuvien
jakaminen sosiaalisessa mediassa,
dokumenttielokuvan tekeminen

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

L2, L3, L5, L6

L1, L2, L3, L5
itse- ja vertaisarviointia, portfolio

L1, L2, L4, L7
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T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan
kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä
pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta
kuviin

Uutiskuva viestinnän keinona
dokumenttikuva

L1, L2, L4, L5

kuvan muokkaaminen, kuvien
rinnastaminen, elokuvan tulkinta
Taideteosten rinnastus samoja
teemoja käsitteleviin nykyteoksiin ja
populaarikulttuurin kuviin,
taideteoksen pohdinta eri
näkökulmista; arkkitehtuurissa ja
kaupunkikuvassa näkyvät
kerrostumat, arkkitehtuurin tyylejä

L1, L4, L5, L6

kuvan eri tulkintatasojen
havaitseminen ja ymmärtäminen
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan
eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan

Historiassa samaan aikaan
opiskeltavien ajanjaksojen
taidehistoria; eri aikojen ja
kulttuurien taiteen tunnistaminen
kuvia samoista lähtökohdista,
aiheista, samalla tekniikalla ja/tai
materiaalilla
taito käyttää erilaisia kuvailmaisun
tapoja

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

L1, L2, L5, L6
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T10 ohjata oppilasta
keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1-T3 kohdalla

Ihmiskäsityksiä
muotokuva, omakuva

T11 kannustaa oppilasta ottamaan
huomioon kulttuurinen moninaisuus
ja kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja
valitessaan

Kulutustarpeiden ja tottumusten
pohdinta, ekologisten ja esteettisten
näkökulmien huomioiminen esim.
savityötä tai muuta muotoilua
tehdessä

L3, L4, L6, L7

L1, L2, L4, L7

esineen elinkaaren ymmärtäminen

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laaja-alainen
osaaminen

Taidehistoria - nykytaide ja
ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin
ilmiöt

L1, L3, L4, L5

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta, ympäristöä
ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja käyttämään
monipuolisesti kuvallisen
tuottamisen menetelmiä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden
tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä
valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja
uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn

Idean, ajatuksen tai havainnon
muuttaminen näkyväksi
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä omaan
elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.

Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan
näkyvät kerrostumat
Arkipäivän visuaalinen kulttuuri
oman identiteetin osana
Elokuva

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan omista ja muiden
havainnoista ja ajatuksista sekä
perustelemaan näkemyksiään

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan
havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti erilaisia välineitä ja
tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
eri ympäristöissä

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen
valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta
erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista
laajemmista kysymyksistä. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään erilaisten ympäristöjen ja
medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin
että globaalin maailman näkökulmista

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen
maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin
tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan
sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan
näkökulmista. Taideteoksia käytetään
kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään kulttuurisen
moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen

Mediakuva
Taidemuseovierailu, KULPSkulttuuripolku, esim. EMMA
Oppilaiden omat teemat
työskentelyn lähtökohtana

L2, L4, L5, L6

yhteiset palautekeskustelut
taiteen ja kuvan sanallistaminen ja
analysoiminen
Taiteiden välisyys
kokemuksellisuus, toiminnallisuus,
innostuksen säilyttäminen
Taiteen ja tieteen yhteys
Tiedon visualisointi
Sisällön tuottaminen eri medioihin,
Somekuva
Monilukutaito

L2, L3, L4, L5
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tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.

Digitaalisen kuvailmaisun perusteet:
kuvan tuottaminen, muokkaaminen,
julkaiseminen, kuvalla vaikuttaminen
piirustus- ja maalausvälineiden
teknisen hallinnan perusteet

Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta soveltamaan
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään
kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuvailmaisun perusteet

L2, L3, L5, L6

Kuvataiteen tekniikoiden harjoittelu
esim. piirtäminen, taidegrafiikka,
digitaalinen kuva, rakentelu,
keramiikka, maalaustekniikat,
sarjakuva, elokuva
Taito käyttää luovasti ja
tarkoituksenmukaisesti erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessa
Luottamus omiin taitoihin
kuvantekijänä - ilo

T5 ohjata oppilasta tutkivaan
lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa
työskentelyssä

Itsearviointi, vertaisarviointi
Työskentelyprosessin
dokumentoiminen: esim. portfolio,
vihko, video

L1, L2, L3, L5
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Projektityöskentely, ilmiökeskeisyys
ja aineiden välinen yhteistyö
Omien tavoitteiden asettaminen
Oman ilmaisun kehittäminen
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

Digitaalinen työskentely: esim.
valokuva, kuvankäsittely, graafinen
suunnittelu, esitysgrafiikka, koodaus

L1, L2, L4, L7

Kuvallisen viestinnän keinojen
käyttäminen esim. värillä
vaikuttaminen
Tulevaisuuden työelämävalmiudet:
tiedon visualisointitekniikat, luova
ongelmanratkaisu, monilukutaito
elokuvallinen ajattelu ja liikkuvan
kuvan perusteita: esim.
kuvakerronta, kuvakulmat, kuvakoot,
vastakuvat
Fiktio, dokumenttielokuva

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan
kuvallisia, sanallisia ja muita
kuvatulkinnan menetelmiä

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Median ja taiteen kuvat
Muodon, sisällön ja asiayhteyden
vaikutus erilaisten kuvien tulkintaan

L1, L4, L5, L6
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Kuvien rinnastaminen
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan
taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin merkitystä yksilölle,
yhteisölle ja yhteiskunnalle historian
ja kulttuurin näkökulmista

Arkkitehtuurin tyylejä, oman
ympäristön kulttuurihistoriallisia
rakennuksia; eri aikojen ja
kulttuurien taiteen tunnistaminen;
historiassa samaan aikaan
opiskeltavien ajanjaksojen
taidehistoria

L2, L3, L6, L7

Ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin
ilmiöt; media- ja populaarikulttuurin
kuvastojen vaikutus identiteettiin
T9 innostaa oppilasta soveltamaan
eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Maailman taidehistoria

L1, L2, L5, L6

Ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin
ilmiöt
Mimeettinen taide - havainnot
Ekspressiivinen taide - tunteet
Formalistinen taide - muoto
Postmoderni taide - kertomukset

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta ottamaan
kantaa taiteessa, ympäristössä ja

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Omakohtaisen suhteen luominen
taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin

L3, L4, L6, L7
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muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin
Median välittämä ihmiskuva, käsitys
kauneudesta eri aikoina, somekuva

Kulutustarpeiden ja -tottumuksien
pohdinta: tutustutaan
tuotesuunnitteluun esim. viiden e:n
periaatteeseen; esineen elinkaaren
ymmärtäminen, ekologisten ja
esteettisten näkökulmien
huomioiminen
Kouluympäristöön vaikuttaminen:
oppilastyönäyttelyt, tila- ja
ympäristöteokset
Taito ajatella toisin: fantasia,
soveltavat ratkaisut
T11 kannustaa oppilasta ottamaan
kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä
kehitys sekä vaikuttamaan kuvien
avulla

Nykytaidetta: esim. mediataide,
ympäristötaide, tilataide, käsitetaide,
performanssi
Kuvamateriaalin julkaiseminen,
graafinen suunnittelu
Kulttuuriperinnön arvostaminen ja
säilyttäminen

L1, L2, L4, L7
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KÄSITYÖ
Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet

T1 rohkaista oppilasta
kiinnostumaan ja innostumaan käsin
tekemisestä sekä herättää
uteliaisuutta keksivään ja
kokeilevaan käsityöhön

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään
Töiden ideointiin lähdetään
omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä. oppilaan omasta elämänpiiristä
Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri
ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista
käsityön avulla.

Laajaalainen
osaaminen
L1, L2

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen
materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia,
kuituja, lankaa ja kangasta.
S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin
mukaisesti.
S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai
teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään,
muokataan ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
T2 ohjata oppilas kokonaiseen
käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään
omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä.
Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri

Tutustutaan erilaisiin
materiaaleihin, jotta osataan
tehdä omaan suunnitelmaan

L1,L4,

794

kertomaan käsityön tekemisestä ja
valmiista tuotteesta

ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista sopivia valintoja. Harjoitellaan
käsityön avulla.
ilmaisemaan visuaalisesti
ajatuksia ja ideoita
S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen
materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
Dokumentointia harjoitellaan
kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia,
kuvaamalla työtä ja työvaiheita
kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta
ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta
eteenpäin.
S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin
mukaisesti.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihinsa

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään
omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä.
Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri
ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista
käsityön avulla.
S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
tutustutaan ideoinnin ja dokumentoinnin osana.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan
moniin erilaisiin materiaaleihin ja
niiden työstämiseen sekä ohjata
toimimaan vastuuntuntoisesti ja
turvallisesti

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

Harjoitellaan suunnitelmien tekoa
yksin tai ryhmässä

L1, L7

Ohjataan pohtimaan
suunnitelman toteuttamisen
esteettisiä arvoja,
tarkoituksenmukaisten
materiaalien valintaa ja
mahdollisia valmistustekniikoita
Opetellaan mittaamista,
merkitsemistä ja materiaalin
taloudellista käyttöä
Kokeillaan materiaaleina esim.
huopa, tekoturkis, säkkikangas,
erilaiset langat, nauhat, nyörit,
nahka, luonnon- ja
kierrätysmateriaalit, helposti
työstettävät muovit (kennolevy,

L4, L6
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S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin
mukaisesti.
S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai
teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään,
muokataan ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.

ps-e), ohuet metallilangat ja levyt,
puu ja puolivalmisteet sekä puulle
ja tekstiilille sopivat myrkyttömät
(vesiliukoiset) väri- ja
pinnankäsittelyaineet
Työtapoina harjoitellaan käsin
ompelu (sopivanmittaisen langan
leikkaaminen, solmu langan
päähän, langan pujottaminen
neulansilmään,
tarkoituksenmukaisia pistoja
liittämiseen, saumaamiseen,
reunan huolitteluun ja koristeluun,
langanpäättely), erilaisten
materiaalien leikkaaminen
saksilla, neulaaminen,
suorakulmankäyttö, sahaus,
naulaus, vuoleminen,
liimaaminen, hiominen ja
viilaaminen
Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin

T5 tukea oppilaan itsetunnon
kehittymistä käsityössä
onnistumisen, oivaltamisen ja
keksimisen kokemusten kautta

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään
omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä.
Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri
ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista
käsityön avulla.
S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen
materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia,

L1, L3

796

kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta
ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta
eteenpäin.
S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin
mukaisesti.
S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai
teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään,
muokataan ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
tutustutaan ideoinnin ja dokumentoinnin osana.
S6 Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja
vertaisarviointia prosessin edetessä.

797

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet

T1 rohkaista oppilasta
kiinnostumaan ja innostumaan käsin
tekemisestä sekä herättää
uteliaisuutta keksivään ja
kokeilevaan käsityöhön

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna
käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle
muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja
suojautumista käsityön avulla.
S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen
materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia,
kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta
ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta
eteenpäin.
S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin
mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai
teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään,
muokataan ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Espoon näkökulma

Ideoidaan töitä ympäristöä
havainnoimalla

Laajaalainen
osaaminen
L1, L2
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T2 ohjata oppilas kokonaiseen
käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä
kertomaan käsityön tekemisestä ja
valmiista tuotteesta

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan erilaisiin
materiaaleihin, jotta osataan
tehdä omaan suunnitelmaan
sopivia valintoja

L1, L4, L5

Harjoitellaan ilmaisemaan
visuaalisesti ajatuksia ja ideoita
sekä esittelemään omaa tuotosta
ryhmälle
Dokumentointia harjoitellaan
kuvaamalla työtä ja työvaiheita
Opintojen aikana syntyneet
dokumentit voidaan tallentaa
portfolioksi, jota täydennettäisiin
koko perusopetuksen ajan
T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihinsa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 opastaa oppilasta tutustumaan
moniin erilaisiin materiaaleihin ja
niiden työstämiseen sekä ohjata

S2 ja S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja
dokumentoinnin osana.

Harjoitellaan suunnitelmien tekoa
yksin tai ryhmässä

L1, L7

Suunnittelussa otetaan huomioon
esteettisiä arvoja,
tarkoituksenmukaisten
materiaalien valintaa ja pohditaan
mahdollisia valmistustekniikoita
Opetellaan mittaamista,
merkitsemistä ja materiaalin
taloudellista käyttöä

L4, L6
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toimimaan vastuuntuntoisesti ja
turvallisesti

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai
teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään,
muokataan ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kokeillaan materiaaleina esim.
huopa, tekoturkis, säkkikangas,
erilaiset langat, nauhat, nyörit,
nahka, luonnon- ja
kierrätysmateriaalit, helposti
työstettävät muovit (kennolevy,
ps-e), ohuet metallilangat ja levyt,
puu ja puolivalmisteet,
perussähkökomponentit (lamput,
paristot, ledit, vastukset, johtimet)
sekä puulle ja tekstiilille sopivat
myrkyttömät (vesiliukoiset) väri- ja
pinnankäsittelyaineet
Harjoitellaan työtapoina käsin
ompelu (sopivan mittaisen langan
leikkaaminen, solmu langan
päähän, langan pujottaminen
neulansilmään,
tarkoituksenmukaisia pistoja
liittämiseen, saumaamiseen,
reunan huolitteluun ja koristeluun,
langan päättely), napin ompelu,
erilaisten materiaalien
leikkaaminen saksilla,
neulaaminen, koukulla
virkkaaminen ja kuteen
pujottaminen loimeen,
suorakulman käyttö, sahaus,
naulaus, vuoleminen,
liimaaminen, hiominen,
poraaminen ja viilaaminen
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Tutustutaan yksinkertaisen
virtapiirin rakentelun kautta
sähköön
Opetellaan metallin muotoilua ja
leikkaamista
Jatketaan ohjelmoinnin alkeisiin
tutustumista
Tutustutaan ompelukoneella
ompeluun
T5 tukea oppilaan itsetunnon
kehittymistä käsityössä
onnistumisen, oivaltamisen ja
keksimisen kokemusten kautta

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla
S5 kuten tavoitteen T3 kohdalla
S6 Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja
vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan
antamaan palautetta toisille oppilaille.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään
käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin
lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan
esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä
yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja,
tyylejä ja muotoja.
S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja
työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja
työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan
suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai
visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen
esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä
käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja
kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja
kierrätysmateriaaleja.
S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai
yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia
käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään
itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan
peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin

L1, L2
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materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään
turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi

T3 opastaa oppilasta
suunnittelemaan ja valmistamaan
yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään
niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan erilaisiin työohjeisiin

L1, L5

Harjoitellaan työraporttien koontia
esim. valokuvaamalla tai
kirjoittaen
L2, L4, L5

Opitaan silittämistä, koneompelua
(sauma, huolittelu, päärme,
koristelumahdollisuuksia)
Harjoitellaan työpiirustuksen
tekemistä suunniteltuun työhön,
höyläämistä, juottamista,
akkuporakoneen käyttöä ja
talttaamista

L4,L6
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T5 kannustaa oppilasta toimimaan
pitkäjännitteisesti ja
vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä
valitsemaan ja käyttämään työhön
sopivaa välineistöä.

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa
harjaantumiseen

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeillaan tieto- ja
viestintätekniikkaa suunnittelun
apuna

L5

T7 ohjata oppilasta arvioimaan,
arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden
kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan
käsintehtyjä tuotteita

L1, L4, L7

T8 herättää oppilas arvioimaan
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L7
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Opetuksen tavoitteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään
käsityöhön

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin
lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan
esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä
yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja,
tyylejä ja muotoja. Tutkitaan energian käyttöä.
S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja
työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja
työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan
suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai
visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen
esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä
käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita.
Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia
materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja
kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
L1, L2
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ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista
esimerkkinä robotiikka ja automaatio.
S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai
yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia
käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään
itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan
peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään
turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Harjoitellaan työohjeiden
lukutaitoa
Harjoitellaan työraporttien koontia
esim. videoimalla, valokuvaamalla
ja kirjoittaen

L1, L5
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T3 opastaa oppilasta
suunnittelemaan ja valmistamaan
yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään
niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L4, L5

Tutustutaan tekstiilikuituihin.
Harjoitellaan helppoja
lankatekniikoita

L4, L6

Vahvistetaan koneompelutaitoja
ja tehdään pieniä korjauksia
Tehdään työpiirustus
suunniteltuun työhön
Harjoitellaan konelehtisahausta,
sähkötöitä rakennussarjoilla ja
penkkiporakoneen käyttöä
Opetellaan tekemään
perusmittauksia yleismittarilla
T5 kannustaa oppilasta toimimaan
pitkäjännitteisesti ja
vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä
valitsemaan ja käyttämään työhön
sopivaa välineistöä.

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa
harjaantumiseen

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön

S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna
tieto- ja viestintätekniikkaa

L5
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suunnittelussa, valmistamisessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa

Tutustutaan robotiikkaan ja
automaatioon

T7 ohjata oppilasta arvioimaan,
arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden
kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 herättää oppilas arvioimaan
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1, S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan arvostamaan käsintehtyjä L1, L4, L7
tuotteita

L1, L3, L7

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään
käsityöhön

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin
lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja
analysoidaan esineitä, rakennettua ja
luonnonympäristöä uusien ideoiden
kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä,
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja.
Sovelletaan materiaalien lujuus- ja
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja
työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
L1, L2
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työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan
suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai
visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen
esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä
käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita.
Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia
materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja
kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan
ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista
esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä
eteenpäin.
S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai
yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia
käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään
itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan
peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään
laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja
turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia.
Tehdään käsityöprosessin itse- ja
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vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Harjoitellaan oman työohjeen
laatimista

L1, L5

Dokumentoiduista töistä kerätään
esim. sähköinen portfolio, joka
siirtyy oppilaan mukana
yläkouluun
T3 opastaa oppilasta
suunnittelemaan ja valmistamaan
yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään
niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L4, L5

Kokeillaan kudontaa kankaan
rakenteen havainnollistamiseksi

L4, L6

Opitaan neulonnan perusasiat
Opitaan metallin ja muovin
liitostapoja sekä
työstämismenetelmiä (popniittaus, niittaus, konekierteen
tekeminen ja pistehitsaus)

T5 kannustaa oppilasta toimimaan
pitkäjännitteisesti ja
vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa
harjaantumiseen

L3, L6
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valitsemaan ja käyttämään työhön
sopivaa välineistöä.
T6 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna
tieto- ja viestintätekniikkaa

L5

T7 ohjata oppilasta arvioimaan,
arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden
kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan
käsintehtyjä tuotteita

L1, L4, L7

T8 herättää oppilas arvioimaan
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L7

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Opetuksen tavoitteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta
käsin tekemiseen sekä innostaa

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin
lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
L1, L2
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keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään
käsityöhön

kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja
analysoidaan esineitä, rakennettua ja
luonnonympäristöä uusien ideoiden
kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä,
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja.
Sovelletaan materiaalien lujuus- ja
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja
työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja
työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan
suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai
visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen
esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä
käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita.
Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia
materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja
kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan
ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista
esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä
eteenpäin.
S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai
yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia
käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
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työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään
itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan
peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään
laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja
turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia.
Tehdään käsityöprosessin itse- ja
vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja S1-S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla
hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
T3 opastaa oppilasta
suunnittelemaan ja valmistamaan
yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin

S1-S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään
niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Laaditaan oma työohje

L1, L5

Jatketaan portfolion kokoamista
L2, L4, L5

Opitaan vaateompelun perusasiat
(mittaaminen, kaavan valinta
yms.)
Vertaillaan luonnon- ja
tekokuitujen ominaisuuksia

L4, L6
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Harjoitellaan metallin ja muovin
liitostapoja sekä opitaan lisää
puun liitostapoja (esim.
poratappiliitos)
Opetellaan polkupyörän
perushuoltoa
T5 kannustaa oppilasta toimimaan
pitkäjännitteisesti ja
vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä
valitsemaan ja käyttämään työhön
sopivaa välineistöä

S1-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa
harjaantumiseen

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna
tieto- ja viestintätekniikkaa.

L5

T7 ohjata oppilasta arvioimaan,
arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden
kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T8 herättää oppilas arvioimaan
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan tietokoneohjattuun
työstämiseen (3d-tulostus, cnc)
Opetellaan arvostamaan
käsintehtyjä tuotteita

L1, L4, L7

L1, L3, L7
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Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7-9

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään sekä ideoimaan,
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S2 Perehdytään asumisen, liikkumisen ja
pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen
ja teknologiseen kehitykseen sekä
hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli
sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja
valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin
mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden
muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia,
ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen

Espoon näkökulma

Opitaan aktiivisiksi ja omaaloitteisiksi toimijoiksi
yhteiskuntaan
Positiivisessa ja hyväksyvässä
ilmapiirissä oppilasta
kannustetaan persoonallisiin
ratkaisuihin
Annetaan mahdollisuus
tiimityöskentelyyn ja yhdessä
suunnittelemiseen
Ideoinnin tukena voidaan tehdä
retkiä luontoon ja lähiympäristöön
tai museo- ja näyttelykäyntejä

Laajaalainen
osaaminen
L2, L3
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tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan

S1 Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä
luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.

L1

S2-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja
käyttämään monipuolisesti erilaisia
työvälineitä, materiaaleja ja
tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittämään innovaatioita

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla
S2-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan ohjelmoituihin
järjestelmiin sekä kodin
automaatioon
Kokeilujen yhteydessä tutustutaan
eri materiaalien käyttö- ja
työstöominaisuuksiin
Syvennetään jo opittuja työtapoja
tai harjoitellaan aivan uusia, jotta
oppilas osaa valita työhönsä
sopivan materiaalin ja työtavan
Käytetään joustavia ja kudottuja
kankaita sekä erilaisia lankoja
Opetellaan käyttämään
ompelukonetta ja saumuria
itsenäisesti
Opetellaan esimerkiksi valumuotin
tekemistä ja valamista, erilaisia

L4, L6
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metallin liittämistekniikoita (kuten
hitsaaminen ja juottaminen), kodin
pieniä korjaustöitä (esim.
paikkamaalaus, tasoittaminen,
kiinnikkeet ja iskuporakoneen
käyttö)
Puuntyöstöön käytetään mm.
CNC-jyrsintää, oikohöylää,
tasohöylää, vannesahaa ja
peruskäsityövälineitä
Harjoitellaan ohjelmointia osana
elektronisten laitteiden
valmistamista
T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä
vahvistamaan visuaalista,
materiaalista ja teknologista
ilmaisuaan

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan,
ennakoimaan ja reagoimaan
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja
toimimaan turvallisesti
käsityöprosessissa

S6 Perehdytään työturvallisuuteen ja
kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.

L2, L4

S2-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetetaan koneiden käyttöön
liittyvät riskit sekä turvalliset
työotteet ja työtavat
Työskennellään rauhallisesti
työturvallisuutta tukevassa
ympäristössä noudattamalla
annettuja ohjeita

L3, L6
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T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla
ja viestintäteknologian
S2-S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla
mahdollisuuksia käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen
tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Hyödynnetään tietotekniikan
tuomia mahdollisuuksia esim.
käyttämällä mallintamisohjelmia

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja
teknologisen kehityksen merkitys
omassa elämässään,
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja
muussa työelämässä

S7 Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen,
yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön
havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä
tai yritysvierailuilla. Huomioidaan
käsityöosaamisen merkitys työelämälle.
Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa
ideoinnin lähteenä.

Tutustutaan tilaaja-tuottajamalliin

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen
ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja,
jotka edistävät kestävää
elämäntapaa

S8 Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia
merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön
näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin
ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.
Harjoitellaan käsityöllä osallistumista,
vaikuttamista ja viestimistä.

Pohditaan valintoja kuluttajan
näkökulmasta: kierrätettyjen
metallien ja muovien käyttö,
käytetyn levymateriaalin
hyödyntäminen, entisöinti vai
tuunaus, vaatteen valmistukseen
liittyvät eettiset seikat,
ympäristöön liittyvät seikat yms.

L5

Työn edetessä voidaan videoida
uuden taidon solmukohtia tai pitää
koko prosessin ajan blogia tai
videopäiväkirjaa esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa
L6

Tutustutaan paikallisiin yrityksiin
ja ohjataan oppilaita
materiaalihankinnoissa

Voidaan osallistua erilaisiin
tempauksiin ja kilpailuihin
Tutustutaan espoolaisiin käsityön
harrastusmahdollisuuksiin

L1, L4, L7
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LIIKUNTA
Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
liikuntaleikkejä, tehtäviä sekä liikuntamuotoja,
joita harjoitellaan erilaisissa
oppimisympäristöissä (kuten salissa,
luonnossa, lumella ja jäällä).

Perusliikuntataitoja kehittävää
toimintaa

L1, L3, L5

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
itsenäisesti ja yhdessä uusia,
erilaisia liikuntatehtäviä

Kannustetaan liikkumaan ja
osallistumaan ilon sekä
onnistumisten kautta
Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut

T2 ohjata oppilasta harjoittamaan
havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla

S1 Opetuksessa harjoitellaan
välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä
erilaisilla välineillä ja palloleikkejä).
Kehonhallintaa ja hahmotusta sekä
tasapainoa edistetään erilaisten
voimistelutehtävien avulla. Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten

havaintomotorisia liikkumisen
perustaitoja

L1, L3, L4
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voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa
harjaannutetaan kehonhahmotusta.
T3 vahvistaa motoristen
perustaitojen (tasapaino-, liikkumisja välineenkäsittelytaidot) oppimista
niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri
tilanteissa ja eri vuodenaikoina

S1 Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä
sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä).

motorisia liikkumisen
perustaitoja

L3

T4 harjaannuttaa oppilasta
liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä

S1 Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin
tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri
vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä.

Minimoidaan riskit
oppimisympäristöissä

L3

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan
ja varmistaa alkeisuimataito

S1 Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan
opetukseen.

L3

Sosiaalinen toimintakyky
T7 ohjata oppilasta säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa

S2 Opetus sisältää yksinkertaisia
liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja
pelejä.

Ohjataan oppilasta positiiviseen
suhtautumiseen

L2, L3, L6,
L7

T8 tukea yhdessä työskentelyn
taitoja, kuten yhdessä sovittujen
sääntöjen noudattamista

S2 Opetus sisältää yksinkertaisia
liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja
pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä
muiden kanssa.

Kannustetaan huomioimaan
toiset

L2, L6, L7

S3 Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä
tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan
onnistumisia.

Luodaan positiivinen ja salliva
ilmapiiri

L1, L2, L3

Psyykkinen toimintakyky
T9 tukea oppilaan myönteisen
minäkäsityksen vahvistumista
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Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joita
harjoitellaan erilaisissa oppimisympäristöissä
(kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä).
Kehonhallintaa edistetään käyttämällä
tehtäviä (kuten voimistelu- ja
musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan
liikkumista.

Kannustetaan liikkumaan ja
osallistumaan monipuolisesti
sekä kokemaan iloa ja
onnistumista. Tuetaan oppilaan
liikunnallista ilmaisua.

L1, L3

S1 Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä
sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan
välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä
erilaisilla välineillä ja palloleikkejä).
Kehonhallintaa edistetään käyttämällä
tehtäviä (kuten voimistelu- ja
musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan
liikkumista.

Harjoitellaan havaintomotorisia
liikkumisen perustaitoja ja
ohjataan oppilasta tekemään
oikeita ratkaisuja
liikuntatilanteissa.

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
itsenäisesti ja yhdessä uusia,
erilaisia liikuntatehtäviä sekä
rohkaista ilmaisemaan itseään
liikunnan avulla

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan havaintomotorisia
taitojaan eli havainnoimaan itseään
ja ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut
L1, L3, L4
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T3 vahvistaa motoristen
perustaitojen (tasapaino-, liikkumisja välineenkäsittelytaidot) oppimista
niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri
tilanteissa ja eri vuodenaikoina

S1 Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä
sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja
(kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja
palloleikkejä) erilaisissa
oppimisympäristöissä (kuten salissa,
luonnossa, lumella ja jäällä).

Harjoitellaan soveltamaan
perusliikuntataitoja eri suuntia ja
tasoja hyödyntäen

L3

T4 harjaannuttaa oppilasta
liikkumaan monipuolisesti ja
turvallisesti erilaisissa ympäristöissä,
erilaisilla välineillä ja telineillä

S1 Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin
tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri
vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä.

Minimoidaan riskit
oppimisympäristöissä

L3

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan
ja varmistaa alkeisuimataito

S1 Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan
opetukseen.

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla

S1 Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin
tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri
vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä.

Ohjataan oppilaita positiiviseen
suhtautumiseen ja
käyttäytymiseen eri
liikuntatilanteissa, sekä luodaan
turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri.

L3, L6, L7

T7 ohjata oppilasta säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa

S2 Opetus sisältää yksinkertaisia
liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja
pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä
muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden
auttamisesta.

Luodaan hyväksyvä ja
suvaitseva ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T8 tukea yhdessä työskentelyn
taitoja, kuten yhdessä sovittujen
sääntöjen noudattamista, ohjaamalla
oppilasta ottamaan vastuuta

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Tuetaan oppilaan oman roolin
ymmärtämistä osana ryhmän
toimintaa

L2, L6, L7

L3

Sosiaalinen toimintakyky
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yhteispelien ja -leikkien
onnistumisesta

Osallistetaan oppilaita
mahdollisuuksien mukaan

Psyykkinen toimintakyky
T9 tukea oppilaan myönteisen
minäkäsityksen vahvistumista,
ohjata itsenäiseen työskentelyyn
sekä itsensä monipuoliseen
ilmaisemiseen

S3 Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä
tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan
onnistumisia sekä kohdataan tuetusti
emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten
leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut
tilanteet.

Luodaan positiivinen ja salliva
ilmapiiri

L1, L2, L3

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

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Kannustetaan yritteliäisyyteen ja
aktiiviseen osallistumiseen

L1, L2

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen
soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja (esim. luontoliikunta ja

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä

L1, L3

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan
parhaansa yrittäen.

KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut
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palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri
vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja (kuten jää-, lumi-,
luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta
sekä palloilut ja voimistelut).
T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan havaintomotorisia
taitojaan

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa harjaannutetaan
havaintotaitoja (esim. luontoliikunta ja
palloilut).

Tutustutaan kartanlukutaitoon

T3 ohjata oppilasta vahvistamaan
tasapaino- ja liikkumistaitojaan

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen avulla.

L3

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan
välineenkäsittelytaitojaan

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen avulla.

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan.

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Valitaan tehtäviä, joilla
opitaan harjaannuttamaan nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas
pystyy liikkumaan vedessä.

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja
vesiliikunnan opetusta.

Tuetaan oppilasta
ymmärtämään aktiivisen ja
liikunnallisen elämäntavan
merkitys

L1, L3, L4

L3

L3
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T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla.

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia
tietoja.

Luodaan turvallinen ja
positiivinen oppimisilmapiiri

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työskentelemään
kaikkien kanssa

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä.

Luodaan hyväksyvä ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun
pelin periaatteella

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon.

Tuetaan oppilaan oman roolin
ymmärtämistä osana ryhmän
toimintaa

L2, L6, L7

Sosiaalinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta.

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa
opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia.

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista.

L1, L2, L3

Luodaan positiivinen
oppimisilmapiiri

L1, L2
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Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen
soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

Oppilaita kannustetaan
kokonaisvaltaiseen
liikunnalliseen ja fyysiseen
aktiivisuuteen

L1, L3

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Tutustutaan kartanlukutaitoon

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan
parhaansa yrittäen.

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan havaintomotorisia
taitojaan eli havainnoimaan itseään
ja ympäristöään aistien avulla

Luodaan monipuolisia
liikuntakokemuksia
Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut

L1, L3, L4
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T3 ohjata oppilasta vahvistamaan
tasapaino- ja liikkumistaitojaan
monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

L3

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan
välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä käyttämällä
erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa.

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan.

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Valitaan tehtäviä, joilla
opitaan harjaannuttamaan nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Liikunnan
opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla
tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas
pystyy liikkumaan vedessä.

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja
vesiliikunnan opetusta.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla.

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia
tietoja.

Tuetaan oppilasta
ymmärtämään aktiivisen ja
liikunnallisen elämäntavan
merkitys

L3

L3

Luodaan turvallinen ja
positiivinen oppimisilmapiiri

L3, L6, L7
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Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään
kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa.

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon.

Luodaan hyväksyvä ja
suvaitseva ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun
pelin periaatteella

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon.

Tuetaan oppilaan oman roolin
ymmärtämistä osana ryhmän
toimintaa ja tavoitteita

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa
opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan.

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia.

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista ja onnistumista, jotka
vahvistavat myönteistä minäkäsitystä.

L1, L2

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Fyysinen toimintakyky

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
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T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen
soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

Oppilaita kannustetaan
kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen
ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä
ymmärtämään toiminnallisen
arjen merkitys hyvinvoinnille

L1, L3

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan sekä
soveltamaan havaintomotorisia
taitojaan eli havainnoimaan itseään
ja ympäristöään

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Kartanlukutaidon kehittäminen

L1, L3, L4

T3 ohjata oppilasta sekä
vahvistamaan tasapaino- ja
liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

Koetaan liikuntaa monipuolisesti
sekä tehdään yhteistyötä
paikallisten liikuntatoimijoiden
kanssa mahdollisuuksien mukaan

L3

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
Move!-mittauksilla autetaan
oppilasta arvioimaan,
ylläpitämään ja kehittämään
omaa fyysistä toimintakykyään
KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut
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T4 ohjata oppilasta vahvistamaan
välineenkäsittelytaitojaan
erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri
vuodenaikoina erilaisissa
tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Valitaan tehtäviä, joilla
opitaan harjaannuttamaan nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Liikunnan
opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla
tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen
toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n
mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 5.
vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja
terveystarkastuksia,

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas
pystyy liikkumaan vedessä.

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja
vesiliikunnan opetusta.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia
tietoja.

Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri

L3, L6, L7

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon ja auttamaan

Opitaan kannustamaan muita ja
huomioimaan muut

L2, L3, L6,
L7

Tuetaan oppilasta ymmärtämään
aktiivisen ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys

L3

Mittauksilla autetaan oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään

L3

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien kanssa

830

sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa

muita, sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun
ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon ja auttamaan
muita, sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun
ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.

Tuetaan oppilaan oman roolin
ymmärtämistä osana ryhmän
toimintaa

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn
taitoja.

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa
opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan.
Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista.

Ohjataan ja kannustetaan
oppilaita löytämään omia
liikunnallisia vahvuuksiaan ja
hyödyntämään niitä arjen
valinnoissa

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat
pätevyyden kokemuksia ja myönteistä
minäkäsitystä.

Luodaan positiivinen ja turvallinen
oppimisilmapiiri sekä tuetaan
liikunnallisten vahvuuksien
löytämistä

L1, L2

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Psyykkinen toimintakyky

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet
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Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan
sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen
soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

Oppilaita kannustetaan
kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen
ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä
ymmärtämään toiminnallisen
arjen merkitys hyvinvoinnille

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan ja soveltamaan
havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut)
sekä tehtäviä eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Kartanlukutaidon kehittäminen

T3 ohjata oppilasta sekä
vahvistamaan tasapaino- ja
liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä

L1, L3

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut

L1, L3, L4

L3
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palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

T4 ohjata oppilasta sekä
vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä käyttämällä
erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden
kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja
erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien
avulla.

Koetaan monipuolisesti liikuntaa
sekä tehdään yhteistyötä
paikallisten liikuntatoimijoiden
kanssa mahdollisuuksien mukaan

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Oppilaille opetetaan
liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen
liittyviä tarpeellisia tietoja. Valitaan tehtäviä,
joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti
leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden
kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan
tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös
oman toimintakyvyn arviointiin.

Tuetaan oppilasta ymmärtämään
aktiivisen ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys

L3

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas
pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä.

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin,
vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla.

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia
tietoja.

Mittaukset auttavat oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään
Ohjataan oppilasta ymmärtämään
kokonaisvaltaisen fyysisen
aktiivisuuden merkitys omaan
terveyteen ja hyvinvointiin
L3

Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri

L3, L6, L7
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Kannustetaan huolehtimaan
hygieniasta

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien kanssa
sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa
toiset huomioon ottaen.

S2 Opetukseen valitaan myönteistä
yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon ja auttamaan
muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun
ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.

Luodaan hyväksyvä, kannustava
ja suvaitseva ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista ja tavoitteista.

S2 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Oppilaita osallistetaan,
mahdollisuuksien mukaan,
fyysisesti aktiivisen kouluarjen
suunnitteluun ja toteutukseen

L2, L6, L7

Tuetaan oppilaan oman roolin
ymmärtämistä osana ryhmän
toimintaa ja tavoitteita
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn
taitoja.

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa
opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen
saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja
virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä
autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minäkäsitystä.

Kannustetaan liikunnalliseen
elämäntapaan

L1, L2, L3
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T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä, vahvuuksista ja
yhteisöllisyydestä.

S3 kuten tavoitteen T10 kohdalla

Ohjataan ja kannustetaan
oppilaita löytämään omia
liikunnallisia vahvuuksiaan ja
hyödyntämään niitä arjen
valinnoissaan

L1, L2

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Monipuoliset tehtävät,
leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä
kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden
kokemuksia.

KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut,
oppilaan liikunnallisten
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L3

S1 Tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla
monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Liikunnanopetukseen sisältyy
kartanlukutaitoa kehittäviä
harjoitteita

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
L3
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vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa
T6 vahvistaa uima- ja
vesipelastustaitoja, jotta oppilas
osaa sekä uida että pelastautua ja
pelastaa vedestä

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin,
vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

T7 ohjata oppilasta asialliseen ja
turvalliseen toimintaan

S1 Liikunnan opetukseen valitaan havaintoja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit).

L3

Ohjataan asialliseen ja
turvalliseen toimintaan,
esimerkiksi oman voiman ja
vauhdin käytön säätelyyn
liikuntatilanteessa

L3, L6, L7

Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri tunneille
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien kanssa
ja toiset huomioon ottaen

S2 Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia
pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja
pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset
huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita.

Luodaan hyväksyvä ja suvaitseva
ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella

S2 kuten T8 kohdalla

L2, L6, L7

S3 Liikunnan opetuksessa käytetään
tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden

L1, L2, L3

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
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vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja

kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla
tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat
pätevyyden kokemuksia ja myönteistä
minäkäsitystä.

Luodaan tunneille turvallinen ja
positiivinen oppimisilmapiiri

L1, L2

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen
valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja
niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä
turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja
pallopelit).

KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut,
oppilaan liikunnallisten
vahvuuksien tunnistaminen

L1, L3

S1 Tasapaino-, ja liikkumistaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-,
lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja
tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja

Liikunnanopetukseen sisältyy
kartanlukutaitoa kehittäviä
harjoitteita

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa

Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
L3
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niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa

liikuntalajien avulla monipuolisesti eri
vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Monipuoliset tehtävät,
leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä
kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden
kokemuksia.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään
välineenkäsittelytaitojaan, jotta
oppilas osaa käyttää, yhdistää ja
soveltaa niitä monipuolisesti
erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja
eri liikuntamuodoissa

S1 Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla
monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: voimaa,
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

S1 Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä,
joiden avulla opetellaan harjoittelemaan
voimaa, nopeutta, kestävyyttä sekä
liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat
oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.
Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn
seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla
koulussa järjestettäviä laajoja
terveystarkastuksia.

T6 vahvistaa uima- ja
vesipelastustaitoja, jotta oppilas
osaa sekä uida että pelastautua ja
pelastaa vedestä

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin,
vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

L3

Move!:n mittauksilla kannustetaan
oppilasta arvioimaan,
ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan

L3

L3

838

T7 ohjata oppilasta asialliseen ja
turvalliseen toimintaan

S1 Liikunnan opetukseen valitaan havaintoja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit).

Ohjataan oppilasta oman voiman
ja vauhdin käytön säätelyyn
liikuntatilanteissa

L3, L6, L7

Harjoitellaan turvallisesti ja
ohjatusti
Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri tunneille
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien kanssa
sekä säätelemään toimintaansa

S2 Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat
arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen
valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja
avustamaan muita.

Luodaan hyväksyvä ja suvaitseva
ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella

S2 Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään
ryhmätehtävillä. Liikunnan opetukseen
valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja
avustamaan muita.

L2, L6, L7

S3 Liikunnan opetuksessa käytetään
tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden
kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla
tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.

L1, L2, L3

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
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T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat
pätevyyden kokemuksia ja myönteistä
minäkäsitystä.

Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri tunneille

L1, L2

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään
riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

S3 Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa
liikunnan merkityksestä kasvulle ja
kehitykselle, tutustutaan harjoittelun
periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan
harrastusmahdollisuuksista ja
toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Tunnistetaan oppilaan
liikunnalliset vahvuudet

L3

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti
aktiivista toimintaa.

KULPS-liikuntapolun
mahdollistamat lajikokeilut,
oppilaan liikunnallisten
vahvuuksien tunnistaminen,
yhteistyö eri tahojen (esim.
seurat, liikunta-alan yritykset)
kanssa mahdollisuuksien mukaan

L1, L3

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.
Opetuksen tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan
erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen

840

Oppilaita kannustetaan
kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen
ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä
ymmärtämään toiminnallisen
arjen merkitys hyvinvoinnille
Korostetaan fyysisesti aktiivisen
koulupäivän merkitystä
T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja

S1 Liikunnan opetukseen valitaan havaintoja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit).

T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa

S1 Tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-,
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla
monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Monipuoliset tehtävät,
leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä
kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden
kokemuksia.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja
kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: voimaa,
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

S1 Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä,
joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa,
nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
omaa fyysistä toimintakykyään.

Liikunnanopetukseen sisältyy
kartanlukutaitoa kehittäviä
harjoitteita

L1, L3, L4

L3

Harjoitellaan voimaa turvallisesti
myös lisäpainoja apuna käyttäen
Valtakunnallisen fyysisen
toimintakyvyn seurantajärjestelmä

L3
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T6 vahvistaa uima- ja
vesipelastustaitoja, jotta oppilas
osaa sekä uida että pelastautua ja
pelastaa vedestä

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin,
vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

L3

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien kanssa
sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa
toiset huomioon ottaen

S2 Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat
arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen
valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä,
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan
ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja
avustamaan muita.

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

S2 Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia
pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja
pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset
huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun
ottamista yhteisistä asioista ja niiden
järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä
yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.

Luodaan hyväksyvä ja suvaitseva
ilmapiiri

L2, L3, L6,
L7

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky
T11 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä
kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla
liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat
pätevyyden kokemuksia ja myönteistä
minäkäsitystä.

Luodaan turvallinen ja positiivinen
oppimisilmapiiri tunneille

L1, L2
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T12 auttaa oppilasta ymmärtämään
riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

S3 Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa
liikunnan merkityksestä kasvulle ja
kehitykselle, tutustutaan harjoittelun
periaatteisiin.

Tunnistetaan oppilaan
liikunnalliset vahvuudet

L3

T13 tutustuttaa oppilas yleisten
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin
ja taitoihin, jotta hän saa
edellytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia.

S3 Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja
toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Tavoitteeksi asetetaan, että
oppilas kasvaa aktiiviseksi
liikuntapalvelujen käyttäjäksi

L1, L3

Yhteistyö eri toimijoiden
(esimerkiksi seurat ja liikunta-alan
yritykset) kanssa
mahdollisuuksien mukaan

Käytännön toimintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan,
organisoimaan ja arvioimaan työtä ja
toimintaa

S1 Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat
ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä.
Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset
ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten
pohtimiseen ravitsemussuositusten,
ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden,
eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan
tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin
kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana
identiteettiä sekä kodin juhlia.
S2 Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat
yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen
ympäristö- ja kustannustietoisuuden
kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin

Koulussa tehdään yhteistyötä
kouluruokailun kanssa sovitulla
tavalla: esim. kokeillaan
kouluruokien reseptejä
oppitunneilla, avataan kouluruoan
kustannusrakennetta, tutustutaan
ateriasuunnittelun perusteisiin tai
tehdään työtä kouluruokalassa
Lisätään oppilaiden ja kotien
ymmärrystä kouluruokailun
järjestämisestä ja lisätään sen
arvostusta
Voidaan tehdä yhteistyötä muiden
lähitoimijoiden kanssa,

L3
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tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen,
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
avulla perehdytään hyviin tapoihin,
tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja
vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat
arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä
palveluita.

esimerkiksi oman koulun siivous,
jätehuolto, kotitalousopetuksen
tavarantoimittajat ja lähikauppa
Arvioinnin tukena voidaan käyttää
esimerkiksi oppimispäiväkirjoja,
oppilaiden ottamia kuvia ja
oppilaiden pitämiä blogeja

S3 Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat
oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä
kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja
kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja
median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin.
Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen
päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon
hankintaan sekä evästävät tunnistamaan
kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita
ja ongelmia.
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan
kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa
luovuuteen ja estetiikan
huomioimiseen

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta
valitsemaan ja käyttämään
hyvinvointia edistävästi ja kestävän
kulutuksen mukaisesti materiaaleja,

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L4, L5, L7
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työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa
T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan
ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä ylläpitämään järjestystä
oppimistehtävien aikana

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3, L6

KOTITALOUS
Kotitalouden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

T5 ohjata ja motivoida oppilasta
S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti sekä ohjata
kiinnittämään oppilaan huomiota
käytettävissä oleviin voimavaroihin

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen
L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan
kuuntelua sekä rakentavaa
keskustelua ja argumentointia
oppimistehtävien suunnittelussa ja
toteuttamisessa

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L2, L6, L7
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T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan
arjen rakentumista ja kulttuurisesti
monimuotoisia toimintaympäristöjä
sekä kotitalouksien perinteitä

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L2, L3

T8 ohjata oppilasta työskentelemään
yksin ja ryhmässä sekä sopimaan
työtehtävien jakamisesta ja
ajankäytöstä

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3, L6, L7

T9 kannustaa oppilasta toimimaan
S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
hyvien tapojen mukaisesti
vuorovaikutustilanteissa sekä
pohtimaan oman käytöksen merkitystä
ryhmän ja yhteisön toiminnassa

L2, L6, L7

Tiedonhallintataidot
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan
ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään
luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla
tulkitsemaan ja arvioimaan
toimintaohjeita sekä merkkejä ja
symboleja, jotka käsittelevät
kotitaloutta ja lähiympäristöä

L1, L4

L4
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T12 ohjata oppilasta
ongelmanratkaisuun ja luovuuteen
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1

T13 ohjata oppilasta kestävään
elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan
huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen osana arjen
valintoja

S1-S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L7

OPPILAANOHJAUS
Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2
Tuodaan esille alakoulussa tehtyjen oppiainevalintojen kuten kielten ja painotetun opetuksen valintojen merkitys, kun siirrytään yläkouluun. Koulukohtaisesti
täsmennetään, mitkä ohjauksen tavoitteet asetetaan millekin vuosiluokalle. Käytänteet ja työnjako kirjataan lukuvuosisuunnitelman liitteenä olevaan
ohjaussuunnitelmaan.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6
Koulukohtaiseen ohjaussuunnitelmaan kirjataan käytänteet työelämään tutustumisesta ja esimerkiksi yrityskylä -tyyppisten mallien käytöstä sekä kuudennen
luokan syksyllä käytävät opettaja-huoltaja-lapsi -keskustelut. Ne ja ohjauksellisuus vanhempainillassa suunnataan yläkouluhakuun. Koulukohtaisesti
täsmennetään, mitkä ohjauksen tavoitteet asetetaan millekin vuosiluokalle. Käytänteet ja työnjako kirjataan lukuvuosisuunnitelman liitteenä olevaan
ohjaussuunnitelmaan.
Oppilaanohjauksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-8
Espoolaista oppilaanohjausta ohjaa myös laadukkaan ohjauksen malli.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Osallisuus ja aktiivinen toiminta
T1 auttaa oppilasta muodostamaan
kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9
toimintatavoista ja
opiskeluympäristöstä, kehittää
oppilaan valmiutta toimia kyseisessä
ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä
sekä tukea oppilasta itsenäiseen
toimintaan ja vastuun ottamiseen
opiskelustaan ja tekemistään
valinnoista

S1 Keskeisinä sisältöalueina
oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä
toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan
oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä
muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen
oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista.
Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen
opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri
vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä
ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä
sekä opintojensa etenemisestä.
S2 Oppilaanohjauksessa käsitellään
sisältöalueita, joiden avulla oppilaat
laajentavat itsetuntemustaan ja
itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden
suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä
kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia
tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole
annettu. Harjoitettavat taidot koskevat mm.
urasuunnittelu- ja urahallintataitoja,
motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia
taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin
valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä

L3, L7
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ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan
taidot sekä sosiaaliset verkostot.

Oppimaan oppimisen taidot
T2 kannustaa ja ohjata oppilaita
kehittämään opiskelutaitojaan sekä
oppimaan oppimisen taitojaan

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3

Elinikäinen oppiminen
T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle
oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa
ja hyödyntää taitojaan ja
vahvuuksiaan, kehittää kykyään
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä
antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa
suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
Itsetuntemus
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä
sekä suhteuttamaan omaa
toimintaansa kykyjensä,
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edellytystensä ja kiinnostuksensa
mukaisesti

Tavoitteiden asettaminen
T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä
pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita,
tekemään niitä koskevia suunnitelmia
sekä arvioimaan niiden toteutumista

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L1, L3

Työelämään suuntautuva oppiminen

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään
työn merkitys oman elämänsä ja
yhteiskunnan kannalta sekä edistää
oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien
oppiaineiden merkitys tulevien
opintojen sekä työelämässä ja
työllistymisessä tarvittavan osaamisen
kannalta
T7 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida eri työtehtävissä
tarvittavaa osaamista, vuorovaikutusja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia
ammattialoja ja vahvistamaan
valmiuksia hakea tietoa vaadittavan

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S3 Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille
mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan
toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota
kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja
työelämässä tarvittavien taitojen sekä
monikanavaisten vuorovaikutus- ja
viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri
tietolähteiden kautta saadun tiedon
luotettavuuden arviointi urasuunnittelun
kannalta.

esim. TET-jaksot koulun sisällä tai
koulun ulkopuolella tai
työelämätuntemuksen lisääminen
tehden yritysyhteistyötä

L4, L5, L6, L7
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osaamisen hankkimisesta
perusopetuksen jälkeen

Oppilaanohjauksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
Espoolaista oppilaanohjausta ohjaa myös laadukkaan ohjauksen malli.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Espoon näkökulma

Laajaalainen
osaaminen

Elinikäinen oppiminen
T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle
oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa
ja hyödyntää taitojaan ja
vahvuuksiaan, kehittää kykyään
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä
antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa
suunnitelmiaan ja toimintamallejaan

S1 Keskeisinä sisältöalueina
oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä
toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan
oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä
muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen
oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista.
Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen
opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri
vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä
ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä
sekä opintojensa etenemisestä.

L1
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S2 Oppilaanohjauksessa käsitellään
sisältöalueita, joiden avulla oppilaat
laajentavat itsetuntemustaan ja
itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden
suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä
kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia
tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole
annettu. Harjoitettavat taidot koskevat mm.
urasuunnittelu- ja urahallintataitoja,
motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia
taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin
valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä
ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan
taidot sekä sosiaaliset verkostot.
Itsetuntemus
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan
omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä
sekä suhteuttamaan omaa
toimintaansa kykyjensä,
edellytystensä ja kiinnostuksensa
mukaisesti

S1 ja S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

L3

Työelämään suuntautuva oppiminen
T6 auttaa oppilasta ymmärtämään
työn merkitys oman elämänsä ja
yhteiskunnan kannalta sekä edistää
oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien
oppiaineiden merkitys tulevien

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla
S3 Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille
mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan
toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota

TET-jakso minimissään
yhdeksännellä luokalla yhteensä
kaksi viikkoa

L4, L5, L6, L7

852

opintojen sekä työelämässä ja
työllistymisessä tarvittavan osaamisen
kannalta
T7 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida eri työtehtävissä
tarvittavaa osaamista, vuorovaikutusja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia
ammattialoja ja vahvistamaan
valmiuksia hakea tietoa vaadittavan
osaamisen hankkimisesta
perusopetuksen jälkeen

kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja
työelämässä tarvittavien taitojen sekä
monikanavaisten vuorovaikutus- ja
viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden
kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
S4 Eri elinkeinoihin, työelämään ja
ammattialoihin tutustuminen sekä työn
hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden
työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat
itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja
yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan
erityisesti työelämään tutustumisjaksoilla
(TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja
palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden
opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia
tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän
tasa-arvokysymyksiin.
S5 Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden
suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo,
jota syvennetään oppilaanohjauksen
sisällöissä koko perusopetuksen ajan.
Oppilaanohjauksessa oppilaat tutustuvat
Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin
erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja
oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatkoopinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluita.

Sisältöalueita 1-3 syvennetään ja
täydennetään koko yläkoulun
opintojen ajan
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Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa
Suomen koulutusjärjestelmän
pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista,
tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja
työelämätietoa sekä Suomesta että
ulkomailta

S2, S3, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T3-T7
kohdalla

L4, L5, L6

T9 ohjata oppilasta käyttämään
monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri
tietolähteiden kautta saadun tiedon
luotettavuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta
urasuunnittelun näkökulmasta
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa
kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia
kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja
yhteistyötilanteissa, opastaa
oppilasta hankkimaan ja
omaksumaan tietoa opiskelu- ja
työskentelymahdollisuuksista
monikansallisissa työympäristöissä
sekä ulkomailla

Koulukohtaiset ohjauksen
käytänteet ja työnjako
täsmennetään
lukuvuosisuunnitelman liitteenä
olevaan ohjaussuunnitelmaan

L2

