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1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT
1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset
Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta painottavat paikkakuntien kaikelle toiminnalle vuosiksi 2002—2005 laadituissa strategisissa suunnitelmissaan esimerkiksi seuraavia, myös perusopetukseen muokattavissa olevia periaatteita: osallistuva yhteistyö, muutosherkkyys,
toimivat tietoverkot, lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisy, yrittäjyys, kehityshakuisuus sekä toiminnan avoin arviointi.
Oman haasteensa perusopetukselle asettavat myös seutukuntamme ongelmakohdat. Näitä
ovat esimerkiksi sijaintimme pitkien matkojen päässä valtakunnallisista ydintaajamista, väestön muutto muualle sekä kamppailu työttömyyden ja muiden elinkeinorakenteen ongelmien ja syrjäytymisvaaran kanssa.
Näistä lähtökohdista seutukuntamme perusopetuksessa painottuvat:







vahvan pohjoiskarjalaisen identiteetin luominen oman kulttuurin pohjalta
ohjaus muutosten ja erilaisuuden kohtaamiseen
tietotekninen verkottuminen muuhun maahan ja maailmaan
yrittäjyyskasvatuksen huomioiminen
kaikenlaisen paikallisen osaamisen (esim. elinkeinojen ja koulutustarjonnan) hyödyntäminen
vahvan tukiverkon luominen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja jatko-opintokelpoisuuden
saavuttamiseksi.

1.2 Perusopetuksen arvopohja







Tasa-arvo yksilöiden, erilaisten oppijoiden ja eri sukupuolien välillä. Yksilöllisyyden
huomioiminen.
Monikulttuurisuus; suvaitsevaisuus eri uskontojen, kirkkojen ja kansallisuuksien kesken.
Oman paikallisen ja kansallisen kulttuurin sekä muiden kulttuurien arvostaminen.
Ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet vastuuta unohtamatta.
Demokratian toteuttaminen.
Yhteisöllisyys ja velvollisuudet sekä yhteiskunnassa että työ- ja perhe-elämässä. Inhimillisyyden ja empatian korostaminen.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen.

1.3 Perusopetuksen tehtävä ja rakenne
Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Oppilaalla on mahdollisuus saada koulutusta, ja sen myötä yhteiskunta saa vastaavasti
uutta pääomaa. Opetuksen tulee siirtää kulttuuriperintöä ja arvoja uusille sukupolville. Sen
tehtävänä on myös luoda uutta kulttuuria ja opastaa oppilasta tiedonhankintaan.
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Kasvatustavoitteet:
Kasvatustavoitteet:











myönteinen käyttäytyminen
hyvä itsetunto ja tunne-elämän kehitys
oppilaan omien voimavarojen löytäminen ja omien valmiuksien hyödyntäminen
motivoituminen myönteisessä ilmapiirissä ja ympäristössä
sosiaalinen ymmärtäminen, vahvistaminen ja toistensa kunnioittaminen
kannustaminen rohkeuteen ja luovuuteen
vastuuntunto itsestä, lähimmäisestä ja ympäristöstä
yhdessä kotien kanssa oppilaan tukirunkona toimiminen tämän kasvuvaiheessa
oman ja vieraiden kulttuurien arvostaminen
rajojen asettaminen

Opetustavoitteet:












oppia hankkimaan ja kritisoimaan tietoa
omatoiminen työskentely
yhteistyökyky
oman työn arviointi
opiskelutaitojen hallinta
ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
valmiuksien saaminen jatko-opintoja varten
tiedonjanon kasvattaminen
opetussuunnitelman mukaisten perusoppiainesten hallinta
demokraattisen tietoyhteiskunnan jäseneksi kasvattaminen
kotiseudun ja ympäristön arvostaminen ja luonnon suojeleminen

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
2.1 Oppimiskäsitys
Oppiminen on tilanne- ja kulttuurisidonnainen, oppijan tavoitteellinen tietojen ja taitojen rakennusprosessi, joka tapahtuu joko itsenäisesti oppien tai yhdessä vertaisryhmän sekä opettajan kanssa. Oppija käsittelee ja tulkitsee opittavia asioita omia aikaisempia tietorakenteitaan hyväksikäyttäen. Oppimisen tavoitteena ovat myös elinikäiseen oppimiseen ohjaavat
oppimis- ja työskentelytavat.
Oppiminen on tilannesidonnaista ja riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Koska oppiminen on kaikissa muodoissaan
oppijan aktiivinen ja päämääräsuuntautunut yksilöllistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi, myös opettaja vaikuttaa omilla vaihtelevilla opetusmenetelmävalinnoillaan
oppimistilanteiden monimuotoisuuteen.
2.2 Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
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Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä
luonto.
Opiskelutilat ja –välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne tukevat aktiivista ja itsenäistä
opiskelua. Oppimisympäristö pyrkii tukemaan oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Fyysisen ympäristön esteettisyyteen kiinnitetään myös huomiota.
Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista
rakenteista.
Oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista. Se on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristö ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan toimintaansa.
Oppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Se edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmänjäseninä.
Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä
vastuu kuuluu sekä opettajille että oppilaille.
Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja
käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta, kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteet ja arvot sekä aihekokonaisuudet konkretisoituvat toimintakulttuurissa.
Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä
niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Kaikilla koulun oppilailla ja
muilla työyhteisön jäsenillä tulisi olla tiedossa, mihin koulu toimintakulttuurillaan pyrkii ja
kuinka kukin omalla työpanoksellaan voi vaikuttaa siihen myönteisesti. Tavoitteena on, että
koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

2.3 Työtavat
Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joilla
pyritään kehittämään oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja
sekä sosiaalisia taitoja. Opettajan tehtävänä on opetusmenetelmien ja työtapojen avulla tukea ja ohjata oppilaan oppimista sekä aktiivista osallistumista.
Työtapoja valittaessa pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä
siten, että oppilas oppii hallitsemaan monipuolisia informaation käsittelytaitoja, viestinnän
ja tiedonhallinnan menetelmiä. Työtapoihin voidaan hakea vaihtelevuutta luovan toiminnan,
leikin ja elämysten avulla niin, että samalla huomioidaan eri ikäkaudet.
Opettajan tehtävänä on ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä valitsemiensa työtapojen avulla.
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Perusteina työtapojen valinnoille ovat seuraavat työtapoja koskevat vaatimukset:
 virittävät halun oppia
 ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen
 aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
 edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä
harjaantumista
 kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja
 tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
 edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun
kantamista toisista
 kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten
 auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
 kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa.
Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja erilaiset oppimistyylit. Yhdysluokkaopetuksessa pyritään huomioimaan eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus.
3. OPISKELUN YLEINEN TUKI
3.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja
oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on tuettava käytettävissä olevin keinoin huoltajia niin, että he voivat osaltaan vastata lastensa tavoitteellisesta kasvatuksesta ja oppimisesta
myös koulutyössä. Vastavuoroisesti huoltajat tukevat koulua oppilaan kasvatuksessa, oppimisessa, koulutyössä ja sääntöjen noudattamisessa.
Huoltajien tulee voida osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Koulun on
oltava aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Kodin ja koulun välisen yhteistyön on perustuttava osapuolten tasa-arvoisuuteen.
Huoltajille tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Ensimmäisten kouluvuosien aikana luodaan pohja myös myöhemmälle vuorovaikutukselle.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö pyritään järjestämään siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perheitä oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa
kysymyksissä.
Yhteisen kasvatusvastuun tavoitteena on edistää lasten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta, hyvinvointia koulussa ja vastuullisuutta sekä itsestään että toisista ihmisistä.
Yhteistyömuotoja voivat olla:







koulun yhteiset vanhempainillat
luokkakohtaiset vanhempainillat
opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset keskustelut
luokkatoiminta, esim. myyjäiset
vanhempainryhmä- ja vanhempainyhdistystoiminta
vanhempien osallistuminen koulutyön arviointiin.
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Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelman laatimisen päävastuu on 1.―6. luokilla luokanopettajalla ja 7.—9.
luokilla luokanvalvojalla ja opinto-ohjaajalla.
Oppimissuunnitelman avulla




oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta
annetaan huoltajille tietoa, jotta he voisivat entistä paremmin tukea oppilasta tämän
opiskelussa
voidaan myös yksilöllistää opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan.

Suunnitelma





sisältää oppilaan opinto-ohjelman, joka kuvaa, miten opetussuunnitelman tavoitteet on
tarkoitus saavuttaa
määrittelee mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet
sisältää myös mahdolliset tukitoimet, esim. tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen
voi sisältää myös asetetut tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa ja käyttäytymisessä.

Jos oppimissuunnitelmassa on päätetty, että oppilas voi edetä opiskelussaan vuosiluokkiin
jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, oppimissuunnitelmassa on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan ja määrättävä niiden suorittamisjärjestys ja aikataulu sekä mahdolliset erityistavoitteet.
Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille ja se voidaan suunnitella myös vapaamuotoisesti. Se voi olla dokumentoituna kansioon tai vihkoon, joka täydentyy vähän kerrallaan. Oppimissuunnitelma voidaan luonnostella myös sitä varten laaditulle lomakkeelle.
Se voidaan laatia jos oppilaalla on:





lieviä oppimisvaikeuksia (esim. lievä lukihäiriö)
käyttäytymisongelmia
pitkäaikaisen sairauden aiheuttamia poissaoloja koulusta
erityislahjakkuus.

Erityistä tukea tarvitseville ja osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille sekä maahanmuuttajaoppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tarvittaessa. Erityisopetukseen osittain tai
kokonaan siirretyille tai otetuille oppilaille on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka korvaa oppimissuunnitelman.
3.2 Ohjauksen järjestäminen
Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa. Lisäksi oppilaanohjaus antaa oppilaalle tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta, työelämästä, ammateista ja jatkoopinnoista, joten tavoitteena on, että oppilas kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutus- ja ammatinvalintaa koskevia ratkaisuja.
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Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen.
Koulussa toteutettavan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti
niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.
Ohjaustoiminta jatkuu yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Jatkuvuus taataan siten, että
kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan perusopetuksen aikana ja että yhteistyö jatkuu toisella asteella ns. nivelvaiheissa oppilaan siirtyessä jatkoopintoihin.
Oppilaan siirtyminen uuteen kouluun
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan oppilaanohjaajien, luokanopettajien, erityisopettajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opintoohjaajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Nivelvaiheissa tuetaan yksittäistä oppilasta tai ryhmiä tapauksesta tai tilanteesta riippuen.
Nivelvaiheiden palaverit järjestetään oppilaan siirtyessä:





esiopetuksesta alkuopetukseen
2. luokalta 3. luokalle (tarvittaessa)
6. luokalta 7. luokalle
9. luokalta toisen asteen oppilaitoksiin.

Esikoululaiset vierailevat huoltajineen tulevassa koulussa ennen siirtymistä alkuopetukseen.
6. luokan oppilaat tutustuvat jo kuudennen luokan aikana tulevaan kouluunsa, ja heitä perehdytetään kouluun oppilaanohjaajan ja tukioppilaiden toimesta.
9. luokkalaisia informoidaan toisen asteen oppilaitoksista oppilaanohjaustunneilla ja opintokäyntejä tehdään eri oppilaitoksiin. Lisäksi Ylä-Karjalan alueen toiselta asteelta vieraillaan
koulussa 9. luokkien ohjaustunneilla.
Oppilaan tuen tarve eri oppiaineissa on saatettava erityisopettajan ja oppilaanohjaajan tietoon toisen asteen koulutukseen siirryttäessä.
Siirtolomakkeella tiedotetaan tulevaa koulua oppilaan opiskelusta ja mahdollisesta tuen tarpeesta siirtymävaiheessa. Tarvittaessa kokoonnutaan nivelpalaveriin.
Yhteistyötä tehdään työvoimahallinnon ja Nuorten Pajan kanssa. Tavoitteena on luoda nuorelle tukipaikka, mikäli toisen asteen opinnot keskeytyvät.
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Työelämään tutustuttaminen
Nurmeksen/Valtimon lähiympäristön työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdään yhteistyötä.
Työpaikoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä ja vastaavasti työpaikoilta voidaan vierailla koululla.
Ohjaustoiminnassa kiinnitetään huomiota asialliseen ja luontevaan käyttäytymiseen eri tilanteissa ja eri työpaikoilla erityisesti turvallisuustekijät huomioiden. Tutustumiskohteet valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen sisältöjä ja antavat tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta. Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilaat perehtyvät tarkemmin heitä kiinnostaviin
aloihin ja harjoittelevat työnhakua hankkiessaan TET-paikkoja.

Opettajan tehtävät:









kehittää oppilaan opiskelutekniikkaa ja työtapoja ainekohtaisesti
ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä
tukea oppilaan persoonallista ja tervettä kasvua, kehitystä ja yhteisöllisyyttä
huolehtia tiedonsiirrosta opettajien ja muun henkilökunnan kesken nivelkohdissa
tiedottaa oppilaille ja huoltajille koulun työtavoista ja valintamahdollisuuksista
selvittää oppilaille ja huoltajille ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon
ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat
järjestää oppilaille ja huoltajille tilaisuuksia keskustella oppilaan opiskeluun liittyvistä
asioista
luoda ja ylläpitää turvallinen opiskeluilmapiiri luokassa.

Opinto-ohjaajan tehtävät:








tukea oppilaan persoonallista ja tervettä kasvua, kehitystä ja yhteisöllisyyttä
huolehtia tiedonsiirrosta opettajien ja muiden yhteistyötahojen kesken
tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen koulun työtavoista, valintamahdollisuuksista
ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle
tukea ja ohjata oppilaita jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa
järjestää oppilaille työelämään tutustumisjaksot 7.―9. luokilla
tehdä yhteisvalinta toiselle asteelle siirryttäessä
toimia yhteistyössä opettajien, koulun muun henkilökunnan, oppilashuoltoryhmän, vanhempien, työvoimaviranomaisten, muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän edustajien
kanssa.

Ohjauksen painopisteet eri luokilla
Vuosiluokilla 3―6 oppilaanohjauksen tavoitteena on:
 edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä
 tukea hänen sosiaalista kasvuaan
 estää oppimisvaikeuksien syntymistä.
Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta tulee ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin. Ohjauksen avulla oppilas oppii käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.
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Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3—6 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.
Vuosiluokilla 7—9 oppilaanohjauksen tavoitteena on:
 oppilaan opiskelutaitojen ja menetelmien kehittyminen
 itsetuntemuksen kasvattaminen
 opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten valmiuksien kypsyminen
 myönteinen ja realistinen käsitys jatko-opiskelusta ja työnteosta.
3.3 Tukiopetus
Oppilaan tulee seurata eri aineiden oppituntien aikana opetusta, opiskella tunnollisesti ja
tehdä hänelle annetut tehtävät parhaan kykynsä mukaan. Jos oppilas opiskelustaan huolimatta ei pysty saavuttamaan oppiaineessa oman tasonsa mukaisia perustietoja ja -taitoja, hänelle
tulee antaa tukiopetusta.
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen
ajankäyttö ja ohjaus.
Tukiopetus on aloitettava heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineissa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, joka myös pääsääntöisesti antaa oppilaalle tämän tarvitseman tukiopetuksen. Myös oppilas tai hänen huoltajansa voivat pyytää tukiopetuksen antamista. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä.
Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisesti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Oppilaan saama tukiopetus voidaan kirjata
ylös koulun tukiopetuspäiväkirjaan tai hänen oppimissuunnitelmaansa. Mikäli tukiopetus ei
opettajan ja oppilaan sopiman ajan sisällä paranna opintomenestystä, selvitetään, mistä oppimisvaikeudet johtuvat ja keskustellaan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
3.4 Oppilashuolto
Oppilashuollon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimenpiteitä.
Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua riittävän ajoissa oppimisen esteisiin:





lapset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua kasvuunsa, kehitykseensä ja koulunkäyntiinsä
vanhemmat saavat tukea lastensa kasvatukseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä
opettajat saavat oppilashuoltoryhmältä tukea työhönsä
koulu toimii yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa oppilashuollollisissa asioissa.
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Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto
on arjessa tapahtuvaa huolenpitoa oppilaista.
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteistyössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan nuorta ja huoltajaa.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset.
Oppilashuollon palveluja ovat kouluterveydenhoitajan, kouluhammashoitajan, kouluhammaslääkärin, koululääkärin, psykologin, koulukuraattorin, sosiaalityöntekijän ja poliisin
palvelut. Oppilashuoltoryhmän kautta oppilas ohjataan saamaan tarvittavia asiantuntijapalveluja. Kuntien palvelujen esittely on vuosittain tarkistettavassa kriisiohjeessa ja koulujen
syystiedotteessa.
Nurmeksen ja Valtimon opetussuunnitelman liitteenä on kuntien päihdestrategia sekä toimintaohjeet koululaisten aiheettomiin poissaoloihin puuttumiseksi. Jokaisella koululla on
kriisiohjeet, jotka sisältävät toimintatavat normaalista poikkeavien tilanteiden varalle. Esimerkkeinä poikkeavista tilanteista voidaan mainita koulukiusaaminen, tapaturma, väkivalta
ja ilkivalta, suuronnettomuus, itsemurha tai itsemurhan uhka, kuolemantapaukset, päihtynyt
henkilö koulussa ja tupakointi koulun alueella. Lisäksi kaikilla kouluilla tulee olla kiinteistökohtainen turvallisuussuunnitelma.
Oppimissuunnitelma tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman
laatiminen ja seuraaminen ovat osa oppilashuoltoa. Niitä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet
on esitetty opetussuunnitelman ”erityistä tukea tarvitsevien opetus” –kohdassa. Ennen yhteishakua oppilaanohjaaja haastattelee henkilökohtaisesti jokaisen yhdeksäsluokkalaisen ja
tiedottaa sen jälkeen oppilashuoltoryhmälle oppilaiden jatkosuunnitelmista. Jokaiselle opintonsa päättävälle pyritään varmistamaan jatko-opiskelupaikka. Jos oppilaalla on erityisiä
vaikeuksia, tulee oppilashuoltoryhmän suunnitella yksilölliset toimenpiteet, kuten joustavan
valinnan käyttäminen yhteishaussa, ja pyrkiä siten turvaamaan opiskelun jatkuminen peruskoulun jälkeen.
3.4.1 Oppilashuoltoryhmät
Oppilashuoltoryhmät koostuvat moniammatillisista yhteistyöverkostoista. Niiden kokoonpano vaihtelee kouluittain. Oppilashuoltoryhmän voivat muodostaa koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja, poliisi sekä tarvittaessa muut asiantuntijat. Oppilaskohtaisiin neuvotteluihin osallistuvat myös luokanopettaja, oppilas, vanhemmat sekä tarvittaessa aineenopettaja. Kouluvuoden aikana oppilashuoltoryhmä voi myös pohtia kaikkien luokkien tilannetta luokanvalvojan tai luokanopettajan
alustuksen pohjalta.
Sekä ylä- että alakouluissa oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ennalta sovittuna
aikana noin kerran kuukaudessa. Kokouksien välillä jäsenet pitävät yhteyttä tarvittaessa
puhelimitse/sähköpostitse.
Oppilashuoltoryhmän vetovastuuhenkilö kouluittain nimetään lukuvuoden alussa, ja ryhmän
toiminnan kannalta oleellista on sen toiminnan säännöllisyys lukuvuoden aikana.
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Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.
Oppilashuollon prosessi
1. Opettajat seuraavat oppilaan kehitystä.

2. Aineenopettajat keskustelevat mahdollisista ongelmista luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa, ja he sopivat yhteistyöstä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Seuranta
3. Opettajat neuvottelevat ongelman luonteesta riippuen
- opettajakollegan
- erityisopettajan
- opinto-ohjaajan
- rehtorin
- koulukuraattorin
- terveydenhoitajan/lääkärin
- psykologin
- koko oppilashuoltoryhmän kanssa.

4. Tarpeelliset tutkimukset järjestää:
- erityisopettaja
- kasvatus- ja perheneuvola
- psykologi
- perusterveydenhoito
- erikoissairaanhoito
- kouluterveydenhoitaja tai lääkäri
- sosiaalitoimi

Koulun toimista sovitaan:
- tukitoimet
- tukioppilaat
- oppimissuunnitelma
- hojks
Koulun ulkopuolisista toimista
sovitaan:
- terapia
- sairaanhoito
- kuntoutus
- lastensuojelun toimenpiteet

3.4.2 Koulumatkat
Koulukuljetukset ja kuljetusten valvonta järjestetään kyydityssuunnitelman mukaisesti. Silloin kun perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi tai jos se
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävään riittävään korvaukseen. Opetuksen järjestäjä tekee kuljetusta hoitavien kanssa kirjalliset sopimukset. Kyydityssuunnitelman laatii kouluviraston
talouspäällikkö.
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Koululaisautonkuljettajan tulee omata hyvä ammattitaito. Hänen tulee ymmärtää lasten kuljettamistehtävä myös kasvatustehtävänä. Kuljettaja on kasvattaja turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja turvavöiden käyttöön, ja hän antaa lapsille mallin siitä, kuinka liikenteessä
tulee toimia. Kuljettajan on toimittava lasten kanssa myös tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Kuljetusten aikana oppilaan pitää noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttäytyä
asiallisesti. Ongelmatilanteet hänen on kyettävä ratkaisemaan keskustellen. Kuljetusten aikana oppilaan pitää noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttäytyä asiallisesti.
Nurmeksen kaupungin koulukyyditystä koskeva johtosääntö (1977) on opetussuunnitelman
liitteenä.
3.4.3 Kouluruokailu
Oppilaille järjestetään maksuton ateria jokaisena koulupäivänä. Koulussa tarjottavan ruoan
tarkoitus on turvata osaltaan oppilaan ravinnonsaantia koulupäivän aikana. Kouluruoan ravintokoostumuksen tulee olla sisällöltään monipuolinen ja terveellisiin ravinto- ja ruokatottumuksiin ohjaava. Erityisruokavaliot ja ruoka-aineherkkyydet kartoitetaan vuosittain yhdessä terveydenhoitajan ja ruokalahenkilöstön kanssa. Kouluruokailun tavoitteena on myös
ohjata oppilasta kauniisiin pöytä- ja ruokatapoihin ja antaa oppilaalle mahdollisuus mielekkääseen yhdessäoloon ja seurusteluun ruokailun yhteydessä. Lukuvuoden ruokalista on syksyllä ilmestyvässä koulujen syystiedotteessa.
3.4.4 Kerhotoiminta
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminta tukee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti oppilaan sosiaalista kasvua ja oppilaan itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää oppilaiden myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaille mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.
Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia
myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan lukuvuosittain.
Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia.
Kerhotoiminnan tavoitteena on:
 kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 lasten osallisuuden lisääminen
 mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 tilaisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin
 luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
 harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.
Kerhotoiminnan järjestäjinä voivat olla myös järjestöt, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä oppilaiden vanhemmat.
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3.4.5 Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminta on peruskoulun yläluokilla toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Koulun tukioppilastoiminnan tukena ja toiminnan kehittäjänä toimii
Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Tukioppilaat ovat 8. ja 9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien
oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan.
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita.
Tukioppilaat tarvitsevat työnsä avuksi koko kouluyhteisön tuen. Tukioppilastoiminnan avulla aktivoidaan koko kouluyhteisöä osallistumaan.
Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia toimijoita. Vapaaehtoisuuden periaatteet näkyvät haluna
kantaa yhteistä vastuuta ja toimimisena koko kouluyhteisön parhaaksi. Tukioppilas on vaitiolovelvollinen ja säilyttää hänelle osoitetun luottamuksen. Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita vastuun kantamista yksin, vaan vaikeiden asioiden jakamista tukioppilasryhmässä luottamuksen periaatteita noudattaen.
Tukioppilastoiminnassa eräs keskeisimmistä elementeistä on nuorten mahdollisuus suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Nuorten omaehtoinen toiminta antaa uskoa heidän
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tukioppilaat, kuten muutkin nuoret, ovat oman elämänsä
asiantuntijoita. He tietävät omaan ikäänsä ja kehitykseensä liittyvät asiat parhaiten. Lisäksi
nuori saa tukioppilastoiminnan kautta mahdollisuuden vaikuttaa koulunsa toimintaan.
Tukioppilaat ovat keskeisessä roolissa Koulurauha-ohjelman toteuttamisessa. Koulurauha
on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, opetushallituksen ja poliisin vuosittain yhdessä oppilaiden ja opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama ohjelma. Sen avulla halutaan korostaa jokaisen oppilaan, kodin ja opettajan sekä muiden yhteistyökumppaneiden roolia koulurauhan ylläpitämisessä. Koulurauha-ohjelman avulla rakennetaan yhteistä
välittämisen tunnetta eli yhteisvastuuta; se haastaa koulurauhan rakentamiseen koko lukuvuoden ajan.
Ohjaaja
Tukioppilastoiminnan edellytys on koulussa toimiva aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka
tukioppilastoiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi.
Tukioppilasohjaaja








ohjaa koulunsa tukioppilastoimintaa
vastaa tukioppilaiden valintaprosessista
antaa tukioppilaille peruskoulutuksen
huolehtii siitä, että toiminta noudattaa koulun arvoja ja on tukioppilastoiminnan tavoitteiden mukaista
tapaa oppilaita säännöllisesti
mahdollistaa tukioppilaille toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
tiedottaa toiminnasta muulle kouluhenkilöstölle yhdessä tukioppilaiden kanssa sekä informoi tukioppilaita
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on MLL:n yhteistyökumppani
on käynyt MLL:n järjestämän tukioppilasohjaajan koulutuksen.

Tukioppilas
Tukioppilaaksi haluavan nuoren ei tarvitse olla mallioppilas, vaan hänen on oltava luotettava, sovitteleva ja reilu kaveri, joka on kykenevä aktivoimaan toisia. Tukioppilaaksi sopiva
nuori







on valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin
on empaattinen
hyväksyy monenlaiset elämisen mallit
on oma itsensä
on aktiivinen toiminnassa
suhtautuu toimintaan järkevästi eikä aseta ylisuuria odotuksia itselleen ja toiminnalle.

Toimintatavat
Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen,
luokkien ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä ja toiminnallisia tutustumisleikkejä järjestämällä, koulun ja nuorten palveluista sekä harrastuksista tiedottaminen sekä luotettavana keskustelukumppanina toimiminen. Tarvittaessa tukioppilas ohjaa muiden palveluiden piiriin ja voi tiedottaa oppilashuoltoryhmälle vakavista ongelmista, kuten koulukiusaamistapauksista. Lisäksi tukioppilaat järjestävät erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia. Koulujen alkaessa tukioppilaat julistavat valtakunnallisen Koulurauhan.
4. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS
4.1 Eri tukimuodot
Tukitoimia ovat mm.








opetuksen eriyttäminen
tukiopetus
koulunkäyntiavustajan tuki
osa-aikainen erityisopetus
erilaiset ryhmäratkaisut
siirto osittain tai kokonaan erityisopetukseen
valvottu rauhoittumistila.

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien
laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja
tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa.
Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen
edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi
erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä.
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Oppimisvaikeudet esiintyvät pulmina oppimisessa, kasvussa tai kehityksessä. Ne voivat ilmetä tiedoissa, taidoissa, tarkkaavaisuudessa, käyttäytymisessä, tunne- ja sosiaalisessa elämässä, motoriikassa ja hahmottamisessa.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatuksessa korostetaan lapsen kokonaispersoonallista
kehitystä ja oppimisen yksilöllisyyttä. Opetuksessa kiinnitetään huomiota kullekin lapselle
parhaiten soveltuvaan opetusmuotoon ja –menetelmään. Erityisopetuksen tavoitteena on
myös kuntouttaa lasta kokonaisvaltaisesti ja yksilönä, joten sen suunnittelun lähtökohtana
ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen liittyvät vaikeudet.
Kaikille erityistä tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa tukiopetusta siten kuin luvussa
4 määrätään.
Oppilaan opiskelua tulee tukea eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan.
Oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetusta, mikäli tukiopetus ei yksin riitä.
Mikäli edellä mainitut tukitoimet eivät riitä, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen.
Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.
4.2 Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osaaikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä
samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää
oppilaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus voi olla jatkuvaa, periodimaista tai
konsultoivaa.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet:





ennaltaehkäistä ja tunnistaa oppimisvaikeudet mahdollisimman varhain
löytää erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle sopivat opetusjärjestelyt yhdessä vanhempien, oppilaan ja opettajien kanssa
tukea oppilaan oppimista, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä vanhempien ja opettajien kasvatustyötä
tehdä jatkuvaa yhteistyötä, seurantaa ja arviointia luokan- ja aineenopettajan kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen sisällöt:








koulutulokkaisiin tutustuminen mahdollisesti jo esikouluvuoden aikana
tiedonsiirron varmistaminen oppilaan siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen, alakoulusta yläkouluun ja perusopetuksesta toiselle asteelle
erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisen tukeminen ja seuranta
puheopetustarpeen kartoittaminen luokkatasoittain ja opetuksen antaminen (artikulaatioja äänihäiriöt sekä kielellisen alueen vaikeudet). Painotus opetuksessa oltava varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa.
lukiopetustarpeen kartoittaminen luokkatasoittain ja opetuksen antaminen
matematiikan ja kielten oppimisvaikeuksien sekä erilaisten hahmottamisvaikeuksien
kartoittaminen ja kuntoutus
opetuksen eriyttäminen ja tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä luokan- ja aineenopettajien kanssa
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opetus ja arviointi, mikäli oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty (mukautettu) eikä oppilas voi opiskella kyseistä oppiainetta ensisijaisesti omassa luokassaan
yleisopetuksessa olevien oppilaiden HOJKS:n ja tarvittaessa oppimissuunnitelmien tekeminen ja seuranta yhdessä luokan- ja aineenopettajien, perheen ja mahdollisten asiantuntijoiden kanssa
oppilashuoltotyö

4.3 Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus
Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset
mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta.
Erityisopetus edellyttää opiskelupaikkaa, -tilaa, -aikaa ja eri toimintoja koskevia päätöksiä
sekä resurssien varaamista niiden toteuttamiseen. Mikäli oppilaan opiskelu muun opetuksen
yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.
Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen
oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään.
Oppimäärien yksilöllistäminen tarkoittaa sitä, että oppilaalle määritellään hänen edellytystensä mukaiset yleisopetuksesta poikkeavat oppimäärät. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetukseen ottamisen tai siirtämisen päätöstä. Yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärää tai vain yksittäisiä oppiaineita.
Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Oppilaalle, joka
on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, tulee järjestää muiden oppiaineiden opetusta
tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voidaan järjestää Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 9. §:n perusteella osittain toisin kuin koulussa noudatettavassa tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen perusteltua. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellään tällöin ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun noudattamasta tuntijaosta.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn opetus järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä siten kuin erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa päätöksessä on määrätty. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksessa
oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi. Oppiainekokonaisuuksia voidaan
muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista aineista opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla.
Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, tulee tehdä päätös hänen siirtämisestään
yleisopetukseen.
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4.4 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle tulee laatia hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.
Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin on tarpeen oppilaan opetuksen
yksilöllistämiseksi:










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

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia, tavoitteita ja niiden saavuttamista. Suunnitelmaan kirjataan oppilaan kehitystä ja oppimista tukevat opetusjärjestelyt, toimintatavat ja
tukipalvelut. Niitä ovat mm. aika, sisältö, tilaratkaisut, koejärjestelyt ja arviointi.
Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka
hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistuvat
moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettajat, oppilas, oppilashuollon asiantuntijat sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee arvioida ja seurata säännöllisesti ja erityisesti oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen,
perusopetuksen aikana luokasta ja koulusta toiseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle.
HOJKS -asiakirjan alkuperäinen kappale säilytetään perusopetuksen ajan koulussa ja sen
kopio annetaan




opettajalle
erityisopettajalle
huoltajalle.

Alkuperäinen kappale siirtyy oppilaan mukana hänen vaihtaessaan koulua.
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4.5 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain
Silloin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee järjestää toiminta-alueittain.
Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueet
tulee jakaa opetussuunnitelmassa osa-alueiksi.
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä
edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation,
rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja
sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä
ajattelua kehittäviä osa-alueita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Osa-alueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan
ja itsenäistymistään.
Osa-alueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja
ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään
aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen
oppimisen harjoituksia.

5. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT
5.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata
tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisuuksina ja yhdistää eri tieteenalojen ajattelua sekä korostaa
yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Opetusta eheytettäessä perustaidot
ovat yksittäisiä sisältöalueita tärkeämpiä.
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja
sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja.
Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Koulut voivat täydentää aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt koulujen omissa opetussuunnitelmissa.
Ihmisenä kasvaminen
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen –aihekokonaisuuden päämääränä on tukea
oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä.
Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta yhteisöllisyyden kehitystä.
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Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta
ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään
oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksia kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
Viestintä ja mediataito
Viestintä ja mediataito –aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutteellista ja yhteisöllistä
viestintää sekä kykyä hankkia, vertailla ja valikoida tietoa sekä vaikuttaa yhteiskunnassa.
Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottamisessa että tuottamisessa.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin
ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta –aihekokonaisuuden
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.
Turvallisuus ja liikenne
Turvallisuus ja liikenne –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään
turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen liikenteessä. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti.
Ihminen ja teknologia
Ihminen ja teknologia –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään
ihmisen riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja
vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja
koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä.
5.2 Äidinkieli ja kirjallisuus
Äidinkieli on ajattelun, itseilmaisun, viestinnän, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan
muodostumisen sekä kulttuurin siirron ja kehittämisen väline.
Äidinkielen opiskelun tavoitteena on, että oppilas kehittyy ilmaisijana ja viestien vastaanottajana, viestintäympäristöön osallistujana ja vaikuttajana sekä kriittisenä tiedonhankkijana ja
tutkijana ja että hänen kieli- ja kulttuuri-identiteettinsä vahvistuu. Oppilas arvostaa omia
kulttuurisia juuriaan ja suhtautuu suvaitsevaisesti eri kulttuureihin.
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Opiskelussa kehitetään kielellisiä perustaitoja ja annetaan siten välineitä yksilölliselle ajattelulle, itsensä ilmaisemiselle, kaikelle opiskelulle, toisten ihmisten ja maailman ymmärtämiselle sekä oman persoonallisuuden rakentamiselle.
Opiskelussa vahvistetaan luovuutta, kriittisyyttä sekä ilmaisu- ja osallistumisrohkeutta.
Opetuksen lähtökohdat
Äidinkieltä lähestytään lapsen ja nuoren näkökulmasta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan
luovuus ja oma ilmaisukieli, jota kunnioitetaan ja jonka pohjalta opetus rakennetaan. Käsiteltävien aihepiirien tulee olla lapsen ja nuoren elämää koskettavia.
Kirjallisuuden opetuksella on keskeinen asema äidinkielen opetuksessa. Kirjallisuuden valinnassa otetaan huomioon oppilaan kiinnostus ja lukutaito. Kirjallisuudesta oppilas saa
elämyksiä ja aineksia ajatteluunsa.
Vuosiluokat 3―5
Yleiset tavoitteet
Oppilas
 hallitsee oikeinkirjoituksen perusasiat
 lukee sujuvasti erilaisia tekstejä
 osaa etsiä tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä
 oppii käyttämään luetun ymmärtämistä auttavia keinoja
 lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta
 säilyttää myönteisen asenteen lukemiseen
 tutustuu kielen käsitteisiin ja oppii luokittelemaan äänteitä, sanoja ja lauseita
 oppii pitämään selkeän suullisen esityksen ja tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan
 oppii käyttämään ja hyödyntämään viestintävälineitä
 kasvaa suvaitsevaiseksi muita kieliä kohtaan.
3. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 osaa lukea ja kirjoittaa
 opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelle sopivista lähteistä
 laajentaa ja täsmentää sanavarastoaan
 luokittelee sanoja
 valitsee itselleen sopivaa luettavaa
 kehittää suullista ilmaisuaan ja kerrontaansa.
Sisällöt
Kielentuntemus
Äänteet
 vokaalit
 konsonantit
 lyhyt ja pitkä äänne
Aakkosjärjestys
Kirjaimet ja tavut
 diftongi
 äng-äänne
Sanaluokat
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 substantiivi
 verbi
 adjektiivi
 pronomini
 persoonapronominit
 sanat taipuvat
 yksikkö ja monikko
Synonyymit
Vastakohdat
Yhdyssanat
Lause ja virke
 päättövälimerkit
Kirjoittaminen
 oikeinkirjoitus
 selkeä käsiala
 kirjoituskirjaimet
Tekstityypit
 tarina, selostus, kirje, runo, kuvateksti
Lukutaito
 sujuva lukutaito
 ymmärtävä lukeminen
 erilaiset lukutekniikat
 erilaiset tekstityypit
Kirjallisuus
 satuja, kertomuksia, tarinoita, runoja
 kirja oman lukutaidon mukaan
 yhteinen kirja opettajan lukemana
Vuorovaikutustaidot
Ilmaisurohkeus
Selkeä puhuminen
 tervehtiminen
 kiittäminen
 pahoittelu
 pyyntö
 tietojen selostaminen
 kertominen
 kyseleminen
Kielellä leikkiminen, loruilu
Puheen tempo, kuuluvuus, selkeys ja ilmeikkyys
Kuunteleminen
 ero kuulemiseen
 keskittyvä, eläytyvä, ymmärtävä, kohtelias
4. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 kehittää ja laajentaa luku- ja kirjoitustaitoaan
 harjaantuu luetun ymmärtämisen ja tiedonhankinnan taidoissa
 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, tuottaa erilaisia tekstejä
 luokittelee sanoja erilaisin perustein
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lukee monipuolisesti ja omaksuu positiivisen asenteen kirjallisuutta kohtaan
rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja huomioi vastaanottajan.

Sisällöt
Kielentuntemus
Sanaluokat
Substantiivit
 yksikkö ja monikko
Verbit
 myöntö- ja kieltomuoto, aikamuodoista preesens
Adjektiivit
 vertailumuodot
Numeraalit
 perusluvut, järjestysluvut
Pronominit
Partikkelit
Nominit
Liitteet
 omistusliitteet ja omistusmuodot
Yhdyssanat
Lause ja virke
 päälause, sivulause
 välimerkit
 vuorosanaviiva
Lauseen pääjäsenet
 predikaatti, subjekti
Yleiskieli ja murteet
Kirjoittaminen
 oikeinkirjoitus
 selkeä käsiala
Tekstityypit
 kertomus
 kuvaus
 selostus, raportti
 kirje
 runo
 kuvateksti
Lukutaito
 sujuva lukeminen
 ymmärtävä lukeminen
 arvioiva lukeminen
 tietotekstin lukeminen
 kirjallisuus
 kiinnostus kirjoihin
 oppilaan valitsema kirja
 kirjavalikoiman laajentuminen
 vuorovaikutustaidot
Ilmaisurohkeus
 improvisointiharjoitukset
Selkeä puhuminen
Kertomistaito
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Kuunteleminen
 keskittyvä, toisen huomioiva, kohtelias
5. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
 syventää tiedonhankintataitojaan
 hallitsee oikeinkirjoituksen perusasiat
 osaa tuottaa erilaisia tekstejä
 osaa luokitella sanoja erilaisin perustein
 on kiinnostunut kirjallisuudesta ja arvioi lukemaansa
 hallitsee erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja.
Sisällöt
Kielentuntemus
Sanaluokat
Substantiivit
 Erisnimi, yleisnimi
Verbit
 Perusmuoto, taivutusmuoto, aikamuodot, aktiivi ja passiivi
Adjektiivit
 vertailu
Numeraalit
Pronominit
 demonstratiivipronominit, relatiivipronominit
Sijamuodot
Lause ja virke
 päälause, sivulause
 välimerkit
 vuorosanan merkitseminen
 lauseen pääjäsenet
Kirjoittaminen
 oikeinkirjoitus
Tekstityypit
 selostus
 runo
 kuvateksti
 uutinen
 tietoteksti
Lukutaito
 ymmärtävä lukeminen
 arvioiva lukeminen
Tietotekstin tutkiminen ja tiedon hankkiminen
Tiedonhaku tietoverkoista ohjatusti
Kirjallisuus
 oppilaan valitsema kirja
 tutustuminen nuortenkirjallisuuteen
 klassikot, uudempi nuortenkirjallisuus
 keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä
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 juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtuma-aika ja –paikka
 kansanrunous
Vuorovaikutustaidot
Ilmaisurohkeus
Keskustelutaidot
 puheenvuoron antaminen ja ottaminen
 oma mielipide ja sen perusteleminen
Kuunteleminen
 toisen huomioiva
 analyyttinen
 juoni, pääkohdat
 arvioiva
.
Vuosiluokat 6—9
Tavoitteet
Oppilas
 kokee äidinkielen merkityksen sekä oman että muiden kielten puhujien identiteetin perustana ja osaa hyödyntää ja kehittää äidinkieltä omissa toiminnoissaan
 innostuu kirjallisuuden ja mediatekstien lukemisesta, erittelystä ja kriittisestä tulkinnasta
 osaa käyttää äidinkieltä rakentavasti erityyppisissä vuorovaikutustilanteissa ja kehittyy
viestien vastaanottajana
 pystyy selkeästi ja monipuolisesti ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti
 hallitsee suomen kielen ja kirjallisuuden keskeiset käsitteet ja termit.
6. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
 tuottaa tekstejä ja hallitsee oikeinkirjoituksen perusasiat
 tuntee lausetyypit ja lauseenjäsenet
 osaa sanaluokat
 tutustuu kirjallisuuteen monipuolisesti
 syventää lukuharrastustaan.
Sisältö
Kielentuntemus
Verbit
Lause ja virke
Sivulausetyypit
 konjunktiolause, relatiivilause, epäsuora kysymyslause
Lauseen pääjäsenet
 predikaatti, subjekti, objekti
Kirjoittaminen
Tekstityypit
 asiateksti
 kaunokirjallinen teksti
 runo
 sanomalehti
 kirje
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Oikeinkirjoitus
 pilkku, lainausmerkit, yhdyssanat
Kappalejako
Lukutaito
 ymmärtävä lukeminen
 arvioiva lukeminen
Erilaiset tekstityypit
Tietoverkkojen tarkoituksenmukainen käyttö
Kirjallisuus
 kiinnostus kirjoihin
 monipuolista nuortenkirjallisuutta
 nykyaika, menneisyys, fantasia, fiktio
Vuorovaikutustaidot
Ilmaisurohkeus
Erilaisia puheviestintätilanteita
 esittely, kokous, esitelmä, haastattelu
Keskustelutaito
7. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 pystyy tuottamaan sisällöltään monipuolisen ja rakenteeltaan hallitun tekstin
 hallitsee sanojen taivutusmuodot
 syventää medialukutaitoaan
 hallitsee kirjallisuuden peruskäsitteet
 syventää kirjallisuuden harrastustaan.
Sisällöt
Kielentuntemus
Sanaluokat
 nominit
 verbit (persoonamuotojen ja nominaalimuotojen tunnistaminen)
 partikkelit
Lause ja virke
 päälause
 sivulausetyypit
Kirjoittaminen
Tekstityypit
 asiateksti
 kaunokirjallinen teksti
 kuvaus
 runo
Käsitekartta
Sisällöltään ja rakenteeltaan monipuolisen tekstin tuottaminen
Puhutun ja kirjoitetun kielen ero
Oikeinkirjoitus
 välimerkit
 yhdyssanat
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iso ja pieni alkukirjain

Lukutaito
 tekstityypit
 erilaisten lukutapojen soveltaminen
Kuvan ja tekstin tulkinta
Medialukutaito ja kriittisyys
 elokuva ja TV-sarjat
Fakta ja fiktio
Kirjaston käytön opettelu, Internet
Haastattelu
Kirjallisuus
 kirjallisuuden peruskäsitteet
Tekstityypit
 kertomus
 kuvaus
 runo
 sarjakuva
 uutinen
 nuorten kirjat
 novellit
 tarinat
Suullinen ilmaisu
 ilmaisurohkeuden lisääminen
 luovan ilmaisun ja selkeän suullisen ilmaisun kehittäminen
 näytelmien ja sketsien esittäminen
8. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 hallitsee verbimuodot ja oppii modukset
 osaa lauseenjäsennyksen ja tuntee niihin liittyvät termit
 oppii eri kirjallisuuden lajeja ja niiden keskeisiä piirteitä
 kirjoittaa myös asiatekstejä ja mielipiteitä
 tunnistaa ja oppii käyttämään suullisesti ja kirjallisesti erilaisia vaikuttamisen keinoja
 kehittyy kriittiseksi median seuraajaksi.
Kielentuntemus
Verbimuodot
 aikamuotojen kertaus
 modukset
Lauseoppi
Kirjoittaminen
 jaksotus
Kertomuksen keinojen syventäminen (mm. kuvaus ja dialogi)
Kielikuvat
Referaatti
Asiatekstit aineiston pohjalta
 toisen tekstistä lainaaminen
Mielipidekirjoitus
Kielellä vaikuttamisen keinot
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Runo
Uutinen
Kielenhuoltoa (oikeinkirjoitusasioita)
Kielellä vaikuttaminen
Mielipide ja perustelu
Fakta ja fiktio
Keskustelu, väittely ja kokous
Mainonta
Ilmaisuharjoituksia
Kirjallisuus
 kirjallisuuden peruskäsitteet
 novelli
 pakina
 kirjallisuuden lajityyppejä
 dekkari
 kauhu ja scifi
 fantasia
 nuortenromaani
 runoja
Medialukutaito
 sanomalehdet
 elokuvan lajityyppejä
9. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 tuntee suomen kielen ominaispiirteitä
 tuntee suomen kielen kehityshistoriaa ja kielen aseman muiden kielten joukossa
 tuntee suomalaista kansanperinnettä, Kalevalaa, Suomen kirjallisuuden vaiheita, tärkeimpiä klassikoita ja nykykirjailijoita
 osaa hyödyntää monenlaisia lähteitä tietoa etsiessään
 tuntee kielen lajit, ymmärtää kielen vaihtelun tilanteen mukaan ja osaa käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä.
Sisällöt
Kielentuntemus
Kielen rakenteita
Suomi maailman kielten joukossa
 sukukielet
 suomen kielen peruspiirteet
 monikielinen Suomi
Suomen kielen kehitys
Sanasto
Kielen vaihtelu (puhutun ja kirjoitetun kielen lajeja)
Kirjallisuus
 suullinen kansanperinne
 Kalevala
 kirjallisuutemme historia
 tyylikaudet
 klassikoita ja nykykirjallisuutta
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 projektityö suomalaisesta kirjailijasta
Teatteri
Kirjoittaminen ja suullinen ilmaisu
 luova kirjoittaminen
 asiapohjainen kirjoittaminen
 tekstin jäsentely
 aineistopohjainen kirjoittaminen
 asiakirjatyyppejä
 puhe
Tutkielma tai kirjallisuusaiheinen esitelmä
Medialukutaito
 Käytetään soveltuvin osin eri osa-alueilla
Aihekokonaisuudet ja integrointi 3.—5.luokilla
Ihmisenä kasvaminen
 Satujen lukeminen, kuunteleminen ja kirjoittaminen, ja niiden kautta empatian ja oikeudenmukaisuuden kokeminen
 Erilaisten työskentelytapojen avulla toisten huomioon ottamista ja yhteistyötaitojen kehittämistä
 Ilmaisuharjoituksilla tunteiden käsittelyä ja harjaantumista sosiaalisiin taitoihin
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 Opetuksen keskeistä sisältöä ovat perinteeseen liittyvät tiedot ja taidot
 Suomalaista tapakulttuuria ja käytöstapoja tuodaan esille oppimistilanteissa
 Oppilaille annetaan valmiuksia käsitellä monikulttuurisuutta ja muita kulttuureita
Viestintä ja mediatieto
 Ajatusten ja tunteiden ilmaisua ja tulkintaa
 Tutustutaan erilaisiin ilmaisukieliin ja niiden käyttöön
 Erilaiset viestintäympäristöt, viestien sisällöt ja tarkoitukset
 Viestintäteknisten välineiden monipuolinen käyttö ja verkkoetiikka
 Median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja keskustelua
 Toiminta oman luokkayhteisön hyväksi
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 Tuodaan esille yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisen hyvinvoinnista
 Tietotekstien tarkastelua
Turvallisuus ja liikenne
 Oppimistilanteiden avulla edistetään väkivallattomuutta ja tuetaan oppilaita toimimaan
kiusaamistilanteissa rakentavasti
 Liikenteeseen liittyvien ohjeiden ja tekstien tulkintaa ja soveltamista käytäntöön
Ihminen ja teknologia
 Tietoteknisten laitteiden, ohjelmien ja tietoverkkojen vastuullinen käyttö erilaisiin tarkoituksiin
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Työtavat ja integrointi
Äidinkielen opetuksessa suositaan oppijakeskeisiä työtapoja. Oppilasta ohjataan havainnoimaan ja tutkimaan kieltä. Äidinkieleen hyvin soveltuvia työmuotoja ovat projektityöt sekä
pari- ja pienryhmätyöskentely. Asioita opitaan myös leikkien, esittäen ja näytellen.
Äidinkieli on luonteva yhteistyöaine muiden oppiaineiden kanssa, koska niiden opiskelussa
tarvitaan sujuvia äidinkielen taitoja. Integrointi muihin oppiaineisiin pyritään järjestämään
luontevaksi osaksi opiskelua kokonaisvaltaisen oppimisen turvaamiseksi. Oppimistilanteissa
pyritään oppimisvaikeuksien varhaiseen toteamiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. Työtapojen
avulla voidaan yksilöllistää äidinkielen opetusta lapsen omien oppimisedellytysten mukaisesti.
Aihekokonaisuudet vuosiluokilla 6—9
Ihmisenä kasvaminen
 kaunokirjallisuuden välityksellä oppilas voi pohtia ja käsitellä ihmisenä kasvamista.
 ryhmä- ja parityöskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä draamaharjoitukset kehittävät yhteistyötaitoja.
 lukeminen, tiedonhankinta sekä aineistopohjainen kirjoittaminen ohjaavat oppilasta kehittämään opiskelutaitojaan.
 kirjoittamis-, puhumis- ja kirjallisuustehtävät kartuttavat oppilaan itsearviointitaitoja.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 äidinkielessä on jo oppiaineena keskeisenä sisältönä suomalainen kulttuuri-identiteetti.
 erityisesti 9. luokalla suomalaisuutta käsitellään monipuolisesti äidinkielen eri osaalueilla.
 suomalaisuuden rinnalla tulevat esille myös monikulttuurisuus ja muut kulttuurit.
 myös suomalainen tapa- ja keskustelukulttuuri sekä hyvät käytöstavat tulevat esiin.
Viestintä ja mediataito
 viestintä ja mediataidot ovat äidinkielen perussisältöä sen kaikilla osa-alueilla.
 viestintä- ja mediataitoja kehittämällä opitaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua,
median käyttöä, lähdekritiikkiä ja median vaikuttamisen keinoja.
 medialukutaidon kehittäminen on yksi äidinkielen opetuksen keskeisiä tavoitteita.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 sujuva luku- ja kirjoitustaito sekä taito ilmaista suullisesti ajatuksiaan ovat keskeisiä
kansalaistaitoja.
 oppilaat harjoittelevat sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisia vaikuttamisen keinoja ja
oppivat perusasiat kokoustekniikasta kehittyäkseen aktiivisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi.
 yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastellaan erityisesti 9. luokan kirjallisuusjaksossa.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 luonto- ja ympäristötietoisuutta käsitellään ennen kaikkea kirjoittamisen ja kirjallisuuden avulla.
Turvallisuus ja liikenne
 liikenteen, turvallisuuden ja väkivallattomuuden teemaa käsitellään erityisesti keskustelujen, mediatekstien, kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla.
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Ihminen ja teknologia
 äidinkielen opetuksen näkökulma teknologiaan on ennen kaikkea eettisiin ja moraalisiin
kysymyksiin pureutuva.
Työtavat ja integrointi
Äidinkielen opetuksessa käytetään monipuolisia ja oppijakeskeisiä työtapoja. Työtapojen
avulla kehitetään oppimis-, ajattelu-, yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia.
Äidinkieli on luonteva yhteistyöaine muiden oppiaineiden kanssa, koska kaikessa opiskelussa tarvitaan sujuvaa äidinkielen taitoa. Erityisesti yhteistyö soveltuu reaaliaineiden ja vieraiden kielten kanssa. Integrointi muihin oppiaineisiin pyritään järjestämään luontevaksi osaksi
opiskelua kokonaisvaltaisen oppimisen turvaamiseksi.
Arviointi
Vuosiluokilla 3―5
3. luokalla arviointi on sanallinen kuvaus oppilaan edistymisestä äidinkielen oppimisessa
sekä arviointia työskentelystä. Numeroarviointi annetaan 4. luokasta lähtien, ja sitä voidaan
täydentää sanallisesti. Yksilöllisen oppimäärän mukaisesti opiskelevan oppilaan arviointi
voidaan suorittaa sanallisesti myös ylemmillä vuosiluokilla.
Arvioinnin tukena ovat kokeet, muut näytöt sekä arviointikeskustelut oppilaan kanssa. Oppilaan tulee saada säännöllistä palautetta oppimisestaan. Opettaja arvioi oppilaan tuntiaktiivisuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta tunti- ja kotitehtävien suhteen. Oppilasta ohjataan
tarkastelemaan omaa oppimistaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa, haluaa
kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan ja osaa muun muassa käyttää puheenvuoron
keskustelutilanteessa
 kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
 osaa kuunnella toisten ajatuksia, kykenee myös muodostamaan omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä ja on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
 osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja
viestintätilannetta koskevia päätelmiä
 pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
 osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
 tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
 on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja
sähköisistä lähteistä
 löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
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erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin,
että hän
 osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä, kuten kertomuksen, kuvauksen ja
ohjeen
 suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja
mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; kirjoitelmissa on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto
 ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa
käyttää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; kykenee käyttämään teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
 osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
 osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään
myös muita välimerkkejä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että
hän
 hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä
ja tuottamisessa
 on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja
luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen
perusteella sanaluokkiin
 tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
 hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi
 tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa
ilmaisussaan
 on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin
 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa, osaa kuvailla itseään lukijana, laajentaa
lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
 on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.
Vuosiluokilla 6—9
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan oppimista ja persoonallisuuden kasvua.
Arviointiin osallistuvat opettaja ja oppilas itse. Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Arviointiperusteet ovat seuraavat:
 työskentelyprosessin arviointi
 kirjallisten tuotosten arviointi
 suullisen taidon arviointi
 luetun ymmärtämisen arviointi
 kokeet ja testit
 aktiivisuus, aloitteellisuus ja vastuullisuus
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myönteisen opiskeluilmapiirin ylläpito

Arviointi
Äidinkielen opiskeluun liittyy opettajan antaman palautteen ohella luontevasti oppilaan itsearviointi. Oppilas arvioi koko oppimisprosessia sekä arvioi suullisesti tai kirjallisesti omaa
työskentelyään ja tuotoksiaan prosessin aikana.
Oppilas voi esimerkiksi laajemman kirjallisen työn tehtyään eritellä työskentelynsä kulkua
ja pohtia omia päämääriään, ilmaisunsa tavoitteita ja tekemiään valintoja niitä perustellen.
Itsearviointi suuntautuu myös tulevaan työskentelyyn. Oppilas pohtii, millaisiin asioihin jatkossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
Itsearviointi auttaa oppilasta oman työskentelynsä ja oppimisensa seuraamisessa. Se antaa
hänelle myös keinoja hahmottaa, mikä omassa työskentelyssä on ollut onnistunutta ja mihin
tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.
Arvioinnissa tärkeää on jatkuvan palautteen antaminen. Arviointipalautetta annetaan oppilaalle lukuvuositodistusten lisäksi suullisena ja kirjallisena palautteena. Oppilasta arvioidaan sanallisesti, numeroarviointina tai näiden yhdistelmänä (esim. kirjoitelmat).
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
1. Vuorovaikutustaidot
Oppilas
 osaa ja uskaltaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä yksin että ryhmässä
 hallitsee päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen
 osaa keskustella rakentavasti
 tuntee puhekielen ja kirjakielen tärkeimmät erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen
käyttämäänsä kielimuotoa valitessaan
 kykenee arvioimaan äidinkielen taitojaan sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta
 kykenee tavoitteelliseen työskentelyyn sekä yksin että ryhmässä.
2. Taito tulkita tekstejä
Oppilas
 osaa eritellä, tulkita ja arvioida erilaisia tekstejä sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa
 tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia
 lukee tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen erilaisia tekstejä, myös mediatekstejä
 erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
 tunnistaa kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
 osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
 tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
 kykenee tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan
henkilöiden ja heidän suhteidensa kehitystä
 osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
 pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista sekä tekstien visuaalisista ja auditiivisista
keinoista
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osaa käyttää opetettuja kielitiedon käsitteitä kieltä havainnoidessaan
osaa käyttää kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.

3. Taito tuottaa tekstejä
Oppilas
 osaa käyttää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri tietolähteitä sekä myös ilmoittaa tietolähteensä
 osaa laatia kirjoitelman ja puhe-esityksen ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
 tuottaa tekstejä, joiden sisältö on kattava ja jäsennelty ja joiden ajatuskulkua on helppo
seurata
 pystyy tuottamaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin
 pystyy laatimaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla
 hallitsee oikeinkirjoituksen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä.
4. Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin
Oppilas
 on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisteosten lukemiseen, ja on lukenut
kokonaisteoksia ainakin yhteisesti sovitun määrän
 pystyy löytämään itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja
osaa perustella valintojaan
 on lukenut sekä kotimaista että ulkomaista kaunokirjallisuutta ja niiden eri lajeja
 tuntee Kalevalan tarinoita ja muutakin kansanperinnettä
 tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden
klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia
 pystyy keskustelemaan lukemastaan ja näkemästään muiden kanssa
 osaa tarkastella kielen rakennetta ja sanastoa ja käyttää kielitiedon käsitteitä kielen ilmiöitä kuvatessaan
 tunnistaa suomen kielen keskeiset ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä
muihin kieliin
 tietää pääasioita kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
 ymmärtää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan ja että Suomessa puhutaan muitakin kieliä kuin Suomea
 ymmärtää kielen muuttumista ja äidinkielen aseman muiden kielten joukossa.
5.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1) – vuosiluokat 7—9
Ruotsin kielen opetuksen tehtävänä on tutustuttaa oppilas toiseen kotimaiseen kieleen, sen
opiskeluun ja pohjoismaiseen kulttuuriin sekä luoda positiivinen ja suvaitseva asenne ruotsin kieltä ja sen puhujia kohtaan.
Oppilas rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä arkielämän eri tilanteissa. Hän oppii arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä kulttuurisena rikkautena sekä avartamaan omaa näkemystään
Suomesta osana Pohjoismaita. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja
kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua.
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Aihekokonaisuudet
Ruotsin kielen opiskelussa 7.―9. luokilla aihekokonaisuuksista tulevat esille
1) ihmisenä kasvaminen, suvaitsevaisuus ja kielellinen tasa-arvo
2) kulttuuri-identiteetti, pohjoismaalaisuus ja kaksikielinen Suomi
3) viestintä ja vuorovaikutustaidot viestien vastaanottajana ja tuottajana.
Aiheita voidaan käsitellä esimerkiksi oppilaan omien kokemusten kautta, erilaisten tekstien
yhteydessä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksissa sekä pari- ja ryhmätöissä. Aiheiden käsittelyn laajuus riippuu oppilaan kielitaidon tasosta.
Aihekokonaisuutta 4) osallistuva kansalaisuus käsitellään ruotsin opiskelussa lähinnä 9.
luokalla siten, että oppilas ymmärtää kielen merkityksen yhteiskunnassa omana työvälineenä, jota hän voi käyttää ja kehittää tulevaisuudessa.
Aihekokonaisuus 5) vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta käsitellään 9. luokan aihepiiriä käsittelevien tekstien yhteydessä sekä oppilaiden omien kokemusten kautta.
Tavoitteet
Kielitaito
Oppilas oppii kommunikoimaan arkitilanteissa, ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta ja
tekstiä ja osaa kirjoittaa lyhyen viestin tutusta aiheesta.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa ja pohjoismaista kulttuuria sekä osaa käyttää
luontevasti eri tilanteissa vaadittavia kohdekielen ilmauksia.
Työskentelytaidot
Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun kannalta tehokkaita työtapoja sekä oppii
vähitellen tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan myös itsenäisesti. Hän osaa korvata kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintäkeinoja. Oppilas oppii ottamaan vastuuta työstänsä ja ymmärtää kielten opiskelun vaativan sinnikästä työtä. Oppilas
osaa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida omaa työskentelyään ja kielitaitoaan.
Viestintätaidot
Oppilas osaa päätellä asiayhteydestä ruotsinkielisen viestin sisällön ja osaa hyödyntää palautetta keskustelutilanteissa sekä osaa käyttää yksinkertaisia puhetilanteissa käytettäviä
aloitus- ja lopetusfraaseja ja kommentointeja.
Sisällöt
7. luokka
Aihepiirit
 minä ja lähipiirini sekä yleiset arkitilanteet (esim. ostostilanteita)
 harrastukset ja vapaa-aika
 viikonpäivät ja kellonajat
 koulu
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Rakenteet
 kysymyssanat
 pronomineja
 lukusanat
 omistussanat
 verbin perusmuoto ja preesens
 substantiivin taivutus
 adjektiivin taivutus
 apuverbit
 päälauseen sanajärjestys
8. luokka
Aihepiirit
 tutustuminen, tapaaminen ja vieraiden vastaanottaminen
 ajotien neuvominen
 koti, asuminen ja asuinympäristö
 ruokailutilanteita
 matkustaminen
 luonto ja sää
 harrastukset ja vapaa-aika
 suomenruotsalaista kulttuuria
Rakenteet
 pronomineja
 verbien taivutus (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
 järjestysluvut ja päivämäärät
 adjektiivien vertailu
 ajanmääreitä
9. luokka
Aihepiirit
 suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
 toiveet ja unelmat
 ympäristö ja luonnonsuojelu
 elämänilo
 tulevaisuuden suunnittelua ja työelämään tutustumista
 lisää tietoa eri Pohjoismaista
Rakenteet
 pää- ja sivulauseen sanajärjestys
 I konditionaali
 refleksiiviverbit
 att + infinitiivi
 imperatiivi
 man – rakenne
 lisää pronomineja
 adjektiivin taivutusta
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Arviointi
Oppilaan arviointi perustuu hänen taitoihinsa kuullun, puhumisen, luetun ja kirjoittamisen
alueella. Oppilaan arviointi koostuu monipuolisesta näytöstä (ks. kpl 6.1) Oppilasta ohjataan
myös arvioimaan omaa oppimistaan, työskentelyään ja tuotoksiaan.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Kielitaito
Katso liitteenä oleva OPH:n taitokuvausasteikko seuraavista kielen alueen arviointiohjeista:
Kuullunymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
Puhuminen A1.3 toimiva alkeiskielitaito
Tekstinymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
Kirjoittaminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme
suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen.
Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas
on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
5.4 Vieraat kielet
Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa.
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että
kielitaidon kehittyminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja monipuolista harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.
Aihekokonaisuudet
Vieraissa kielissä aihealueista keskeisimpiä ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti
ja kansainvälisyys sekä viestintä. Ne toteutuvat luontevasti sekä työtavoissa että oppisisällöissä.
Aihekokonaisuudet toteutuvat alakoulun kielten opetuksessa:
 aihepiireissä, jotka esiintyvät oppikirjojen teksteissä
 oppimaan oppimista tukevissa opiskelumenetelmissä, esim. pari- ja ryhmätyössä ja erilaisissa projekteissa
 arvioinnissa.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys tulee esille 8. ja 9. luokalla käsiteltävien tekstien kautta. Terveyttä ja hyvinvointia koskevat sisällöt 8. luokalla liittyvät aihekokonaisuuteen turvallisuus ja liikenne. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä toteutuu 9. luokan aihepiirien käsittelyssä.
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5.4.1 Kuntien perusopetuksen kieliohjelma






A1 englanti, perusopetuksen 3. vuosiluokalta
A2 saksa, vapaaehtoisena perusopetuksen 4. vuosiluokalta (Nurmes) (toistaiseksi)
B1 ruotsi, perusopetuksen 7. vuosiluokalta
B2 saksa, venäjä, ranska (Nurmes); saksa, venäjä (Valtimo), valinnainen perusopetuksen
8. vuosiluokalta
B3 saksa (Valtimo)

5.4.2 A-kieli
A1-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A2-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoisena. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen A1-kielen opetuksessa
luo pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A1-kielen opiskelu antaa oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä.
Vuosiluokat 3—6
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa
ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista
viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä kieltenopiskelutottumuksia.
3. luokka
Tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas kokee vieraan kielen innostavana ja haasteellisena ja haluaa kehittyä sen oppijana eteenpäin.
Oppilas oppii
 kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa
 ilmaisemaan itseään suullisesti
 ymmärtämään arkielämää käsittelevää yksinkertaista puhetta tai tekstiä
 kirjoittamaan lyhyitä viestejä tutuista tilanteista
 tuntemaan kohdekulttuuria
 toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
 huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään
 käyttämään itsenäisesti oppikirjaa ja sen sanastoa
 käyttämään rohkeasti omaa kielitaitoaan
 arvioimaan omaa työskentelyään ja suorituksiaan
 ymmärtämään ääntämismerkkejä.
Sisällöt
Esittäytyminen
Tervehtiminen
Nimen ja kotipaikan kysyminen
Itsestä kertominen
Perheestä ja kodista kertominen
Säätiloja
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Koulusanoja
Eläimiä
Kehonosia
Luontosanoja
Maiden nimiä
Viikonpäivät
Kellonaika tasatunnein
Mielipiteen ilmaiseminen (harrastukset, värit jne.)
Ruokia ja juomia
Rakenteet: artikkelit a/an
Be- ja have-verbin preesens
Can ja can`t
Tavallisimpien verbien myönteiset ja kielteiset muodot alustavasti
Pronominit alustavasti
Prepositiot: in, on, under, behind
Substantiivin yksikkö ja säännöllinen monikko
Adjektiivit: perusmuotoja
S-genetiivi
Kysymyssanoja
Numerot 1—100
4. luokka
Tavoitteet
Syvennetään 3.vuosiluokan tavoitteita.
Oppilas oppii
 kirjoittamaan lyhyen viestin tutuista, helposti ennakoitavissa olevista asioista
 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
 käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan.
Sisällöt
4. luokalla kerrataan ja laajennetaan useimpia 3. luokalla käsiteltyjä asioita
Aakkoset
Oppiaineet
Kulkuneuvoja
Vuodenajat ja kuukaudet
Kellonajat
Ostossanastoa
Vaatesanoja
Rakenteet: be- ja have-verbit laajemmin
Lisää prepositioita
Omistuspronominit
Epäsäännöllinen monikko
Yksikön 3. Persoona
5. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään yksinkertaisia keskusteluja
 kysymään ja vastaamaan omaan elämänpiiriinsä kuuluvissa asioissa
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ymmärtämään tekstiä, joissa on joitakin tuntemattomia sanoja
kirjoittamaan lyhyitä viestejä ja kirjoitelmia
tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustumaan alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen
kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin
työskentelemään pienryhmissä.

Sisällöt
Edellisten luokkien asioiden syventäminen sanavarastoa laajentaen
Ammatteja
Kieliä
Matkasanastoa
Rakenteet: preesens
Do- ja does-sanojen käyttö
Järjestysluvut
Imperfekti alustavasti
Adjektiivien vertailu alustavasti
Persoonapronominien objektimuodot
Be going to- ja there is / there are -rakenteet
6. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään yksinkertaista puhetta
 kertomaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään
 ymmärtämään tekstiä, jossa on myös vieraita sanoja
 kirjoittamaan jo hieman vaativampia viestejä ja kirjoitelmia
 eri maihin ja kulttuureihin liittyviä asioita ja sanastoa
 joustavuutta ja rohkeutta vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa (puhekumppaniin turvautuminen ja kiertoilmaisujen keksiminen)
 hyödyntämään kirjallisia apuvälineitä ja teknologiaa omissa tuotoksissaan
 ymmärtämään kielitaidon merkityksen kansainvälistyvässä maailmassa.
Sisällöt
 Edellisten vahvistaminen
 Muihin maihin ja maanosiin, erityisesti englanninkielisiin alueisiin, sekä niiden elämään,
ihmisiin, tapoihin ja perinteisiin tutustumista
 Rakenteet: imperfekti
 Adjektiivien vertailu
 Kesto- ja yleispreesensin erojen syventäminen
 Lisää prepositioita paikan ja ajan määreissä sekä sanonnoissa
Arviointi
Kielten opiskelun arvioinnin pohjana on työskentely oppitunneilla ja kotona sekä kirjalliset
kokeet ja kuulustelut. Tuntityöskentelyn arviointiin kuuluvat tehtävien tekeminen, pari- ja
ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely sekä keskusteluihin osallistuminen. Oppilaat totutetaan myös arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään.
Arviointi voidaan antaa sekä sanallisena että numeroarviointina. Oppilaan edistymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.
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Oppilaan itsearvioinnissa pyritään kehittämään oppilaan kykyä arvioida omaa työskentelyään sekä asettamaan itselleen oppimistavoitteita ja kehittämään taitojaan niiden saavuttamiseksi.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Kuullun
ymmärtäminen
Englanti A2.1 Peruskieli-

Tekstin
ymmärtäminen
A1.3 Toimiva A2.1 PeruskieliPuhuminen

taidon alkeisvaihe alkeiskielitaito taidon alkuvaihe

Kirjoittaminen
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Vuosiluokat 7—9
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueella. Kirjoitetun kielen osuus
opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa, ja
hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.
7. luokka
Tavoitteet
Kielitaito, saksa ja englanti
Oppilas oppii
 ymmärtämään kouluikäisen nuoren lähipiiriin liittyvää, selkeää yleiskielistä puhetta ja
tekstiä
 selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
 kirjoittamaan lyhyitä viestejä hyvin tutuista aiheista.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
 tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
 viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
 käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja
opiskelustrategioita
 hyödyntämään äidinkielessä oppimaansa
 arvioimaan omaa työskentelyään
 havaitsemaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan kielenoppijana.
Sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit
 vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 perhe ja ystävät
 asuinpaikasta kertominen
 tunteiden ja mielipiteiden ilmaisu
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Rakenteet, englanti
 verbin perustaivutus ja aikamuodoista preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti
 substantiivien ja adjektiivien sekä persoonapronominien ja prepositioiden käyttö
Rakenteet, saksa
 verbin perustaivutus ja aikamuodoista preesens ja perfekti
 substantiivien ja pronominien akkusatiivi ja datiivi
 modaaliverbit
 pää- ja sivulauseen sanajärjestys
 akkusatiivi-, datiivi- ja vaihtoprepositiot
 adjektiivin vertailua
Viestintästrategiat
 kielellinen tai tilanteeseen perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
8. luokka
Tavoitteet
Kielitaito, saksa
Oppilas oppii
 ymmärtämään laajemmin jokapäiväiseen elämään liittyvää, selkeää yleiskielistä puhetta
ja tekstiä
 selviytymään tavallisista asiointitilanteista
 kirjoittamaan kuvauksia tutuista aiheista.
Kielitaito, englanti
Oppilas oppii lisäksi
 selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran
yksityiskohtia
 tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.
Kulttuuritaidot
 7. vuosiluokalla opittuja kulttuuritaitoja syvennetään
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
 arvioimaan kielitaitoaan ja työskentelytapojaan
 tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä.
Sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit
 koulu
 harrastukset
 nuorten maailma
 matkustaminen
 terveys ja hyvinvointi
 tavallisimmat asiointitilanteet
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Rakenteet, englanti
 aikamuotojen kertaus
 futuuri ja konditionaali
 sanajärjestys
 relatiivipronominit
 adverbit
Rakenteet, saksa
 keskeisiä rakenteita kerrataan
 verbit: imperfekti, pluskvamperfekti, suomen konditionaalin vastineet ja imperatiivi
 epäsuorat kysymyslauseet
 järjestysluvut
 adjektiivin taivutusta
Viestintästrategiat
 puuttuvan kielitaidon kompensointi samaa tarkoittavalla ilmauksella
 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
9. luokka
Tavoitteet
Kielitaito, saksa
Oppilas oppii
 selviytymään sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista.
Kielitaito, englanti
Oppilas oppii
 ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä
 selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran
yksityiskohtia
 tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
 tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin ja
tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.
Sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit
 Suomi-tietous (englanti)
 työelämä
 ympäristö ja luonnonsuojelu
 media
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Rakenteet, englanti
 aikamuotojen kertaus
 passiivi
 epäsuora kysymyslause
 infinitiivi ja -ing-muoto
Rakenteet, saksa
 keskeisiä rakenteita kerrataan
 substantiivin genetiivi
 relatiivipronominit
 pronominaaliadverbit
 passiivi
 maantieteelliset nimet
 adjektiivin taivutus
Viestintästrategiat
 oman kielenkäytön tarkkailu
 erilaisissa keskustelutilanteissa tarpeellisten ilmausten käyttö; esim. puheenvuoron aloitus ja lopetus ja palautteen antaminen
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liitteenä) mukaan:

Englanti
Muut
kielet

Kuullun ymmärtäminen
B1.1 Toimiva peruskielitaito
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
A2.2 Kehittyvä pe- B1.1 Toimiva perusruskielitaito
kielitaito
A2.1 Peruskielitai- A2.2 Kehittyvä pedon alkuvaihe
ruskielitaito

Kirjoittaminen
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
 on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun
merkityksen.
5.5 Matematiikka
Matematiikka on välineaine, jonka päämääränä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia
ne matemaattiset perustiedot ja –taidot, jotka antavat valmiuksia selvitä jokapäiväisessä
elämässä ja luovat pohjaa jatko-opinnoille.
Opetus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että kukin oppilas kokee onnistumisen tunteita
riippumatta henkilökohtaisista kyvyistään. Näin matematiikasta muodostuu työkalupakki,
josta oppija voi valita sopivat työkalut ratkaistakseen eteensä tulevia ongelmia.
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Matematiikasta pyritään tekemään käytännönläheistä.
Sisällöt
Vuosiluokat 3—5
Opetuksen ydintehtäviä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen
sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi.
Tavoitteet
Oppilas
 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
 omaksuu peruslaskutaitoja
 oppii ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 kykenee tutkimalla ja havainnoimalla muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
 löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia ja syy- ja seuraussuhteita
 osaa perustella toimintaansa ja päätelmiään.
3. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 havainnoimalla ja tutkimalla muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käyttämään niitä
 peruslaskutaitoja
 keskittymään työskentelyynsä
 perustelemaan toimintaansa
 esittämään päätelmiä ja kysymyksiä havainnoistaan.
Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
 yhteen- ja vähennyslaskun kertausta, päässälaskuja
 kymmenjärjestelmä 0—10 000
 lukujen luokittelua ja järjestämistä
 yhteen- ja vähennyslaskua allekkain
 kertotaulut 0—10
 kertolaskua allekkain, yksinumeroinen kertoja, muistinumero
 jakolaskun käsite: sisältö- ja ositusjako, jakojäännös, jaollisuus
 laskujärjestys
 murtoluvun käsite
 desimaaliluvun käsite
 laskutoimitusten tulosten arviointi, pyöristäminen ja tarkistaminen
 kellonajat: myös pistemerkintä
 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen
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 lausekkeen käsite
 laskujärjestys ja sulkujen käyttö
 lukujonon tulkitseminen ja kirjoittaminen
 säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia
 yhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä
Geometria ja mittaaminen
 suurennoksia ja pienennöksiä
 peilaus suoran suhteen, symmetria
 yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
 erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
 monikulmion piiri
 arviointiharjoittelua
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen
 pituuden yksiköt (mm, cm, m, km)
 massan yksiköt (g, kg)
 tilavuuden yksiköt (dl, l )
 ajan yksiköt (min, h, d, vk, kk, a )
Tietojen käsittely, tilastot ja todennäköisyys
 tietojen etsiminen tekstistä, kuvista, taulukoista ja diagrammeista
 taulukoiden tulkintaa
4. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 muodostamaan matemaattisia käsitteitä
 peruslaskutaitoja
 perustelemaan toimintaansa
 esittämään kysymyksiä ja tekemään päätelmiä
 ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 käyttämään sääntöjä
 soveltamaan tietojaan arkielämän eri tilanteissa.

45

NURMEKSEN KAUPUNKI

OPETUSSUUNNITELMA
Perusopetus 3.—9.lk

46

Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
 kymmenjärjestelmä 0—100 000
 ajan yksiköt ja niiden väliset suhdeluvut
 lukujen luokittelua ja järjestelyä
 allekkain kertominen, kaksinumeroinen kertoja
 jakokulma
 murtoluvut: yhteen- ja vähennyslasku
 desimaalilukukäsite: yhteen- ja vähennyslasku
 murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen
 laskutoimitusten tulosten arviointi, pyöristäminen ja tarkistaminen
Algebra
 lausekkeen muodostaminen
 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
 säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia
 yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä
Geometria ja mittaaminen
 suurennoksia ja pienennöksiä
 peilaus suoran ja pisteen suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein
 erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
 piirien laskeminen
 nelikulmion pinta-alan laskeminen
 ympyrä ja sen osat
 kulmat ja niiden luokittelu
 kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen ja luokittelu
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen
 massan yksiköt ( t )
 ajan yksiköt ( s )
 arviointiharjoittelua
Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 tietojen etsiminen tekstistä, kuvista, taulukoista ja diagrammeista
 pylväs-, viiva- ja lämpötiladiagrammien piirtäminen ja tulkitseminen
 koordinaatistoon tutustuminen
5. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 peruslaskutoimitukset
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjännitteisesti sekä toimimaan ryhmässä
 perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
 esittämään ratkaisujaan muille
 löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
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löytämään syy- ja seuraussuhteita
esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
 kymmenjärjestelmä; luvut 0—1 000 000 000
 negatiivisen kokonaisluvun käsite
 murtoluvut: supistamiseen ja laventamiseen tutustuminen
 desimaaliluvun ja murtoluvun yhteen- ja vähennyslaskua
 kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla: 2-numeroinen kertoja ja jakaja
 prosenttikäsite
 murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys
 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen
 laskutoimitusten tulosten arviointi, pyöristäminen ja tarkistaminen
Algebra
 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
 yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä
Geometria ja mittaaminen
 yhdenmuotoisuus ja piirroksen mittakaava
 yhtenevyys konkreetein välinein ja piirroksin
 ympyrän piirtäminen harpilla
 kulman piirtäminen ja mittaaminen, astemitta
 kolmion ja nelikulmion kulmien summa
 kolmion pinta-alan laskeminen
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen
 pituuden yksikköjärjestelmä (myös dm, dam ja hm)
 massan yksikköjärjestelmä ( myös mg, cg, dg, dag ja hg)
 tilavuuden yksikköjärjestelmä ( myös ml ja cl )
 pinta-alan yksiköt (myös mm2, cm2, dm2, m2, a, ha ja km2 )
 arviointiharjoittelua
Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 tietojen etsiminen teksteistä, kuvista, taulukoista ja diagrammeista
 diagrammien piirtämistä ja tulkintaa
 koordinaatiston käyttöä
 tietojen luokittelua ja järjestämistä
 keskiarvon käsite ja keskiarvon laskeminen
 tyyppiarvon ja mediaanin käsitteisiin tutustuminen
 kokemuksia tilastollisesta todennäköisyydestä
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Opetussuunnitelman perusteet 2004 s. 160
Aihekokonaisuudet luokilla 3—5
Ihmisenä kasvaminen
Oppilaita tuetaan löytämään oma oppimistyylinsä ja työskentelemään pitkäjännitteisesti
käyttämällä monipuolisesti matematiikan eri työtapoja. Oppilas oppii ottamaan toisia huomioon ja toimimaan ryhmässä. Samanaikaisesti oppilas kehittää itseään oppijana.
Viestintä ja mediataito
Oppilas osaa perustella omia ratkaisujaan sekä tulkita matemaattisia taulukoita, tilastoja ja
kaavioita.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Tilastoja laaditaan ympäristön ilmiöistä ja tuloksia esitetään diagrammein ja taulukoin.
Oppilas omaksuu oman taloutensa hallinnan ja kuluttamisensa seurannan taitoja (eurot ja
prosentit).
Turvallisuus ja liikenne
Liikenneaiheista kerätään tilastoja ja laaditaan taulukoita ja diagrammeja.
Ihminen ja teknologia
Opetuksessa käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisuuksien mukaan.
Työtavat
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaskeskeisyys ja toiminnallisuus sekä oppilaiden kehitysvaihe ja luokkayhteisö.
Työtapoja:
 ongelmakeskeinen opetus
 tietokoneavusteinen opetus
 työpiste- tai projektityöskentely
 pelit ja leikit
 yhteistoiminnallinen työskentely
 itsenäinen opiskelu
 opettajajohtoinen opiskelu
Vuosiluokat 6—9
Vuosiluokkien 6—9 matematiikan opetuksen ydintehtävä on matematiikan osaamisen vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelutapojen oppiminen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ajattelun harjoitteleminen.
Tavoitteet
Oppilas
 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
 oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
 oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
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perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojensa pohjalta
oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
kykenee työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä
oppii soveltavia tehtäviä lähiympäristöstä
oppii hyödyntämään matematiikan tietoja ja taitoja eri oppiaineissa ja soveltamaan niitä
käytäntöön.

Sisällöt
Ajattelun taidot ja menetelmät
 loogista ajattelua vaativat toiminnot, kuten luokittelu, vertailu, järjestäminen, mittaaminen
 rakentaminen, mallintaminen, sääntöjen ja riippuvuuksien etsiminen sekä niiden esittäminen
 vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
 matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
 todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yrityserehdysmenetelmä,
 vääräksi osoittaminen, suora todistus
 kombinatoristen ongelmien ratkaiseminen eri menetelmillä
 ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttö
 matematiikan historia
6. luokka
Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
 luonnolliset luvut, kokonaisluvut
 peruslaskutoimitusten varmentaminen
 aikalaskut, aikaväli
 jaollisuussääntöjä
 murtolukujen supistaminen ja laventaminen
 kertominen ja jakaminen desimaaliluvulla
 pyöristäminen, tuloksen arviointi
 murtoluvuilla kertominen
 prosenttilasku
Algebra
 lukuparin esittäminen koordinaatistossa
 yhtälön ja muuttujan käsite
 laskusuunnitelman käyttö (sulkeet)
 epäyhtälöiden ratkaiseminen
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Geometria ja mittaaminen
 kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
 säännölliset monikulmiot
 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
 tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
 suorakulmaisen särmiön ja kuution tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
 yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
 geometrista piirtämistä harppia ja viivainta käyttäen
 symmetria suoran ja pisteen suhteen
 mittaamisen taitojen vahvistaminen ja mittayksiköiden kertaaminen
Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 diagrammien laadinnan ja tulkinnan kertaaminen ja syventäminen
 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa
7. luokka
Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
 luonnolliset luvut, kokonaisluvut
 peruslaskutoimitusten varmentaminen, lausekkeen sieventäminen
 vastaluku, itseisarvo
 aikalaskuja
 alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, jaollisuussääntöjä
 rationaaliluvut
 murtolukujen supistaminen ja laventaminen
 desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
 kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla
 käänteisluku
 kertominen ja jakaminen murtoluvuilla
 pyöristäminen, arviointi ja laskimen käyttö
 potenssin merkintä ja potenssin arvon laskeminen, eksponenttina luonnollinen luku
 kymmenpotenssimuoto
Algebra
 muuttujakäsite, lausekkeen muodostaminen, muuttujan arvon sijoittaminen ja lausekkeen arvon laskeminen
 lausekkeen sieventäminen, yksinkertaisten lausekkeiden yhteenlasku
 lausekkeen kertominen ja jakaminen luvulla
 yhtälökäsite
 yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen
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Funktiot
 lukuparin esittäminen koordinaatistossa
 riippuvuuden havaitseminen ja esittäminen koordinaatistossa
 kuvaajien tulkintaa
Geometria
 tasogeometrian peruskäsitteet: piste ja suora
 kulmien välisiä yhteyksiä
 kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
 säännölliset monikulmiot
 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
 tasokuvioiden piiri ja pinta-ala
 geometrista konstruointia
 pituuden ja pinta-alan yksiköt ja niiden muunnoksia
Tilastot ja todennäköisyys
 diagrammien tulkintaa
8. luokka
Sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
 prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku
 suhde ja verrannollisuus
Algebra
 polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
 polynomilausekkeiden kertominen ja jakaminen luvulla
 lauseke ja sen sieventäminen
 muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen
 ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 verranto
Funktiot
 riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
 funktion käsite
 lukuparin esittäminen koordinaatistossa
 yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon
 funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
 lineaarinen funktio
 suoraan ja kääntäen verrannollisuus
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 yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
 yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa
 geometrista konstruointia
 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
 ympyrän kehän ja kaaren pituuden laskeminen
 ympyrän ja sektorin pinta-alan laskeminen
 kolmioihin liittyviä käsitteitä
 Pythagoraan lause
 kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
 kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
 kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
Tilastot ja todennäköisyys
 todennäköisyyden käsite
 diagrammien tulkinta
 tilastojen tunnusluvut: keskiarvo, tyyppiarvo ja mediaani
 todennäköisyyden käsite
9. luokka
Sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
Aikalaskuja
Algebra
Yhtälöparin ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisesti
Potenssilaskenta
 eksponenttina kokonaisluku
 samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä
 potenssin potenssi
 tulon ja osamäärän korottaminen potenssiin
Polynomilaskenta
 polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
 summan ja erotuksen tulo
 binomien neliö
 murtolauseke
 yhtälö
 vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
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Funktiot
Riippuvuussuhteiden kuvaaminen
Funktio, funktion kuvaaja
Toisen asteen polynomifunktio
Kuvaajien tulkintaa, määrittely- ja arvojoukko
Geometria
Avaruusgeometrian monitahokkaat ja pallo
 nimeäminen ja luokittelu
 kappaleiden piirtäminen ja rakentaminen
 pinta-alan ja tilavuuden yksiköt sekä niiden muunnokset
 kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
Trigonometria ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
Tilastot ja todennäköisyys
Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
Todennäköisyyden käsite
 tilastollinen todennäköisyys
 klassinen todennäköisyys
Aihekokonaisuudet luokilla 6—9
Matematiikan opetuksen tehtävä on muodostaa matematiikasta työkalupakki, josta oppija
voi valita sopivat työkalut perehtyessään eri aihekokonaisuuksiin. Aihekokonaisuuksia hyväksikäyttäen matematiikasta tehdään oppijalle käytännönläheisempää.
Ihmisenä kasvaminen
Opettaja tukee oppilasta oman oppimistyylinsä löytämisessä ja itsensä kehittämisessä käyttämällä matematiikan eri työtapoja. Opiskellessaan yhdessä toisten oppilaiden kanssa oppilas harjaantuu ottamaan toiset huomioon sekä huomaamaan ryhmässä toimimisen oikeudet,
velvollisuudet ja vastuun. Oppilasta kannustetaan pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja ajatteluun sekä suorittamaan itsearviointia.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas havaitsee matematiikan kansainvälisen luonteen ja sitä kautta ymmärtää, että matematiikka antaa valmiuksia toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.
Viestintä ja mediataito
Oppilas harjaantuu tulkitsemaan erilaisia tilastoja, taulukoita ja diagrammeja sekä suhtautumaan niiden tietoon kriittisesti. Oppilas oppii perustelemaan omia ratkaisujaan sekä kirjallisesti että suullisesti.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Oppilas oppii yrittäjälle tärkeitä laskutaitoja etenkin rahaan liittyvien tehtävien avulla ja
prosenttilaskennan kautta.
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas kehittyy oman taloutensa hallinnassa ja kulutuksensa seurannassa erityisesti prosenttilaskennassa ja rahaan liittyvissä tehtävissä. Hän harjaantuu laatimaan tilastoja, taulukoita ja diagrammeja ympäristön ilmiöistä.
Turvallisuus ja liikenne
Oppilas oppii ymmärtämään liikenteen lainalaisuuksia liikenteeseen liittyvien tehtävien
avulla. Samalla pyritään ohjaamaan oppilasta toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä. Lisäksi liikenneasioita voidaan havainnollistaa tilastoilla, taulukoilla ja diagrammeilla.
Ihminen ja teknologia
Oppilasta ohjataan käyttämään matematiikassa apuna laskinta sekä tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisuuksien mukaan.
Arviointi
Oppilasarvioinnin perusteena ovat koulun kasvatus- ja opetustyölle asetetut valtakunnalliset
ja koulukohtaiset tavoitteet. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. Opintojen aikaisella jatkuvalla arvioinnilla annetaan
oppilaalle tietoa siitä, miten hyvin hän on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Tämän tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelemaan tavoitteellisesti.
Oppilasta arvioidaan totuudenmukaisesti, ja arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppimisen eri osa-alueilta. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen
kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden
kasvua. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Päättöarvioinnissa
kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit ovat oppilaan arvioinnin pohjana, sillä ne määrittelevät kansallisesti oppilaan tieto- ja taitotason.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
 havaitsee eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
 osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei
ole olemassa
 osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon
 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
 osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
 osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa ja puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen.
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta, ja hänellä
on luotettava peruslaskutaito
 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku, ja pystyy jakamaan
luvun alkutekijöihinsä
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ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien
ongelmien ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa
 ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
 sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
 potenssien laskutoimitukset
 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista
sen algebrallisesti tai päättelemällä
 käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.
Funktiot
Oppilas
 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
 osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
 kykenee etsimään lineaarisen funktion nollakohdan
 osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti
yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta
 tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää
kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä.
Geometria
Oppilas
 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
 käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.
Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
 määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyyden; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa
 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit,
keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.
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5.6 Ympäristö- ja luonnontieto
Vuosiluokat 3—4
Tavoitteet
Oppilas oppii
 tuntemaan luontoa, tekemään havaintoja ja arvostamaan omaa elinympäristöään
 tuntemaan Suomen osana Pohjoismaita
 hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaista lähdeaineistoa käyttämällä sekä tekemällä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja
 toimimaan ympäristössään vastuullisesti luonnonvaroja ja luontoa säästäen
 toimimaan ympäristössään turvallisesti itseään ja muita suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
 arvostamaan itseään ja toisia psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä
edistäviä valintoja.
Sisällöt
3. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
Erilaisia elinympäristöjä:
Niitty ja pelto
 eliöiden tunnistaminen ja kuvaileminen
 eliöiden luokittelu
 eliöiden sopeutuminen
Lajituntemuksen vahvistaminen omassa lähiympäristössä:
 luonnon tarkkailua eri vuodenaikoina
Kasvien ja eläinten elämänvaiheisiin tutustuminen:
 eri lisääntymistavat ja niihin liittyvät käsitteet
 lemmikkieläimet
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
Maapallo ihmisen elinpaikkana
Suomi
Kotiseutuun, omaan maakuntaan ja lääniin tutustuminen:
 luonnonolot ja maisemat
 rakennettu ympäristö
 ihmisen toiminta
Peruskartta ja karttamerkit
 ilmansuunnat
 kartan ilmaisutapaan tutustuminen ja maaston keskeisempien piirteiden
hahmottaminen
 yksinkertaisen kartan laatiminen koulun pihasta ja lähiympäristöstä
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Ihminen, ympäristö, terveys ja turvallisuus
Kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen:
 sopimukset ja säännöt
 hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen
 fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen
 oman koulun turvallisuus
Vaaratilanteiden välttäminen:
 liikennekäyttäytyminen
 kodin ja vapaa-ajan tapaturmat
Rahan käyttäminen ja toisen omaisuuden kunnioittaminen
Fysikaaliset ilmiöt ja niihin liittyvät tekniset sovellukset
Lämpöilmiöiden tutkiminen:
 lämpötilan mittaaminen
 lämmön siirtyminen
 lämmittäminen
 lämmön säästäminen
Yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteen tutkiminen
 vipu
 pyörä
 jousi
Erilaisten rakenteiden lujuuteen tutustuminen:
 kolmio
 putkirakenne
Aine
Ilma:
 ilman ominaisuuksien tutkiminen
 palaminen ja paloturvallisuus
Erilaiset aineet:
 ominaisuuksia
 käyttötarkoituksia
 vaarallisia ja vahingollisia aineita
 ongelmajäte
4. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
Erilaisia elinympäristöjä:
Järvi ja metsä
 eliöiden tunnistaminen ja kuvaileminen
 eliöiden luokittelu
 eliöiden sopeutuminen
Lajituntemuksen vahvistaminen kotiseudulla:
 eliöiden sopeutuminen eri vuodenaikoihin
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Oma lähiympäristö ja maapallo ihmisen elinpaikkana
Pohjoismaat ja Baltia
Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö:
 kauneus
 viihtyvyys
 monimuotoisuus
 muutokset
 vastuu
 kiinnostus
Ihminen, ympäristö, terveys ja turvallisuus
Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys:
 perhe
 ystävyys
 tunteiden tunnistaminen ja sääteleminen
 vuorovaikutuksen merkitys
Sairastaminen:
 tavallisimpia lasten ja nuorten sairauksia
Toimiminen hätätilanteissa:
 yksinkertaiset ensiaputoimet
Fysikaaliset ilmiöt ja niihin liittyvät tekniset sovellukset
Magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin tutustuminen:
 kompassi
 hankaussähkö
 virtapiiri
Sähkölaitteiden turvallinen käyttö
Energian säästäminen
Ääni ja valo:
 äänen ja valon eteneminen ja heijastuminen
 varjon muodostuminen
 äänen ja valon lähteet
 kuulon ja näön suojeleminen
Aine
Kestävän kehityksen tukeminen:
 ravintoketju ja elämän kiertokulku
 kierrätys ja hyötykäyttö
 jätteiden vähentäminen
 jätteiden lajittelu
 vastuu luonnosta
Vesi:
 veden ominaisuuksien ja olomuotojen tutkiminen
 veden kiertokulku luonnossa
 veden käyttö ja säästäminen
 kotiseudun vesistöt
Ruuan tuottaminen:
 kotieläimet
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon
kohteen olennaisiin piirteisiin
 osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita, eliöitä ja ilmiöitä niiden erilaisten
ominaisuuksien perusteella
 osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon
ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön
 osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
 osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen,
kirjoittaen ja piirtäen.
Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
 ymmärtää, kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri
elinympäristöjen, kuten pihan, puiston, niityn, metsän ja pellon piirteitä,q2 sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eläinlajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
 tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata, kuinka eliöt ovat sopeutuneet
eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
 tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
 osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta
ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
 ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia,
karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa sekä osaa laatia yksinkertaisen kartan
koulun pihasta ja lähiympäristöstä
 osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
 oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää
näiden alueiden maisemallisen rikkauden
 ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää
maapallon ihmisen elinpaikkana.
Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
 osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
 osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
 osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän ja jousen toimintaa ja
osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta
 osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä
tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita: oppilas ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti
 tuntee erilaisia valon-, äänen- ja lämmönlähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon,
ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä, kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja
heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
 tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti
 osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa
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ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi, esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa, sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita
osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä ja osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.

Ihminen ja terveys
Oppilas
 osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen
tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
 tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja
lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
 osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; oppilas osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä
 osaa kuvailla tavallisimpia lastensairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; oppilas tietää
lääkkeiden käytön perussääntöjä, osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja
hakea apua tarvittaessa.
Turvallisuus
Oppilas
 osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä: oppilas tietää yksilön
oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun
kosketuksen erot ja on tietoinen siitä, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen sekä
tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
 tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
 tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä sekä liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä
 tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi
sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.
Yhteys aihekokonaisuuksiin
Ihmisenä kasvaminen
Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, henkinen hyvinvointi
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kotiseutu, Suomi, Pohjoismaat
Ihminen ja teknologia
Lämpö, sähkö, ääni, valo
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kierrätys ja hyötykäyttö, vastuu luonnosta
Turvallisuus ja liikenne
Kodin ja koulun turvallisuus sekä liikennekäyttäytyminen
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5.7 Biologia ja maantieto
Vuosiluokat 5—6
Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnonsuojelua ja
elinympäristöjen vaalimista. Opetuksessa tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.
Biologian opetuksessa opitaan tunnistamaan ympäristön eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja
niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon
monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan itseään
ihmisenä ja osana luontoa.
Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä luokkahuoneessa että maastossa. Oppilas oppii liikkumaan luonnossa ja hankkimaan tietoa tekemällä havaintoja luonnosta sekä hankkimaan tietoa eri tietolähteistä. Opetukseen kuuluu
mm. yksinkertaisia tutkimuksia ja tulosten tulkintaa sekä ohjattua kasvien keräämistä.
Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Tavoitteena on, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maailmaa sekä oppii arvostamaan
niitä ja että oppilaalle muodostuu suvaitsevainen käsitys eri maiden kansoista sekä kulttuureista.
Terveystieto on integroitu maantiedon ja biologian opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä,
psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena.
Biologia 5. luokka
Eliöt ja elinympäristö
Tavoitteet
Oppilas oppii
 tuntemaan niityn, pientareiden ja puutarhan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä
eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
 hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
 liikkumaan luonnossa ja havannoimaan sekä tutkimaan luontoa maastossa
 ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
 toimimaan ympäristöystävällisesti ja huolehtimaan lähiympäristöstään
Sisällöt
Oman lähiympäristön (piha, pientare, niitty) eliöiden tunnistaminen ja tutkiminen
Kasvien ohjattu kerääminen (piha, pientare, niitty)
Eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä
Ravintoketjut
Eliökunnan kehitys
Eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokittelu
Eläinten ja kasvien lisääntyminen
Peruselintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen
Puutarha ja sen antimet
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Ihminen
Tavoitteet
Oppilas oppii
 tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina
 tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä ja ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta
 pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä.
Sisällöt
Kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot ja lisääntyminen
Murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
Oman kehon arvostaminen ja suojeleminen sekä seksuaalisuuden kehityksen yksilöllinen
vaihtelu
Tervettä, kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät
Omasta terveydestä huolehtiminen
Perusasiat päihde- ja huumausaineista
Ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät sekä läheisyyden tarve
Maantieto 5. luokka
Maailma
Tavoitteet
Oppilas oppii
 hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot
sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
 ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuuden ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista
Sisällöt
Keskeinen nimistö
Paikanmääritys
Maapallon erilaiset ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet ja niiden vaikutus ihmisen
toimintaan
Eurooppa osana maailmaa
Tavoitteet
Oppilas
 perehtyy Euroopan maantietoon
 oppii suhtautumaan myönteisesti maanosamme maihin, kansoihin ja kulttuureihin ja arvostamaan niitä
 oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja
sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteenä.
Sisällöt
Eurooppa maailmankartalla ja valtiot sekä niiden pääkaupungit pääpiirteissään
 luonnonolojen vaihtelut
 eläimistö
 ilmasto- sekä kasvillisuusvyöhykkeet ja ihmisen toiminta
 erilaisten karttojen käyttö, maantieteellisten tietolähteiden käyttö (tilastot, diagrammit,
kuvat ja sähköisten viestimien välittämä tieto)
 tiedon havainnollistaminen
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Afrikka
Tavoitteet
Oppilas
 perehtyy Afrikan maantietoon
 oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti Afrikan maihin, niiden kansoihin ja
kulttuureihin
 ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta.
Sisällöt
Keskeisimmät valtiot ja pääkaupungit
Kasvillisuusvyöhykkeistä etenkin sademetsät, savannit, aavikot talvisateiden alueen ihmisen
elinympäristönä
Maantieteellisten tietojen etsiminen ja havainnollistaminen
Biologia 6. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
Tavoitteet
Oppilas oppii
 tuntemaan lähialueen (mm. metsän ja suon) eliölajeja sekä niiden sopeutumista elinympäristöönsä
 liikkumaan luonnossa sekä tekemään yksinkertaisia tutkimuksia ja tulkitsemaan tuloksia
 oppii antamaan esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja
suojella.
Sisällöt
Lähiympäristön yleisimmät linnut, nisäkkäät ja kalat
Kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen
Yhteyttäminen
Kasvien ohjattu kerääminen (metsä)
Metsän ja suon eliöiden tunnistaminen
Metsän ja suon eliöiden elinympäristön tutkiminen sekä tulosten esittäminen
Metsän ravintoketjuja
Metsien hyötykäyttö ja jokamiesoikeudet
Asuinympäristön ja lähiluonnon vaaliminen sekä suojelu
Ihminen
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ottamaan vastuun omista teoistaan ja huomioimaan toiset ihmiset.
Sisällöt
Laillisuuskasvatus: ikäkauteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus, liikennekäyttäytyminen
Hyvät tavat
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Maantieto 6. luokka
Ihmisen elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Tavoitteet
Oppilas oppii
 hahmottamaan maailmankartan
 tuntemaan maailmankartan keskeistä nimistöä
 syventämään tietojaan luonnon ja ihmisen toiminnan välisestä vuorovaikutuksesta
 syventämään tietojaan ihmisen toiminnan aiheuttamista muutoksista ympäristössään
 maanosista Aasian, Australian ja Oseanian
 ymmärtämään Aasian, Australian ja Oseanian alueiden luonnonoloja ja niiden
vaikutusta ihmisen toimintaan
 oppii arvostamaan Aasian, Australian ja Oseanian alueiden maita, kulttuureita ja kansoja.
Sisällöt
Maailmankartan keskeistä nimistöä (valtio- ja kaupunkinimistöä)
Aasian, Australian ja Oseanian keskeisimmät valtiot ja pääkaupungit
Aasian, Australian ja Oseanian ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
Aasian, Australian ja Oseanian ihmisten monimuotoinen elämä erilaisissa elinympäristöissä
Väestö- ja ympäristöongelmia
5.—6. luokan maantiedon ja biologian yhteys aihekokonaisuuksiin
Ihmisenä kasvaminen
Ihmisen rakenne, kasvu ja kehittyminen (bio)
Omista teoista vastuunottaminen ja toisten ihmisten huomioonottaminen (bio, geo)
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Eurooppaan tutustuminen (geo)
Afrikan, Aasian ja Oseanian maihin, kulttuureihin ja kansoihin tutustuminen sekä näiden
maanosien maiden, kansojen ja kulttuurien arvostus (geo)
Viestintä ja mediataito
Karttojen laatiminen ja tulkitseminen sekä tilastojen, diagrammien, kuvien ja sähköisten
viestimien käyttö maantieteellisen tiedon lähteenä ja kerättyjen tietojen esittäminen (geo)
Biologisen tiedon etsintä monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia tiedonhankintavälineitä
käyttäen ja tietojen esittäminen (bio)
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Lähiluonnon ja asuinympäristön vaaliminen ja suojelu (bio, geo)
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä (bio, geo)
Ympäristöystävällinen toiminta (bio, geo)
Ravinnontuotannon riippuvuus muusta luonnosta (bio, geo)
Turvallisuus ja liikenne
Terveellistä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät (mm. terveelliset elämäntavat/
tupakka ja alkoholi (bio)
Laillisuuskasvatus: ikäkauteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus, liikennekäyttäytyminen (bio, geo)
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Ihminen ja teknologia
Tietoteknisten ja muiden sähköisten viestinten käyttö (bio, geo)
Arviointi
Maantiedon ja biologian tietoja ja taitoja arvioidaan monin tavoin. Arvioinnissa otetaan
huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentelytaidot, aktiivisuus, harrastuneisuus ja yleinen kiinnostus biologiaa ja maantietoa kohtaan.
Kirjallisten kokeiden lisäksi arviointi voi perustua vihkotyöhön, karttatehtäviin, kokoelmiin
sekä maastotyöskentelyyn.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
 osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selostaa niiden tuloksia
 tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.
.
Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
 tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja
kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
 tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
 osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
 ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella.
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
Oppilas
 osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää
murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä
 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä ja miten asioita
voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta sekä osaa esimerkein kuvata
tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta
 tietää ikäkauteensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
Karttataidot
Oppilas
 osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
 osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä
osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
 osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.
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Biologia vuosiluokat 7—9
Oppimisympäristö ja menetelmät biologiassa
 Oppimisympäristöjen tulee tukea biologian opiskelun menetelmiä
 Tilojen ja välineistön tulee vastata biologian opiskelun vaatimuksia:
- Tuntijako (tuntien sijoittelu)
- laborointi- ja maastotyöskentelyn mahdollistavat ryhmäkoot
- tilat ja välineistö (mikroskoopit, näytteenottovälineet)
- tiedonhankintamahdollisuudet eri lähteistä (nettiyhteydet, määrityskirjallisuus)
Biologian opiskelun tulee perustua:
 tutkivaan oppimiseen sekä kokemuksiin ja elämyksiin
 projektityöskentelyyn ja ryhmätöihin
 kriittiseen tiedonhankintaan
 ”sirpaletietojen” sijaan kokonaisuuksien ja biologian tarkoituksenmukaisuuden ymmärtämiseen.
Yhteys aihekokonaisuuksiin kaikilla luokkatasoilla
Ihmisenä kasvaminen
 tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 vastuullinen toiminta ryhmässä, esim. pienryhmätyöskentely ja maastoretket
 oikeudenmukainen käyttäytyminen ja eettisyys
 viestintä ja mediataito
 osallistuva viestintä (ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, tietoverkkojen hyväksikäyttö)
Turvallisuus ja liikenne
 vaaratilanteiden ehkäiseminen maastotyöskentelyssä ja liikenteessä
 oikeiden ja turvallisten työtapojen omaksuminen
 rakentavan yhteistyön merkitys erilaisissa oppimistilanteissa
Ihminen ja teknologia
 biologiassa käytettävien tutkimusvälineiden ja laitteiden oikean käytön ja toimintaperiaatteiden opettelu, näytteiden käsittely ja mikroskopointi
 tiedon hankkimisessa ja tietojenkäsittelyssä monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten välineiden käyttö
 yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa
Viestintä ja mediataito
 osallistuva viestintä (ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, tietoverkkojen hyväksikäyttö)
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 ympäristöuhat ja ympäristönsuojelu
 yksilön vastuu ympäristöstä ja sen tulevaisuudesta
 kestävä kehitys
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7. luokka
Tavoitteet
 oppia tekemään omia havaintoja luonnossa ja hankkimaan näytteitä
 tutkimaan näytteitä maastossa ja luokassa
 tunnistamaan eliölajeja ja tekemään päätelmiä havainnoista
 havainnollistamaan ja vertaamaan niitä muihin tietolähteisiin
 oppia ymmärtämään ekosysteemin toimintaa ja sen merkitystä sekä ympäristönsuojelun
keskeisiä periaatteita
 arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja
Sisällöt
Ekosysteemi: lähivesistöjen toiminta ja Itämeri
 lajintuntemus ja eliökunnan rakenne
 eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä
 vesiluonnon monimuotoisuus
 ravintoverkot, ravinteiden kierto ja energian kulku
 veden kiertokulku
 ihminen vesiluonnon käyttäjänä ja vesien suojelijana
 ympäristömuutosten tunnistaminen
 oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
 Itämeri ekosysteeminä
8. luokka
Tavoitteet
 oppilaan kiinnostuksen ja harrastuneisuuden ylläpitäminen ja lisääminen luontoa kohtaan
 oppilas ymmärtää eliöyhteisön rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita
 oppilas ymmärtää elämän perusprosessien käsitteet, tapahtumat ja niiden merkityksen
 lajintuntemuksen täydentäminen ja syventäminen
 omatoimiseen laborointiin ja maastotyöskentelyyn harjaannuttaminen
Sisällöt
Ekosysteemien vertailu, elämä ja sen monimuotoisuus
Metsä- ja suoekosysteemeihin sekä niiden ekologiaan ja käyttöön tutustuminen
 metsien ja suoluonnon merkitys suomalaisille
 lajintuntemus
 eliöiden vuorovaikutussuhteet
 populaatiot, eliöyhteisöt
 kestävä metsätalous
 jokamiehenoikeudet ja oma ympäristökäyttäytyminen
 luonnonsuojelu ja uhanalaiset eliöt
 ihminen ympäristön muuttajana
Elämän perusprosesseihin perehtyminen
 fotosynteesi
 solujen rakenne ja toiminta
 kasvien vesi- ja ravinnetalous
 eliöiden rakenne, kasvu ja lisääntyminen
 etologia
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9. luokka
Tavoitteet
 oppilas oppii tuntemaan itseään
 oppilas oppii tiedostamaan ja hyväksymään itsessään tapahtuvat muutokset eri ikäkausina
 oppilas saa aineksia tasapainoisen minäkuvan muodostumiselle ja terveiden elämäntapojen omaksumiselle
 oppilas oppii pohtimaan eettisiä kysymyksiä
Sisällöt
Ihmisen rakenne ja elintoiminnot
 terveet elämäntavat, terveyttä vaarantavat tekijät ja niiltä suojautuminen
 ihmisen elämänkaari ja sukupuolinen kehitys
 perinnöllisyys
 biotekniikan perusteita
 evoluution perusteet
Ihmisen vastuu itsestä ja ympäristöstä
Arviointi
Arviointi toteutetaan laaja-alaisesti ottaen huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentelytaidot, aktiivisuus, harrastuneisuus ja yleinen kiinnostus biologiaa kohtaan. Kirjallisten kokeiden lisäksi tai vaihtoehtoisesti arviointi voi perustua vihkotyöhön, tutkielmiin, laborointeihin ja maastotyöskentelyyn.
Päättöarvoarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa:
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 työskennellä annettujen ohjeiden mukaan maastossa ja laboratoriossa sekä kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia
 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla
 tunnistaa lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja
 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
 nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyyn vaikuttavia
tekijöitä
 tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, perustella sen merkitystä ekologisen kestävyyden kannalta sekä esitellä metsien kestävän käytön periaatteet
 kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
 selostaa fotosynteesin ja sen merkityksen eliökunnan kannalta
 kuvata kasvien, eläinten ja sienten lisääntymistä
 selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn
 selostaa biotekniikan arkipäivän sovellusten merkityksen ja pohtia niihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä
 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
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kuvata seksuaalisuuden biologisen perustan ja selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden
kulun ja synnytyksen
tuntea raskauden ehkäisyn perusmenetelmät
määritellä periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä ympäristönsuojelun tavoitteita ja merkitystä
tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja antaa esimerkkejä
siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5
Oppilas osaa
 käyttää mikroskooppia
 tunnistaa joitakin kasvi- ja eläinlajeja
 nimetä ja tunnistaa joitakin ekosysteemin rakennepiirteitä
 kuvata joitakin ihmisen elimistöjen rakenteita ja toiminnan pääpiirteitä
 kuvata ihmisen lisääntymisen pääpiirteittäin ja ymmärtää ehkäisyn merkityksen.
Maantieto vuosiluokat 7―9
Oppimismenetelmät ja ympäristö
Maantiedon opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monipuolisia tiedonhankinta- ja käsittelytapoja. Näiden taitojen kehittymistä edistää maantieteelle ominainen aluekohtainen lähestymistapa, johon kuuluu:









alueen karttakuvan monipuolinen hahmottaminen
alueen luonnonolojen tutkiminen karttojen, diagrammien, suorien havaintojen ja kuvallisen materiaalin avulla
tilastomateriaalin monipuolinen käyttö
kirjallisten lähteiden käyttö niin kirjoitetussa kuin sähköisessä muodossa
saatujen tulosten tarkastelu, havainnollistaminen ja johtopäätösten tekeminen
toimiminen vastuullisesti työryhmissä
valmius omien tulostensa arviointiin, esittämiseen ja perusteltujen johtopäätösten puolustamiseen
maantieteellisten ilmiöiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää aina alueen
luonnonolojen, ihmisten, kulttuurin ja yhteiskunnallisten olojen tarkastelua.

Oppimisympäristön tulee tukea maantieteen opiskelun menetelmiä. Tiloja kehitetään vastaamaan maantiedon opiskelun vaatimuksia. Opetuksessa käytetään:






tietokoneita verkkoyhteyksin varustettuna
AV-välineet
Erilaisia karttoja
Kirjallista materiaalia
Kivi- ja mineraalinäytteitä
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Yhteys aihekokonaisuuksiin kaikilla luokkatasoilla
Ihmisenä kasvaminen
 tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 vastuullinen toiminta ryhmässä
 oikeudenmukainen käyttäytyminen ja eettisyys
Viestintä ja mediataito
 osallistuva viestintä (ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, tietoverkkojen hyväksikäyttö)
Turvallisuus ja liikenne
 vaaratilanteiden ehkäiseminen maastotyöskentelyssä ja liikenteessä
 oikeiden ja turvallisten työtapojen omaksuminen
 rakentavan yhteistyön merkitys erilaisissa oppimistilanteissa
Ihminen ja teknologia
 maantiedossa käytettävien tutkimusvälineiden ja laitteiden oikean käytön ja toimintaperiaatteiden opettelu
 tiedonhankkimisessa ja tietojenkäsittelyssä monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten välineiden käyttö
 yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa
 osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 yksilön vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemuksen ymmärtäminen
 eri kulttuurien ymmärtäminen ja suvaitseminen
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 ympäristöuhat ja ympäristönsuojelu
7. luokka
Tavoitteet
 oppia käyttämään erilaisia karttoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä
 ymmärtää planeetta Maan planetaarisuuden seurauksia sekä Maan erityispiirteitä
 ymmärtää luonnonolojen vyöhykkeisyys ja tämän vyöhykkeisyyden vaikutukset ihmisen
toimintaan
 tunnistaa tutkittavien maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet
 laattaliikunnot ja niiden seuraukset (endogeeniset tapahtumat)
Sisällöt
Maa – ihmisen koti
 karttaopiskelun perusteet
 ilmansuunnat, mittakaava, paikanmääritys
 planeetta Maa ja Aurinko
 vyöhykkeisyys
 tutustuminen Anglo-Amerikan, Latinalaisen Amerikan ja napaseutujen luonnonoloihin
ja kulttuureihin
 ihmisten eriarvoisuuden tiedostaminen ja suvaitsevaisuus
 ihmisen vaikutus luontoon Amerikan mantereilla
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8. luokka
Tavoitteet
 syventää ymmärrystä ihmisen toiminnan riippuvuudesta alueellisista ympäristötekijöistä
 havaita ja ymmärtää taloudellisen, teknologisen ja kulttuurisen kehityksen aiheuttamia
muutoksia, syitä ja niiden suomia mahdollisuuksia eri alueilla
 syventää tietoa maan planetaarisuudesta ja ihmistoiminnan vyöhykkeellisyydestä
 oppia tuntemaan maanpintaa muokkaavat (eksogeeniset) tekijät
Sisällöt
Avaruus
Maapallon liikkeet ja niiden seurausilmiöt
Eurooppa ja Venäjä
 karttakuva
 luonnonolot ja niitä muokkaavat tekijät
 väestö
 ihmistoiminta ja sen vaikutus Euroopan eri alueisiin
 Euroopan unioni
 Eurooppa osana maailmaa
9. luokka
Tavoitteet
Tutustua kotiseutuun ja Suomeen sekä oppia vertailemaan näitä lähialueisiin ja muihin
maanosiin
Oman kulttuurin ja toisten kulttuurien arvostuksen lisääminen
Kehittää maantieteellistä ympäristön tarkkailua ja havaintojen tulkintaa
Oppilaan luonnon ja rakennetun ympäristön arvostus kehittyy
Oppilaan kyky arvioida kriittisesti eri viestimien tietoa kehittyy
Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen perusteet
Sisällöt
Suomen ja lähialueiden aluemaantieto
Karttatyöskentelyn syventäminen
Maakuntien maisemalliset erot
Kulttuurit ja vähemmistöt
Luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutus
Ympäristön suunnittelu ja vaikuttamismahdollisuudet
Oman elinympäristön, kotikunnan ja maakunnan tutkiminen
Energia- ja ympäristökysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
Itämeren alueen ympäristökysymykset
Kestävä kehitys ja omat vaikutusmahdollisuudet
Arviointi
Arviointi toteutetaan laaja-alaisesti ottaen huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentelytaidot, aktiivisuus, harrastuneisuus ja yleinen kiinnostus. Kirjallisten kokeiden lisäksi tai
vaihtoehtoisesti arviointi voi perustua esimerkiksi vihkotyöskentelyyn, tutkielmiin ja projekteihin.
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa:
 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä ja
kartan mittakaavaa
 tutkia fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä käyttää hyväksi uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella
 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen analysointiin ja sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle
 laatia pienimuotoisen aluemaantieteellisen tutkimuksen jostain Euroopan alueesta
 selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat
vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
 kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
 suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia
 tunnistaa suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä
 kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja
koko maailman kanssa
 selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat,
kuten ilmaston lämpeneminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
 kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä
 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5
Oppilas osaa:
 käyttää karttaa jonkin verran: osaa etsiä paikkoja, tuntee karttamerkit ja janamittakaavan
 perusnimistöä Suomesta ja muusta maailmasta
 jonkin verran soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa tietyillä alueilla
 tunnistaa joitakin Suomen maantieteellisiä erityispiirteitä.
5.8 Fysiikka ja kemia vuosiluokilla 5—9
Aihekokonaisuudet
Viestintä ja mediataito
 Oppilas oppii kehittämään tiedonhankintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja
hyödyntämään hankkimaansa tietoa.
 Oppilas oppii ottamaan huomioon lähteen luotettavuuden.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 Oppilas oppii ymmärtämään ympäristösuojelun välttämättömyyden ja ottamaan vastuuta
elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista.
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Turvallisuus ja liikenne
 Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään
vaaratilanteita sekä toimimaan turvallisuutta edistävästi.
 Työturvallisuus (esim. sähkölaitteiden, kemikaalien ja avotulen käyttö)
Ihminen ja teknologia
 Oppilas oppii ymmärtämään laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita.
Ihmisenä kasvaminen
 Itsenäinen ja parityöskentely sekä ryhmätyöskentely
Vuosiluokat 5—6
Vuosiluokilla 5—6 oppilaalle opetetaan fysiikkaa ja kemiaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Oppilaalle annetaan fysiikasta ja kemiasta yksi yhteinen arvosana.
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset,
joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen
ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan
siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.
5. vuosiluokan tavoitteet
Oppilas oppii
 työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita
 tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita.
6. vuosiluokan tavoitteet
Oppilas oppii
 tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
 tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia
 käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa
fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
 ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.
Sisällöt 5. vuosiluokka
Aineet ympärillämme
 ilman koostumus ja ilmakehä
 veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena, luonnonvesien tutkiminen sekä veden
puhdistaminen
 maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusmenetelmiä, elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys sekä niiden turvallinen käyttö
 vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat
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6. vuosiluokan sisällöt
Energia ja sähkö
 lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla sekä sähköturvallisuus
 erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat
Luonnon rakenteet
 Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä
 turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen
 Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita
 osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
 osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan
esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden
ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää
 osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen
 osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa
 osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
Energia ja sähkö
Oppilas
 tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku, sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
 tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä
osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.
 osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä ja käyttää esim. yleismittaria.
Luonnon rakenteet
Oppilas
 osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia, kuten painovoimaa, kitkaa sekä
ilman- ja vedenvastusta, sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
 osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
 tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä
havaintoja tähtitaivaasta
 osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.
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Aineet ympärillämme
Oppilas
 tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä
ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
 osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
 osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
 tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja
elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi
happamuutta
 tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista ja tietää, miksi
ne ovat haitallisia sekä antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.
Opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että oppilas osaisi seuraavat kokeelliset työt vuosiluokan 6 lopussa.
 Yksinkertaisia kytkentöjä (sähköopista).
 Mittalaitteiden käyttöä
esim. jännitteen ja virran mittaaminen (yleismittari), vetomitat (astioiden asteikon
lukeminen), pituusmitat (esim. viivaimet, työntömitta, mikrometriruuvi), massan mittaaminen (erilaiset vaa’at) ja lämpötilan mittaaminen (lämpömittarit).
 Määrän arviointi ilman mittalaitetta (esim. millilitran arviointi koeputkessa)
 Aineiden erotusmenetelmät, kuten suodatus, kiteytys, seulominen.
Vuosiluokat 7—9
Vuosiluokilla 7—9 oppilaalle opetetaan joka lukuvuosi ensin kemiaa ja sitten fysiikkaa siten, että vaihto fysiikan opettamiseen tehdään, kun puolet lukuvuoden tunneista on käytetty
kemiaan. Oppilaat saavat joka lukuvuosi sekä kemian että fysiikan arvosanat.
Summatiivisten kokeiden ja tuntiaktiivisuuden lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon fysiikan ja kemian työmenetelmien hallinta, vastuu työympäristöstä ja yhteistyökyky.
Itsearvioinnin tarkoituksena on kehittää realistista minäkuvaa ja vastuun ottamista omasta
oppimisestaan.
Fysiikka
7. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas osaa työskennellä turvallisesti luokassa ja laboratoriossa.
 Oppilas oppii fysikaalisiin ilmiöihin liittyviä peruskäsitteitä.
 Oppilas osaa tehdä havaintoja, luokitella ja tulkita niitä sekä tehdä niistä asianmukaisia
johtopäätöksiä.
8. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas osaa tehdä mittauksia ja vertailla suuruusluokkia, esittää, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä sekä pohtia tiedon luotettavuutta.
 Oppilas oppii käyttämään erilaisia suureita ja yksiköitä käsitellessään fysikaalisia ilmiöitä ja graafisia ja algebrallisia malleja.
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9. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas osaa suunnitella ja tehdä yksinkertaisia tutkimuksia, laatia niistä kirjallisia esityksiä sekä arvioida tutkimusprosessia ja saatujen tulosten luotettavuutta.
 Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia malleja erityisesti graafisen esityksen pohjalta
sekä käyttää niitä fysiikan ilmiöiden selittämisessä ja tulkita tietoja myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen.
 Oppilas osaa keskustella fysiikan alaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä sekä soveltaa fysikaalista tietoa luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä, ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.
7. vuosiluokan sisällöt
Värähdys- ja aaltoliike
 erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt sekä aaltoliikkeen synty ja vastaanottaminen sekä havaitseminen, heijastuminen ja taittuminen ja niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait
 äänen ja valon merkitys ja sovellukset (esim. valon eteneminen, heijastuminen, taittuminen, värit ja varjot)
 optisten laitteiden toimintaperiaatteita (esim. peilit, linssit ja valokuitu)
Luonnon rakenteet ja mittasuhteet
 Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas
 Maailmankaikkeuden rakenne
8. vuosiluokan sisällöt
Liike ja voima
 vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt ja
niiden esiintyminen ympäristössä
 liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit
 voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
 paine ja sen suuruuden ilmoittaminen eri yksiköillä
 yksinkertaiset koneet ja niiden mekaniikka
 tiheyden määrittäminen
Lämpö
 kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt (esim. lämpölaajeneminen ja olomuotojen muutokset) sekä niiden kuvaaminen tarkoituksenmukaisilla
käsitteillä ja laeilla sekä lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset
 energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona
9. vuosiluokan sisällöt
Sähkö
 kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat
 tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen turvallisesti
jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa
 sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön käyttö kotona
Luonnon rakenteet
 rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa
 radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen
luontoon sekä säteilyltä suojautuminen
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa
 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen
ja graafien avulla sekä tulkita niitä
 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.
Liike ja voima
Oppilas
 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita,
kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista
sekä tulkita niitä ja käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen
ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
 tuntee työn ja energian välisen yhteyden
 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.
Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
 tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa
luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen
erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa
 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi
melun ja siltä suojautumisen sekä valon tiedonsiirrossa.
Lämpö
Oppilas
 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa
tulkita niitä
 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
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Sähkö
Oppilas
 osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön
periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
 ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
 tuntee sovelluksia, kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä
 tuntee sähköntuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja, kuten muuntajan toiminnan, ja
osaa selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
Luonnon rakenteet
Oppilas
 tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä
 hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä, muun muassa energia, vuorovaikutus ja säteily
 ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa.
Kemia
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7—9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta
ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle persoonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia, ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energiantuotantoon,
ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä. Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan
luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja
malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa
oppilasta kemian opiskeluun.
7. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen.
 Oppilas oppii tuntemaan oman elinympäristön kemiaa sekä ymmärtää käytännön kannalta tärkeitä kemiallisia ilmiöitä.
8. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas osaa tutkia kemian ilmiöitä erilaisten kokeellisten tutkimus- ja työmenetelmien
avulla sekä tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tulosten luotettavuutta.
 Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää kemian merkkikieltä ja oppii riittävät kemian peruskäsitteet.
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Oppilas omaksuu sellaisen terminologian, jonka avulla hän voi keskustella luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevista kysymyksistä.
Oppilas pystyy arvioimaan ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja kasvaa vastuullisuuteen kemiallisten aineiden käytössä ja jätteiden käsittelyssä.

9. vuosiluokan tavoitteet
 Oppilas oppii soveltamaan kemiallista tietoa niin, että sitä voidaan käyttää hyväksi eri
alueilla, esimerkiksi luontoon ja ympäristöön liittyvien kysymysten selvittämisessä ja
ongelmien ratkaisemisessa.
 Oppilas oppii tekemään luonnontieteellisiä tutkimuksia sekä tulkitsemaan ja esittämään
tuloksia.
 Oppilas oppii käyttämään tiedonhankintaan myös tieto- ja viestintätekniikkaa.
7. vuosiluokan sisällöt
Ilma ja vesi
 ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle
 vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys
 aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä
8. vuosiluokan sisällöt
Raaka-aineet ja tuotteet
 tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä
tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
 sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset alkuaineiden ja
yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä reaktionopeuksien vertailu,
reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen atomimallin
tai jaksollisen järjestelmän avulla
 Yleisempien happojen ja emäksisten aineiden ominaisuuksia ja reaktioita
 Hiili luonnon rakennusaineena
9. vuosiluokan sisällöt
Elollinen luonto ja yhteiskunta
 fotosynteesi ja palaminen, energialähteet
 orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot, sekä niiden ominaisuudet ja käyttö, hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja
sen tuotteita
 hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä
teollisuuden raaka-aineina
 pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen
happamuutta
 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
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tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
tuntee teollisuuden eri aloja, kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus, sekä niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä
osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana
osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia
osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit
osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön
osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä.

5.9 Terveystieto
Vuosiluokat 7—9
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta,
terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia
oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja. Terveystiedon sekä biologian, kotitalouden ja liikunnan opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilas- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Tavoitteet
Näitä tavoitteita toteutetaan jokaisella luokka-asteella joka vuosi syventäen
Oppilas
 tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään
nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 tiedostaa ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa
 oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja
sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
 oppii arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
 oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä
 oppii arvioimaan ympäristön, kulttuurin ja median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
 oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi.
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Sisällöt
Kasvu ja kehitys
• ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema
• fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät, kuten vuorokausirytmi, uni, lepo
ja kuormitus, terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus ja terveys
• psyykkinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät, kuten itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino
• sosiaalinen kasvu ja kehitys; suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
• nuoruuden kehityksen erityispiirteet ja tarpeet, kehittyvä seksuaalisuus
• omasta terveydestä huolehtiminen ja itsehoito
Terveys arkielämän valintatilanteissa
•terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat
• kansantaudit, tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoito
• ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruokavaliot
• tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat
• seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja
normit
• mielenterveys: vuorovaikutustaidot, ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista
puhuminen, tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot. Kehitykseen
ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
• liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu
Arkielämässä selviytyminen
• keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ
• ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri
• lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö
Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
 opiskelutaitojen kehittäminen
 ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen opiskelu
 draama, yhteistoiminnallinen oppiminen
 oma kokonaisuus oppiaineen sisällä
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 nuorisokulttuurien vaikutus omaan terveyteen nyt ja tulevaisuudessa
 Pohjois-Karjalan terveystilanne koko maahan verrattuna
 erilaisuuden hyväksyminen
Viestintä ja mediataito
 terveyden lukutaito
 medialukutaito(median ja mainonnan rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa)
 lähdekritiikki
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 kouluyhteisön ja järjestöjen merkityksen ymmärtäminen, toiminta ja tarpeet
 erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa
 oman kriittisen mielipiteen muodostaminen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 yksilön vastuu omasta ja ympäristönsä hyvinvoinnista
 omien valintojen merkitys tulevaisuuden terveyteen
Turvallisuus ja liikenne
 molemmat aiheet omina kokonaisuuksinaan oppiaineen sisällä
Ihminen ja teknologia
 eettiset ja moraaliset kysymykset
 teknologian vaikutus omaan terveyteen
Sisällöt 7. luokka
Sairaudet vaivanamme
 elimistö tarvitsee huolenpitoa
 taudinaiheuttajat
 miten elimistö puolustautuu
 tartuntataudit
 pitkäaikaiset sairaudet ja vaivat
Itsestä huolehtiminen
 omaan elämäänsä voi vaikuttaa
 vartalon, kasvojen, hiusten, suun ja hampaiden hoito
Päihdyttävät aineet
 päihteistä tulee riippuvaiseksi
 tupakan vaarat tunnetaan
 alkoholista ei ole apua
 tietoa huumeista
Ihmisen elämänkaari
 ihmisen fyysinen ja psyykkinen kehitys
Minäkäsitys
 itsetuntemus, itsetunto
 itsensä arvostaminen
 psyykkinen itsesäätely
 tunteet
 minä koululaisena
Liikunnasta terveyttä
 liikunta on terveyden lähde
 kuntoa kannattaa kehittää
 liikunnan vaarat
 lepo on tärkeää
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Sisällöt 8. luokka
Hyvinvointia ravinnosta
 energia-elimistön polttoaine
 monipuolinen ruoka
Perhe
 vuorovaikutustaidot
 perheen merkitys
 erilaisia perheitä
 avioero
 aikuisten vanheneminen
 isovanhemmat
 ristiriidat ja mieltä painavista asioista puhuminen
Ystävät
 sosiaaliset suhteet
 sosiaalinen tuki
 turvaverkostot
 suvaitsevaisuus
Seurustelu
 seurustelu
 seksuaalisuus
 seksuaaliterveys
 ehkäisy
 raskaudenkeskeytys
 sukupuolitaudit
Nuori liikenteessä
 käyttäytyminen liikenteessä, vastuullisuus
 liikennesäännöt
 liikennesuunnittelu
 nuorten liikennevälineet
 liikenneturvallisuus
 vesiliikenne, päihteet ja liikenne
Sisällöt 9. luokka
Mikä meitä suomalaisia vaivaa
 kansantaudit
 syömishäiriöt ja erityisruokavaliot
 mielenterveys
Ensiapu
 riskien välttäminen
 hätäensiapu
 ensiavun jatkotoimet
 paleltumat
 palovammat
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sairauskohtaukset
liikenneonnettomuudet
kotitapaturmat

Terveys yhteiskunnassa
 ympäristö ja terveys
 turvallisuus kouluissa
 ergonomia
 matkailijan terveys
 keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut
 yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään
Terveys elämässä
 elimistön hyvinvointi
 liikuntaa läpi elämän
 henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
 ihmissuhteista huolehtiminen
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8










tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella
niitä terveyden näkökulmasta
tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään, ja perustelee tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen, tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan. Osaa
kuvata erilaisia vuorovaikutussuhteita
osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden
mahdollisia ratkaisuja
tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä
osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön liittyviä terveysriskejä sekä käytön syitä
ja seurauksia ja antaa esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä
tietää tavallisimmat sairaudet, osaa käyttää terveydenhuoltopalveluita ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä
tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa
vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua
osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia
koskevaa lainsäädäntöä.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5









osallistuu säännöllisesti oppitunteihin
osaa ohjatusti etsiä tietoa
tietää miten pitäisi hoitaa itseään ja terveyttään
ymmärtää ystävyyden merkityksen ja tunnistaa kiusaamisen
tietää seksuaaliterveyden perusteita
tietää päihteisiin liittyviä riskejä
osaa liikenteen perussäännöt
osaa hälyttää apua onnettomuustilanteessa
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5.10 Uskonto
5.10.1 Evankelisluterilainen uskonto
Tavoitteet 3—5 luokilla
Opetuksen ydintehtävänä on tarjota aineksia oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan omien kokemusten ja tietojen kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen. Oman perinteen ymmärtämisen ja arvostamisen kautta opitaan
kunnioittamaan myös toisenlaisia katsomuksia.
Oppilas
 syventää luottamusta elämään ja itseensä ja kohtaa rohkeasti tulevaisuuden
 oppii omien tunteidensa ja kokemustensa jakamista
 oppii eettisten asioiden pohdintaa ja kristillisen etiikan soveltamista
 ymmärtää pyhän ulottuvuuden
 oppii näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 tutustuu Vanhan Testamentin keskeisiin kertomuksiin
 tutustuu Uuteen Testamenttiin, erityisesti Jeesuksen elämään ja opetuksiin
 ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
 tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin
 tutustuu ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.
Sisällöt 3—5 luokilla
Luottamus ja turvallisuus
 oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä
asioita
 Jumala Isänä ja Luojana
 Herran siunaus
 Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
 oman uskonnollisen perinteen arvostaminen
 toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus
 valintojen tekeminen ja vastuun tiedostaminen
 suvaitsevaisuus
 alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät
oppilaiden elämään
Raamatun kertomuksia
 alkukertomukset
 patriarkkakertomukset
 Egyptistä luvattuun maahan
 Jeesuksen elämäkerta
 Jeesuksen opetukset
 Isä Meidän -rukous
Eettisyyteen kasvattaminen
 ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
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kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky, 10 käskyä
yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen kirkon elämä
 kirkkovuoden juhlat ja niihin liittyvät kristilliset sisällöt ja tavat
 seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia, lähetys ja toiminta seurakunnan jäsenenä
 kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä
 luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
 virsiä ja muita hengellisiä lauluja
 kirkkotaide
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
 oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla
 juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta
ja osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen
Oppilas
 tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
 tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon peruspiirteet
 tuntee omaa seurakuntaansa
 tietää Suomen evankelisluterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen
 tuntee muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä
Oppilas
 ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
 tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
 näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
 hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
 osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
 pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
 kykenee eettiseen pohdintaan
 tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon
omassa elämässään.
Tavoitteet 6—9. luokat
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.
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Tavoitteet
 tiedostaa oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä
 ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitys yksilön
ja yhteisön elämässä
 perehtyy Raamatun keskeiseen sisältöön
 tutustuu kirkon historiaan perehtyen erityisesti luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
 tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin
 oppii kunnioittamaan erilaisia katsomuksia ja ymmärtämään erilaisia kulttuuriperintöjä
 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä omaan eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
 oppii hyväksymään itsensä ja omat rajansa, tekemään itsenäisesti omat eettiset arvovalintansa sekä tuntemaan vastuunsa omasta elämästään, muista ihmisistä ja luonnosta
 kykenee hankkimaan itsenäisesti tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti
Sisällöt
Maailmanuskonnot
 viiden suuren maailmanuskonnon (juutalaisuus, kristinusko, islam, hindulaisuus,
buddhalaisuus) levinneisyys ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 uskonnon ulottuvuuden vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
 uudet uskonnot ja nykyaika
Raamattu
 Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
 Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
 Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
 Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
 Raamatun vaikutus kulttuuriin
Kirkko
 keskeiset asiat kristillisen kirkon historiasta
 nykypäivän uskonnollinen tilanne: kirkkokunnat, niiden levinneisyys ja elämän ja uskon
pääpiirteet sekä kristilliset yhteisöt ja kristillisperäiset liikkeet, ekumenia
 kristillinen usko (erityisesti luterilainen, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys,
kristilliset juhlat ja symboliikka)
Suomalainen katsomusperinne
 suomalainen katsomusperinne muinaisuskosta nykyaikaan
 yleiskuva Suomen nykyisestä uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen ja ortodoksinen
kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja, yhteisöjä ja katsomuksia (mm. helluntaiherätys ja
Jehovan todistajat), uskonnonvapaus
 luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta

NURMEKSEN KAUPUNKI

OPETUSSUUNNITELMA
Perusopetus 3.—9.lk

88

Ihminen eettisenä olentona
 eettisten normien, arvojen ja elämän pelisääntöjen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
 eläminen erilaisissa eettisissä valintatilanteissa
 kristillinen ihmiskäsitys, toisen huomioiminen ja empatia
 yksilön vastuu omasta elämästä (mm. työ, vapaa-aika, seurustelu, perhe),
yhteiskunnasta ja ympäristöstä
 kristillisen etiikan eri aihepiirien pohdintaa Raamatun sanoman pohjalta
(Vanhan testamentin profeetat, Jeesuksen vuorisaarna ja vertaukset)
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta kirkosta
 tuntee Raamatun keskeisen sisällön ja kristillisen uskon peruskysymykset
 tuntee pääpiirteittäin kristikunnan ja Suomen kirkon historian keskeiset tapahtumat
 ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä, erityisesti luterilaisuutta
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
 ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen
luonnetta
 tunnistaa Raamatun ja kristinuskon vaikutuksia länsimaiseen kulttuuriin
 tuntee suurten maailmanuskontojen keskeiset piirteet
 arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
 tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
 tunnistaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
 osaa pohtia elämänkatsomuksellisia kysymyksiä ja ottaa niihin kantaa
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
 tuntee keskeiset kristilliset arvot ja moraaliperiaatteet
 kykenee vastuullisen eettisen ajattelun kautta tunnistamaan omien valintojensa ja tekojensa seurauksia
5.10.2 Ortodoksinen uskonto
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitys hänelle
itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa
pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.
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Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1—5 on tietojen, taitojen ja
pyhän kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen. Vuosiluokilla 6—9 uskonnonopetuksen ydintehtävänä on laajentaa ja syventää oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Opetuksen
tarkoitus on tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentamista. Kaikilla vuosiluokilla yhteisenä teemana on kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tutustuminen, jonka opetuksessa huomioidaan oppilaan ikä. Luokka–asteiden yhdistämisestä johtuen noudatetaan tarvittaessa vuorotteluperiaatetta.
Arviointi
Ortodoksisen uskonnon arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppimistuloksiin, tuntityöskentelyyn, toisten huomioon ottamiseen ja vastuuntuntoisuuteen. Yhtenä tavoitteena on kehittää
oppilaan itsearviointitaitoja. Opettaja arvioi oppilaan työskentelyä ensisijaisesti ennalta ilmoitettujen kirjallisten kokeiden ja tuntiaktiivisuuden avulla. Huomiota kiinnitetään myös
kotitehtävien ja vihkotyön huolellisuuteen.
Työtavat
Uskonnonopetuksessa korostuvat monipuoliset työtavat ja elämyksellisyys. Kerrontaa käytetään erityisesti alemmilla luokkatasoilla. Askartelemalla, piirtämällä ja kirjallisia tehtäviä
tekemällä syvennetään oppimista. Jumalanpalveluksiin osallistuminen ja tutustuminen seurakuntaan syventää tunnilla saatua tietoa. Kirkkolaulujen ja liturgisten tapojen avulla havainnollistetaan yhteisöllisyyttä. Ortodoksisen uskonnonopetuksen verkkoympäristö Ortoweb ja kirkkokunnan sivut antavat mahdollisuuden kehittää viestintä- ja mediataitoja.
3. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 ymmärtää pyhyyden merkityksen elämässään
 perehtyy Vanhan Testamentin kertomuksiin
 tutustuu Vanhan Testamentin liturgiseen käyttöön
 oppii pohtimaan eettisiä kysymyksiä
 tutustuu oman paikkakuntansa eri uskontoihin.
Sisällöt
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
 Vanhan Testamentin profetioihin ja perimätietoon liittyvät kirkolliset juhlat
 Neitsyt Marian juhlat
Seurakunta
 Pyhyyden käsite
 Ortodoksisuus kotiseudulla
 Seurakunnan pyhäköt
 Muut uskonnot
Raamattu
 Pyhänä kirjana
 Alkukertomukset
 Patriarkat
 Orjuudesta luvattuun maahan
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Liturgiikka
 Ehtoollinen
 Liturgia
 Papisto ja sen tehtävät
 Ikonit uskon ilmentäjinä
 Suurten juhlien kirkkoveisut
Uskonoppi
 Kymmenen käskyä ja niiden merkitys omalle elämälle
 Ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuutena
 Ystävyys ja suvaitsevaisuus
Tietokonetta käytetään apuna asioiden syventämisessä.
4. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 oppii tuntemaan kirkon rukousperinnettä
 perehtyy alkukirkon pyhien elämään
 tutustuu Uuteen Testamenttiin ja Jeesuksen esittämiin vertauksiin taivasten valtakunnasta.
Sisällöt
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
 Kristuksen juhlien perinne ja niihin liittyvät Raamatun opetukset
 Suuren paaston sisältö ja käytäntö
 Suuri viikko ja pääsiäinen
 Kirkon synty ja helluntai
Seurakunta
 Seurakunnat ja hiippakunnat Suomessa
 Ortodoksinen nuorisotyö
Raamattu
 Jeesuksen elämän viimeiset ajat ja opetukset
 Kärsimyshistoria ja ylösnousemus
Liturgiikka
 Paastonajan jumalanpalvelukset
 Paastorukous
 Pääsiäisajan kirkkoveisut ja rukoukset
 Paikallispyhät: Sergei ja Herman. Arseni ja Trifon
 Hautakuva ja ikonit suuressa paastossa ja pääsiäisenä
Uskonoppi ja etiikka
 Jeesuksen eettiset opetuspuheet
 Kristityn kasvu Kristuksen seuraamiseen
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Opetuksen tukena käytetään AV- materiaalia, kirkkomusiikkia ja kirkkokunnan verkkosivuja.
5. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 oppii ortodoksisuuden perusteita
 tutustuu liturgisesti vigiliaan ja rukouspalveluksiin
 kertaa uskonopin peruskysymyksiä
 tutustuu Raamatun käyttöön osana omaa rukouselämää
 osallistuu jumalanpalvelukseen.
Sisällöt
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
 Kirkkovuoden rakenne
 Paastoon liittyvät liturgiset poikkeukset
 Marttyyrius alkukirkossa ja uusmarttyyrit
Seurakunta
 Ortodoksisuus maailmassa
 Luostarit
 Monoteististen uskontojen yhtäläisyydet ja erot
Raamattu
 Apostolien teot
 Alkuseurakunnan kirkollinen elämä
 Apostolien lähetystyö
Liturgiikka
 Kirkko ja tsasouna, pyhityksen paikat
 Ikonin pyhitys ja pyhitetyn kunnioitus
 Pappeuden ja sairaanvoitelun sakramentit
Uskonoppi
 Pyhä Kolminaisuus ja sen ilmeneminen elämässä
 Pelastus ja iankaikkisuus
 Kristuksen ja kirkon suhde
 Jeesuksen opetuspuheiden eettiset ohjeet
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta
Oppilas
 tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää
 tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee
seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään
 tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään.
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Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
Oppilas
 tuntee pääpiirteittäin Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen
 tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn
 osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta omasta elämästään nousevia eettisiä kysymyksiä ja kykenee ottamaan niitä huomioon omassa elämässään.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
 tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
 tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää
 pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi
 kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään.
Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja
Oppilas
 tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
 tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan
 tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa
 tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.
6–9. luokat
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6—9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen
luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen
näkemyksen rakentumista.
6. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään perehtyen ortodoksiseen kirkkoon, sen
historiaan, uskonkäsitykseen ja liturgiseen elämään
 perehtyy Raamattuun pyhänä kirjana ja tuntee sen käytön kirkon elämässä.
Sisällöt
Raamattu
 Raamatun synty ja sisältö
 Raamattu pyhänä kirjana
 Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
 Apostolien teot
Liturgiikka
 Sakramentit
 Jumalanpalvelukset ja muut toimitukset
 Kirkko, sen osat, kalustus ja esineistö
 Rukoushetkien ja toimitusten veisut
Opetuksen tukena käytetään AV-materiaalia, tietokoneen tarjoamaa ortodoksista tietoa ja
sekä oman kirkkokunnan että toisten paikalliskirkkojen tiedostoja.
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7. luokka
Tavoitteet
Opetuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ortodoksista identiteettiä. Pyhyyden
kokeminen ja osallistuminen liturgiseen elämään tapahtuu jumalanpalvelukseen osallistumalla. Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon historiaan ja uskonopin muotoutumiseen.
Sisällöt
Kirkkohistoria
 Kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat
 Kristilliset kirkot ja ekumenia
 Ortodoksisten paikalliskirkkojen historialliset vaiheet
 Suomen ortodoksisen kirkon historia ja hallinnon kehitys
 Oman alueen ortodoksisuuden historia
 Luostarien ja kirkollisten järjestöjen historia
 Kirkkomme toiminta muiden paikalliskirkkojen kanssa
Tutustutaan kirjallisuuden, lehtien ja tietokoneen avulla opetuksen osa–alueisiin.
8. luokka
Tavoitteet
Opetuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan Raamatun ja sen eri kirjojen tuntemusta. Tutustutaan suuriin maailmanuskontoihin ja niiden perinteisiin. Opetus auttaa oppilasta ymmärtämään uskonnon merkityksen osana ihmisen maailmankatsomusta. Opetus auttaa kohtaamaan eri uskonnoista ja kulttuureista tulevia lähimmäisiä muuttuvassa maailmassa.
Sisällöt
Raamattu
 Synty ja sisältö
 Pyhyyden merkitys
 Käyttö eri yhteyksissä
 Yhteiskunnan osana
Maailmanuskonnot
 Keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, uskonopin lähteet, uskonnollisen elämän
perinteet
 Uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Maailmanuskontoja tarkastellaan niiden omista lähteistä käsin. Opetuksessa korostuvat kansainvälisyys ja eri kulttuurien kohtaaminen.
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9. luokka
Tavoitteet
Oppilas tuntee kirkkonsa eettisen opetuksen ja osaa soveltaa opetuksia omassa elämässään.
Oppilas ymmärtää osallistumisen kirkon liturgiseen elämään osana omaa eettistä kasvuaan.
Oppilas tiedostaa ikonien ja muun kirkkotaiteen merkityksen osana esteettisyyden ja pyhyyden kokemista.
Sisällöt
Liturgiikka ja uskonoppi
 Sakramentit ja niiden sisältö
 Jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia
 Rukoussääntö omassa elämässä
 Kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
 Uskonopin keskeiset kohdat
Etiikka
 Ortodoksinen ihmiskäsitys
 Eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
yksilönelämässä
 Vuorisaarnan etiikka
 Eettisen kasvun opastajina paasto ja kirkolliset juhlat
Opetuksessa käytetään ortodoksisen uskonnonopetuksen verkkoympäristöä Ortowebiä,
kirkkokunnan ja toisten kirkkojen verkkosivuja.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta
Oppilas
 tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan
ortodoksista kirkkovuotta
 tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
 on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
 tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
 tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä
 tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön.
Oppilas
 tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
 ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
 ymmärtää Raamatun osana kirkon traditiota
 tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden
 osaa käyttää uskonnollista tietoa.
Oppilas
 tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
 osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
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 tuntee oman seurakunnan toimintaa
 tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa
 oppilas tuntee maailmanuskontoja.
Oppilas
 ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
 tunnistaa suuret maailmanuskonnot
 osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
5.11 Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintaviksi ja luoviksi toimijoiksi, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia,
inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten
kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee
kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin
liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen
kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta
kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan uskontokuntiin kuulumattomille koulun
tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Opetusryhmän koostumuksen mukaan noudatetaan vuorokurssiperiaatetta.
Arviointi
Oppiaineen luonteen mukaisesti arviointia ei toteuteta pelkästään opettajan antamana palautteena tai oppilaan suoritusten ja tuotosten arviointina vaan arviointi integroidaan kiinteäksi
osaksi oppilaan katsomuksellista oppimisprosessia.
Opettajan arvioinnin kohteena ovat oppilaan tuntityöskentely, katsomuksellinen osaaminen
opiskeluprosessin aikana, sisältöjen osaaminen ja valmius arvioida omaa katsomuksellista
osaamistaan ja kehittymistään. Oppilasarvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaiden aktiivisuuteen, yhteistyökykyyn ja sitoutumiseen yhteisiin opiskeluprosesseihin.
Työtavat
Elämänkatsomustiedon opiskelun työtavoiksi sopivat erilaiset opintokeskustelut, väittelyt,
tutkiva projektiluonteinen työskentely, erilaiset ryhmätyöskentelymuodot, opintokäynnit ja
omien kokemusten käsittely ja arviointi. Työtapojen valinnassa huomioidaan, miten ryhmän
oppilaat voivat parhaiten omaksua käsiteltävät aiheet.
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Tavoitteet ja sisällöt
Elämänkatsomustiedon peruspyrkimyksenä on edistää oppilaissa persoonallisesti tyydyttävän, yhteisöllisyyttä rakentavan ja elämää kunnioittavan asenteen kehitystä. Katsomuksellisia peruskysymyksiä opiskellaan koko perusasteen ajan. Kysymysten käsittelyä laajennetaan
ja syvennetään luokka-asteittain huomioiden oppilaiden kehitystaso ja elämänkokemus opetuksen toteutuksessa. Opetusryhmän koostumuksen mukaisesti sisällöt vaihtelevat. Aihekokonaisuudet huomioidaan vuosittaisia sisältöjä laadittaessa.
3.—9. luokat
Opetus tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä elämänkatsomuksensa ja maailmankuvansa rakentamiseen ja tutkimiseen.
3. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 oppii hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta
 kehittää taitojaan ilmaista itseään
 oppii huomioimaan toiset ihmiset ja tiedostaa sosiaalisten taitojen tarpeellisuuden
 tutustuu suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin,
oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
 tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.
Sisällöt
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu





hyvä elämä, oikean ja väärän erottaminen
ystävyys ihmisen elämässä
oikeudenmukaisuus
suvaitsevaisuus ja syrjintä

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
 toiveet
 erilaiset elämäntavat, monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
 suomalaisuus ja kulttuurivähemmistöt
 elämänkatsomus, luulo, tieto ja ymmärrys
 maailman kulttuuriperintö
Yhteisö ja ihmisoikeudet





yhteiselämän perusteita, sopimus, luottamus ja kultainen sääntö
lasten oikeudet
tasa-arvo ja rauha
etiikan perusteet, oman elämän eettiset ongelmat ja niiden ratkaisut
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Ihminen ja maailma
 ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
 kertomuksia maailman synnystä sekä syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
 luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä
4. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 oppii hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta
 kehittää taitojaan ilmaista itseään
 oppii huomioimaan toiset ihmiset ja tiedostaa sosiaalisten taitojen tarpeellisuuden
 tutustuu suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin,
oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.

Sisällöt
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu





hyvä elämä, oikean ja väärän erottaminen
ystävyys ihmisen elämässä
oikeudenmukaisuus
suvaitsevaisuus ja syrjintä

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
 elämänkaari
 erilaiset elämäntavat, monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
 suomalaisuus ja kulttuurivähemmistöt
 elämänkatsomus, luulo, tieto ja ymmärrys
 maailman kulttuuriperintö
Yhteisö ja ihmisoikeudet





yhteiselämän perusteita, sopimus, luottamus ja kultainen sääntö
lasten oikeudet
tasa-arvo ja rauha
etiikan perusteet, oman elämän eettiset ongelmat ja niiden ratkaisut

Ihminen ja maailma
 ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
 kertomuksia maailman synnystä sekä syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
 luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä
 hyvä elämä, oikean ja väärän erottaminen
 ystävyys ihmisen elämässä
 oikeudenmukaisuus
 suvaitsevaisuus ja syrjintä
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5. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 etsii identiteettiään ja rakentaa elämänkatsomustaan
 oppii hahmottamaan kokonaisuuksia
 kehittää eettistä ajatteluaan ja oppii käyttämään sen taitoja ja katsomuksellista harkintaa
 tutustuu ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin
 oppii kantamaan vastuuta itsestään, kanssaihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
 tutustuu lähiympäristön katsomuksiin ja kulttuureihin.

Sisällöt
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu






hyvä ja ihmisen hyvyys
ystävyys ihmisen elämässä
oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys maailmassa
suvaitsevaisuus ja syrjintä, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus
arvot ja normit, vastuu ja vapaus yksilön elämässä

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
 monikulttuurisuus
 suvaitsevaisuus
 maailman kulttuuriperintö
 elämänkatsomus, luulo, tieto ja ymmärrys
Yhteisö ja ihmisoikeudet





yhteiselämän perusteita, sopimus, luottamus ja kultainen sääntö
lasten oikeudet
tasa-arvo ja rauha
etiikan perusteet, oman elämän eettiset ongelmat ja niiden ratkaisut

Ihminen ja maailma
 ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
 luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
 kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta
 ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita
 kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten
toimintalähtökohtien olemassaolon
 ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja.
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Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
 tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä
 osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö)
 rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella
 pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään
 osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta.
Ihminen ja maailma
Oppilas
 tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä
 ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
 osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita
 tuntee maailman kulttuuriperintöä.
Vuosiluokat 6—9
Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi
tuetaan.
6. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan, oppii samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan
ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppii huomaamaan
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen
ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
 syventää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppii kantamaan vastuuta itsestään,
toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppii tuntemaan eri
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja.
Sisällöt
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1—5 käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta
ja kulttuuri-identiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmasta.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
 demokratia
 toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
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Katsomusten maailma
 katsomusten historiaa, katsomusvapaus
 maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
 tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
 uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
 kulttuuri ja luonto
 kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri
Etiikka ja hyvä elämä
 nuoren moraalinen kasvu
 monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
Tulevaisuus
 luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
 minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi
7. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 oppii kantamaan vastuuta itsestään, kanssaihmisistään, yhteiskunnasta ja luonnosta
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppii samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan
ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppii huomaamaan
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen
ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
 omaksuu ja sisäistää suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden
ja kestävän kehityksen periaatteita
 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 oppii tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja.
Sisällöt
Katsomusten maailma
 syventäen maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
 oma elämänkatsomus
Kulttuuri
 ihmisen erilaiset suhtautumistavat luontoon: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
 kulttuuri ja yhteisö, suvaitsevaisuus
Etiikka ja hyvä elämä
 nuoren moraalinen kasvu
 syventäen monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
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Tulevaisuus
 luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
 minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi
 futurologia
8. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 oppii kantamaan vastuuta itsestään, kanssaihmisistään, yhteiskunnasta ja luonnosta
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppii samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan
ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppii huomaamaan
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen
ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
 omaksuu ja sisäistää suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden
ja kestävän kehityksen periaatteita
 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 oppii tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja.
Sisällöt
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
 yhteiskuntateorian perusteet
Katsomusten maailma
 uskonto ja uskonnottomuus
Kulttuuri
 kulttuurin tutkimus
 kulttuuri ja yhteisö, suvaitsevaisuus
Etiikka ja hyvä elämä
 etiikan pääsuuntaukset ja peruskysymykset
 syventäen monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
9. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 oppii kantamaan vastuuta itsestään, kanssaihmisistään, yhteiskunnasta ja luonnosta
 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppii samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan
ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppii huomaamaan
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen
ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
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omaksuu ja sisäistää suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden
ja kestävän kehityksen periaatteita
 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 oppii tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja.
Sisällöt
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
 politiikka, kansalaistoiminta
 kestävä kehitys
Katsomusten maailma
 tieto ja tutkimus
Kulttuuri
 kulttuuri ja yhteisö, kotiuttaminen
 suvaitsevaisuus
Etiikka ja hyvä elämä
 ympäristöetiikka
 ihmisoikeusetiikka
 kansainvälisyys ja monikulttuurisuus eettisinä kysymyksinä
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
 osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä
 tunnistaa etiikan perusnäkökulmia, kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen,
teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat
 kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen
eettisen ratkaisun
 kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai
muilta elämänalueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja
kehittymättömämmän arvion välillä.
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas






tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia
piirteitä ja kehityskulkuja
kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron
osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista katsomuksista.
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Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas







tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron
hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön
pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden
tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä
tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvoja oikeusvaatimusten perusteita
tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta.

Ihminen ja maailma
Oppilas





ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita
tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia
osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön
ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.

5.12 Historia
Oppiaineen yleinen luonne
Historian opetuksessa käsitellään sekä Suomen että yleistä historiaa ihmisen esihistoriasta
nykypäivään. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat
historiallisen kehityksen tulosta. Historia valmentaa oppilasta ajan käsitteen ymmärtämiseen, menneiden aikojen selittämiseen sekä kriittiseen ajatteluun. Opetuksen tehtävänä on
antaa oppilaalle aineksia rakentaa omaa identiteettiään ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä
henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Oppilaiden historian tiedonluonteen ymmärtämistä pyritään edistämään. Historiatieto rakentuu erityyppisistä lähteistä, joihin oppilas saa tuntumaa jo perusopetuksessa. Mahdollisuuksien mukaan osoitetaan, että sama ilmiö voidaan tulkita monella eri tavalla.
Yhteiskuntaoppi on oppiaine, joka antaa perustietoja ja taitoja yhteiskunnan rakenteesta ja
toiminnasta sekä kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista. Oppiaine ohjaa oppilasta kasvamaan osallistuvaksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi, jolla on positiivisia kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta.
Historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa tärkeää on toisaalta tiedon hankinta esimerkiksi tietotekniikkaa käyttäen sekä toisaalta tiedon kriittinen käyttö. Näiden taitojen harjaannuttaminen lisää oppilaan itsenäisiä valmiuksia tiedon kriittiseen käyttöön sekä kykyä toimia tietoyhteiskunnan kansalaisena.
Arvot, joita historian opiskelu tukee:





ihmisoikeudet
tasa-arvo
demokratia
monikulttuurisuus
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vastuullisuus
yksilön oikeudet ja vapaus
suvaitsevaisuus

Työtavat
Monipuolisten työtapojen käyttö tukee oppilaan oppimista. Työtavat pyrkivät kehittämään
oppilaan ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä sekä edistämään työskentelytaitoja. Aktiiviset
työtavat lisäävät myös sosiaalisten taitojen hallintaa ja antavat mahdollisuuden järkevään
osallistumiseen.
Opettaja päättää työmenetelmistä. Historiassa ja yhteiskuntaopissa luonteenomaisia työtapoja ovat esim.














opettajakeskeinen, varsinkin kun on kyse perusasioista ja –käsitteistä
itsenäinen työskentely
parityö, ryhmätyö
hakuteosten käyttäminen
dokumenttitehtävät, videot
esitelmät, kirjoitelmat
keskustelu, väittely
eläytyminen, roolipelit, näytelmät
haastattelut
työkirja: hyvä eriyttäjä
yritysvierailut
integrointi muihin aineisiin, teemat
atk:n käyttö opetuksessa

Historian opiskelussa elämyksellisyyttä lisäävät myös silminnäkijä- ja aikalaiskertomukset
sekä koululle saapuvat asiantuntijat. Mahdolliset koulun ulkopuoliset vierailukäynnit esim.
lähialueen museoihin tuovat niin ikään syvyyttä opetukseen. Paikallishistoriaan tutustuminen kulkee oppisisältöjen rinnalla liittyen esimerkiksi aihekokonaisuuksiin.
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet eheyttävät historian ja yhteiskuntaopin opetusta ja auttavat oppilasta
tarkastelemaan ilmiöitä eri näkökulmista. Lisäksi oppilas voi niiden avulla luoda mielekkäitä kokonaisuuksia oppisisällöistä. Aihekokonaisuudet historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa tukevat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Eri aihekokonaisuudet mahdollistavat historian, yhteiskuntaopin ja muiden oppiaineiden välisen integraation eri vuosiluokilla.
Aihekokonaisuudet on esitelty historian ja yhteiskuntaopin osalta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tässä yhteydessä oppisisältöjen ja aihekokonaisuuksien yhteyttä
käsitellään vuosiluokkien kurssisisältöjen yhteydessä.
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5. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat
muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
 ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika
 tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen olennaisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyminen
 tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
 esittämään muutoksille syitä.
Sisällöt
Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit
 kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssi- ja rautakauden
seurauksena
 maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset
ihmisten elämään
 jokilaaksojen kulttuurit
Eurooppalaisen sivilisaation synty
 antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
 antiikin heijastuminen tähän päivään
Aihekokonaisuuksien osalta edelliset oppisisällöt luovat pohjaa oppilaan kulttuuriidentiteetin luomiselle ja kansainvälisyyteen kasvamiselle. Oppilas saa käsityksen eurooppalaisen sivilisaation synnystä, mikä tarjoaa erilaisia rakennusaineksia ja valmiuksia toimia
EU-kansalaisena sekä ihmisenä monikulttuurisessa maailmassa.
Keskiaika Euroopassa
 uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen
asema
Nämä oppisisällöt auttavat oppilasta tutustumaan aineelliseen ja henkiseen perintöömme,
erityisesti Euroopan muotoutumisen osalta. Aihekokonaisuuksista tämä sivuaa kulttuuriidentiteetin ja kansainvälisyyden aihealuetta. Toinen tähän oppisisältöön liittyvä aihekokonaisuus on ihmisenä kasvaminen. Uskontojen historiaan tutustuessaan nuori oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja, mikä on tärkeää nykyajan kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa maailmassa. Keskiajan ihmisten eriarvoiseen asemaan perehtymisen kautta oppilasta
voidaan ohjata pohtimaan oikeudenmukaisuutta ja eettisiä arvoja.
Uuden ajan murros
 eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä
Keskiajan taittumiseen ja uuden ajan puhkeamiseen liittyvät keksinnöt ja löytöretket soveltuvat läheisesti ihminen ja teknologia –aihealueeseen. Esimerkiksi kaukoputken ja merenkulun keksintöjen avulla oppilas tajuaa teknologian kehityksen merkityksen kokonaan uuden
aikakauden synnylle.
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6. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat
muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
 ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika
 tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen olennaisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyminen
 tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
 esittämään muutoksille syitä.
Omat juuret ja historiallinen tieto
 oman perheen ja Nurmeksen historia
 muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen
Tämä oppisisältö liittyy aihekokonaisuuksista erityisesti ihmisenä kasvamiseen. Oman sukunsa ja kotiseutunsa historiaan perehtyessään oppilas saa käsityksen menneisyyden ratkaisujen vaikutuksesta nykyisyyteen ja omaan elämäänsä. Esimerkiksi tutustuessaan isovanhempiensa ja heidän vanhempiensa ammatteihin ja työkaluihin oppilas saa käsityksen elinkeinorakenteen ja työn muuttumisesta Ylä-Karjalassa. Oppilasta ohjataan havaitsemaan
luonnon- sekä kulttuuriympäristön muutoksia kotiseudullaan, jolloin vastuu omasta elinympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vahvistuu.
Keskiaika Suomessa
 Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
Oppilas tutustuu omaan itäiseen ja läntiseen perintöönsä ja saa tietoa Suomen varhaisista
kehitysvaiheista, niiden syistä ja seurauksista.
Suomi Ruotsin valtakunnan osana
 elämää kuninkaan alaisena ja suurvallan asukkaina
 Venäjän nousu suurvallaksi
 suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys –aihealue liittyy edellisten oppisisältöjen käsittelyyn. Oppilas oppii havaitsemaan naapurimaiden merkityksen suomalaisen kulttuurin muotoutumisessa, tuolloisen isäntämaan ohella myöskään Venäjän merkitystä unohtamatta.
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta
1800-luvulle saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
b) kaupankäynnin kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) väestössä tapahtuneet muutokset
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä
Oppilas
 osaa erottaa faktan mielipiteestä
 osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan.
Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä
 kronologia: oppilas tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin, ja pystyy nimeämään yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä
 muutos ja jatkuvuus: oppilas tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakausista toisiin ja
ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta
 syy ja seuraus: oppilas osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää,
miksi eri aikakausien ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa
Oppilas
 osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta
 tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin
tapahtuu.
Vuosiluokat 7—8
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7—8 on syventää oppilaan käsitystä historian
tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja
käsitystä omasta kulttuuritaustasta sekä perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden
vaikutuksiin.
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-luvuilla.
7. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
 hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä niiden pohjalta
 ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
 selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa
tietoa.
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Vapauden aate voittaa alaa
Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset
Ranskan suuren vallankumouksen periaatteisiin ja vaikutuksiin tutustuminen liittyy esimerkiksi kansainvälisyyteen, osallistuvaan kansalaisuuteen sekä ihmisenä kasvamiseen. Oppisisällön avulla voidaan käsitellä esimerkiksi äänioikeuden ja tasa-arvon merkitystä. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja vallankumouksen oikeutusta voidaan pohtia myös eettisestä näkökulmasta.
Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
elämää 1800-luvun Suomessa
1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
Oppisisältö antaa mahdollisuuden eläytyä tavallisen ihmisen arkeen, asumiseen ja työntekoon 1800-luvun maailmassa, jotka aihekokonaisuuksista liittyvät läheisesti ihmisenä kasvamiseen sekä teknologian kehitykseen. Valtiolliset muutokset Euroopassa käyvät ymmärrettäviksi ja Suomi sijoittuu osaksi eurooppalaista kulttuuripiiriä.
Teollinen vallankumous
teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
kaupungistuminen ja liikenteen kehittyminen
Teollistumisen, kaupungistumisen ja työväestön historia ohjaa oppilasta ymmärtämään nykyajan rakenteita. Teknologian ja liikenteen kehitystä voidaan osoittaa myös Ylä-Karjalaan
liittyvän paikallishistorian avulla. Esimerkkeinä voivat olla ruukki Kuokkasten koskella ja
puunjalostusteollisuuden laajeneminen paikkakunnalla sekä vesiliikenteen, rautatieyhteyden
ja maanteiden kehitys.
Murrosten aika Suomessa



sääty-yhteiskunnan mureneminen
Suomen venäläistäminen ja sen vastustus

Venäläistämisaika mahdollistaa erilaisten yhteiskunnallisten vaikutuskeinojen pohdinnan ja
vertailun. Aihealue syventää myös oikeudenmukaisuuden käsitteen ymmärtämistä. Kansalaisyhteiskunnan varhaisvaiheiden käsittely antaa perusvalmiudet ymmärtää demokraattisen
yhteiskunnan toimintaa.
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen





imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
Suomen itsenäistymiskehitys ja itsenäisyyden alkutaival

Afrikan ja Aasian kulttuurin tarkastelu antaa välineitä ihmisen erilaisuuden ymmärtämiseen.
Ihmisten toiminnan tarkoitusperien oivaltaminen ja vertaaminen liittyvät luontevasti aiheeseen, samoin erilaisten historiantulkintojen käsittely. Ensimmäinen maailmansota antaa
mahdollisuuden runsaaseen kirjallisten ja kuvallisten lähteiden käyttöön.
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Aihekokonaisuuksista ihmisenä kasvaminen ja kulttuuri-identiteetti liittyvät luontevasti tähän oppisisältöön.
8. luokka
Tavoitteet
Oppilas oppii






hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä niiden pohjalta
ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa
tietoa.

Laman ja totalitarismin aika



maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
elämää demokratioissa ja diktatuureissa

Oppisisältö mahdollistaa näkökulmaa vaihtaen oppimisen yhdistämisen kaikkiin aihekokonaisuuksiin. Esimerkiksi joukkoviestimien näkeminen kansalaisten hallintakeinona kehittää
oppilaan mediataitoja sekä kykyä lähdekritiikkiin.
Toisen maailmansodan aika



toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen

Erilaisten ihmisten ja ryhmien elämään ja kohtaloihin tutustuminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia eläytymiselle ja ymmärtämisen lisäämiselle. Tällaisia aiheita löytyy myös oppilaiden omasta lähipiiristä: oman suvun vaiheet, evakkojen kohtalo jne. Aihekokonaisuuksista ihmisenä kasvaminen, kansallinen identiteetti, viestintä ja mediataidot sekä vastuu tulevaisuudesta linkittyvät luontevasti näihin historian aiheisiin.
Suomi 1950-luvulta nykypäivään



elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Aihekokonaisuuksista vastuu ympäristöstä yhdistyy luontevasti tähän aiheeseen, samoin
media ja viestintätaidot sekä kansainvälisyys ja kulttuuri-identiteetti. Historiatiedon hankkimiseksi on runsaasti esimerkiksi tilastomateriaalia.
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Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun



kylmä sota
maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat

Aihekokonaisuuksista ihmisenä kasvaminen, vastuu tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä sekä kansainvälisyys liittyvät tähän kokonaisuuteen. Oppilas tutustuu tässä yhteydessä
keskeisiin historiallisiin tietoihin, jotka mahdollistavat nykyisyyden ymmärtämisen sekä tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimisen. Media ja viestintätaidot ovat myös tärkeitä, sillä tiedonhankinta ja sen kriittinen käyttö korostuvat tämän aihealueen sisällöissä.
Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa



länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
tiedonvälityksen kehitys

Aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus, media ja viestintätaidot, kansainvälisyys ja
vastuu tulevaisuudesta ovat luonnollisena osana opetuksessa. Nykyhistorian käsittelyyn soveltuu hyvin tutkiva ja kriittinen oppiminen.
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan
saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
b) tasa-arvoisuuden kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
Arviointi
Historian arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä tukea oppilaan kehittymistä. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti numeroarviointina, mutta myös sanallista arviointia voidaan käyttää. Arviointi pohjautuu ensisijaisesti kokeisiin, testeihin ja jatkuvaan
näyttöön oppitunneilla.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa menneisyydestä



osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä

Oppilas ymmärtää historiallisia ilmiöitä




hahmottaa kronologian eli kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja oikeaan aikajärjestykseen
osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään
pystyy syy-seuraus -ajatteluun eli osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia
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Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa



pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä mm.
nykyteknologian avulla saatua tietoa
pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä

Oppilas saa päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa kriteereiden edellyttämää osaamista. Jonkin osa-alueen puutteellista hallintaa voidaan kompensoida jonkin
toisen osa-alueen hyvällä hallinnalla.
5.13 Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7—9 yhteiskuntaopin
opetuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua
suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta.
9. luokka
Tavoitteet
Oppilas
 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
 oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
 oppii tuntemaan julkiset palvelut
 saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
 oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta
 oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia itsensä ja yhteiskunnan
kannalta
 kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan kuluttajana ja yhteiskunnallisena
toimijana
 tuntee vastuunsa ja tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
Sisällöt
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.
Yksilö yhteisön jäsenenä
 perhe, yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
 yksilön mahdollisuudet toimia oman kotikunnan, valtion ja koko EU:n kansalaisena
Yksilön hyvinvointi
 hyvinvointiyhteiskunnan rakenne ja eri ulottuvuudet
 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
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Vaikuttaminen ja päätöksenteko
 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttamiseen
 demokratia, vaalit ja äänestäminen
 politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
 media ja vaikuttaminen
Kansalaisen turvallisuus
 oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet
 nuorten oikeudellinen vastuu
 turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus
 liikenneturva
Taloudenpito
 yksityisen taloudenpidon periaatteet
 työnteko ja yrittäjyys
 paikallinen teollisuus- ja yritystoiminta
Kansantalous
 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
 ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys
Talouspolitiikka
 talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
 julkinen talous ja verotus
Vallitsevan yhteiskunnan ymmärtäminen rakentuu useista osista. Oppilaan kyky käyttää
mediaa sekä käsitellä tietoa kriittisesti korostuu, sillä hän kohtaa päivittäin erityyppistä ja
ristiriitaista tietoa. Yhteiskuntaopin opetukseen sisältyvät luontevasti kaikki aihekokonaisuudet, joista erityisesti viestintä ja mediataito, kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta korostuvat.
Arviointi
Yhteiskuntaopin arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä tukea oppilaan
kehittymistä. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti numeroarviointina, mutta myös sanallista
arviointia voidaan käyttää. Arviointi pohjautuu ensisijaisesti kokeisiin, testeihin ja jatkuvaan
näyttöön oppitunneilla.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas





pystyy hankkimaan ja käyttämään yhteiskunnallista tietoa
kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.
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Oppilas
 ymmärtää yhteiskunnallista tietoa
 ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on
olemassa useita vaihtoehtoja
 ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.
Oppilas saa päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa kriteereiden edellyttämää osaamista. Jonkin osa-alueen puutteellista hallintaa voidaan kompensoida jonkin
toisen osa-alueen hyvällä hallinnalla.
5.14 Musiikki
Musiikinopetuksen tehtävänä on
 opettaa oppilaalle musiikin perustaitoja
 ohjata oppilasta hahmottamaan ja uteliaasti havainnoimaan ympäröivää äänimaailmaa ja
rohkaista häntä kertomaan havainnoistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan
 tarjota oppilaalle kokemuksia musiikin eri alueilta ja aikakausilta sekä eri kulttuurien
musiikista
 auttaa oppilasta löytämään kiinnostuksen kohteita musiikin alueelta ja vahvistaa valmiuksia valita ja perustellen arvioida musiikkia
 saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista
 kannustaa oppilasta osallistumaan yhteisönsä musiikkitoimintaan
 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden musiikillista toimintaa ja tuotoksia.
Musiikinopetuksen tulee olla monipuolista, toiminnallista, elämyksiä tarjoavaa, oppilaslähtöistä, lähtötasoltaan erilaisia oppilaita kannustavaa, rohkaisevaa ja luovuuteen kannustavaa
toimintaa. Opetuksessa keskeistä on yhdessä tekeminen. Musiikkiympäristöä rakennettaessa
on huomioitava, että laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu ja musiikkiliikunta tukevat
toisiaan ja että kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua niihin. Musiikintaitoja
kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Musiikinopetuksessa
voidaan soveltaa teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia.
Musiikinopetukseen voi liittää kaikilla vuosiluokilla kuvataiteen, tanssin, draaman, kirjallisuuden ja käsityön aineksia, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista ilmaisua. Vastaavasti
musiikin avulla on mahdollisuus rikastuttaa oppimista myös muiden oppiaineiden tunneilla.
Taideaineena musiikki tukee ja luo koulun kulttuuritoimintaa; musiikki on tärkeä osa koulun
juhlia ja muita tapahtumia.
Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Musiikinopetus on tukemassa kasvatus- ja opetustyötä eheyttävien teemojen eli aihekokonaisuuksien toteutumista koulutyössä. Musiikinopetuksen avulla edistetään tyypillisesti seuraavassa mainittuja aihekokonaisuuksia. Kunkin aihekokonaisuuden yhteydessä on lyhyesti
kuvattu esimerkkejä niiden toteutumisesta musiikissa.
Ihmisenä kasvaminen
 musiikin tarkastelu esteettisenä ilmiönä
 pitkäjänteinen ja tavoitteellinen itsensä kehittäminen soittotaitojen hankinnassa
 toiset huomioon ottava ja vastuullinen toiminta musisoivan ryhmän jäsenenä
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Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 suomalainen musiikki osana kulttuuriperintöämme ennen ja nyt
 vieraat musiikkikulttuurit ja monikulttuurisuus
Viestintä- ja mediataidot
 kriittiseen lähestymistapaan ohjaaminen suhteessa kaupallisen median välittämään musiikilliseen maailmankuvaan
Ihminen ja teknologia
 musiikkiteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttö musiikinopetuksessa
Vuosiluokat 3—4
Opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja
kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä ilmaisemaan ja toteuttamaan omia
mielikuviaan.
Tavoitteet
Oppilas
 innostuu musiikista ja saa kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla hänelle muodostuu
myönteinen asenne musiikkiin ja musiikkiperinteeseen
 käyttää omaa ääntään luontevasti ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun laulaen,
soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin
 tutustuu erilaisiin soittimiin ja voi kehittää koordinaatiotaan keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoitinten avulla
 kehittää rytmi- ja melodiatajuaan laulun, soiton, liikunnan ja kuuntelun avulla
 oppii toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikinkuuntelijana
 oppii musiikillisia käsitteitä ja merkintöjä; rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri
ja dynamiikka
 oppii kuuntelemaan, havainnoimaan ja arvioimaan ääniympäristöä ja musiikkia keskittyneesti ja aktiivisesti ja käyttämään syntyneitä mielikuviaan keksinnän aineksina sekä
pohtimaan ja perustelemaan arvioitaan ja mieltymyksiään
 oppii ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta.
Sisällöt
1. Laulaminen
 oikea äänenkäyttö
 oikea lauluasento ja rohkea laulutapa yksin ja ryhmässä
 artikulointi ja oman suorituksen kuunteleminen
 lastenlauluja (osa ulkoa), loruja, laulu- ja musiikkileikkejä
 ajankohtaisia ja eri aihekokonaisuuksiin liittyviä lauluja
 oman ja vieraiden kulttuureiden lauluja
 moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia

NURMEKSEN KAUPUNKI

OPETUSSUUNNITELMA
Perusopetus 3.—9.lk

115

2. Soittaminen
 rytmitajua, lähtökohtana perussyketajua, kehittäviä harjoituksia
 rytmin ja tempon vaihteluiden tunnistamista
 kaikutehtäviä
 erilaisiin soittimiin tutustumista, keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia
 musiikin tuottamista, keksintää, yhteissoittoa, helppoja säestystehtäviä ja improvisointia
3. Musiikkiliikunta
 laululeikkejä, piirileikkejä, rytmi- ja käsileikkejä
 liikkumista musiikin mukaan
 luovan itseilmaisun ja improvisoinnin harjoituksia
4. Kuunteleminen
 keskittyminen ja rentoutuminen
 hiljaisuuden kokeminen
 musiikin käsitteiden havainnointia ja hahmotusharjoituksia monenlaisen musiikinkuuntelun avulla
 erilaisia ääniympäristöjä, äänien tunnistaminen, erottelu, tuottaminen ja luokittelu
 suomalaista ja muiden maiden ja kulttuurien musiikkia
 musiikin herättämien mielikuvien ja kokemusten ilmaisemista liikkeen, piirtämisen ja
kerronnan avulla
 oman ja muiden tuottaman musiikin kuuleminen, kuunteleminen ja tarkastelu
 ääni- ja musiikkisatuja
5. Musiikin elementit
 musiikin käsitteitä rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotoon, sointiväriin ja dynamiikkaan liittyen musisoinnin, kuuntelun, liikunnan ja musiikillisen keksinnän yhteydessä
Arviointi
Musiikin arvioinnin tehtävänä vuosiluokilla 3—4 on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua
ja oppimista. Arvioinnissa tulee huomioida palautteen merkitys oppilaan kokonaiskehitykselle ja oppimisprosessille.
Arvioinnin avulla opettaja pyrkii ohjaamaan oppilasta tiedostamaan omaa musiikillista kehittymistään ja työskentelyään oppitunneilla. Opettajan antaman jatkuvan palautteen ja todistusarvion lisäksi oppilas itse arvioi kehittymistään opetettavassa asiassa. Opettajan tulee
selventää oppilaalle oppimiselle asetetut tavoitteet. Musiikin arvioinnissa oppilaan vahvuusalueita voidaan painottaa hänen kykyjensä mukaisesti kompensoiden.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
 osaa käyttää ääntään pystyen osallistumaan yksiääniseen lauluun
 hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon
 hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa
 osaa yksin ja ryhmänjäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia
musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus-, soolo/tutti –harjoituksissa
 tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti,
kuvallisesti tai liikkeen avulla
 osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet.
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Vuosiluokat 5—7
Vuosiluokilla 5—7 pyritään jäsentämään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. Opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikinkuuntelun ja musisoinnin
yhteydessä. Oppilaita ohjataan etsimään omia tapojaan toimia musiikillisesti ja heitä kannustetaan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.
Länsimaisen tonaalisen tradition sisällä liikutaan niin populaari-, taide- kuin kansanmusiikinkin alueilla. Sen lisäksi musiikillista maailmankuvaa laajennetaan katsauksilla länsimaisesta perinteestä poikkeaviin musiikkikulttuureihin.
Tavoitteet vuosiluokilla 5—7








itseilmaisuun rohkaiseminen
ryhmätyötaitojen vahvistaminen; lähimmäis- ja vuorovaikutustaidot, kuten sosiaalisuus,
joustavuus ja yhteistyökyky
oppilaan persoonallisen luovuuden kehityksen tukeminen
valikoivaan kriittisyyteen kasvattaminen
musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen
musiikin käsitteellinen jäsentäminen peruselementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja muoto) tutustuen
oman ja muiden kulttuureiden tuntemuksen lisääminen

Sisällöt
1. Laulaminen
 äänenkäytön harjoituksia, tavoitteena vapaa, luonteva laulaminen ja terve äänenkäyttö
 eri tyylejä edustavaa yksi- ja moniäänistä lauluohjelmistoa
2. Soittaminen
 yhteissoittoharjoituksia
 rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoita
 yhden tai useamman yleisen säestysrytmin oppiminen bassokitaralla ja/tai rummuilla
 kitaran ja/tai kanteleen käyttäminen sointusäestyksessä sekä helppojen melodioiden
soittamisessa
 kosketinsoittimiin (piano/sähkösoittimet) tutustuminen
 eri musiikkityylien soitto-ohjelmistoa
3. Luova toiminta
 säveltämisen ja/tai sovittamisen kokeilua omien musiikillisten ideoiden pohjalta ääntä, laulua, soittimia, liikettä tai musiikkiteknologiaa käyttäen
4. Kuunteleminen
 monipuolista kuunteluohjelmistoa; keskeistä suomalaista ja muiden maiden ja kulttuurien musiikkia eri aikakausilta sekä eri musiikinlajeista ja niiden jäsentämisharjoituksia
 soitinten tunnistamista ja luokittelua
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5. Musiikin elementit
 musiikin käsitteitä musisoinnin, kuuntelun, omien musiikillisten ideoiden ja ajatusten kehittelyssä ja toteutuksessa
Arviointi vuosiluokilla 5—7
Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvaukseen oppilaan hyvästä osaamisesta. Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua. Musiikissa, kuten muissakin
oppiaineissa, arviointi perustuu opetuksessa käsiteltävään ainekseen ja oppilaan toimintaan
koulussa, ei oppilaan luontaisiin kykyihin tai koulun ulkopuoliseen musiikilliseen toimintaan.
Päättöarvioinnille asetettuna tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet. Päättöarviointi musiikissa suoritetaan kaikille oppilaille yhteisen musiikin oppimäärän päättyessä 7. vuosiluokan keväällä. 8.
ja 9. luokilla musiikki on valinnaisaine. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy
oppiaineen arvosanaan. Opettaja voi arvioinnissaan painottaa oppilaan vahvimman osaamisen aluetta (kompensaatio).
Arvioinnin keinoja ovat
 oppilaan toiminnan arviointi yksin ja ryhmässä
 oppilaan arviointi erilaisissa soitto-, laulu- ja kuuntelutehtävissä
 oppilaan asennoitumisen ja aktiivisuuden arviointi
 kokeet ja kirjalliset tehtävät
 oppilaan itsearviointi.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) musiikin päättöarvioinnissa
Oppilas
 osallistuu yhteismusisointiin
 osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
 hallitsee jonkin rytmi-, melodia-, tai sointusoittimen alkeistekniikan
 kykenee toimimaan ryhmässä toiset huomioon ottaen
 osaa kuunnella musiikkia, tehdä siitä havaintoja ja esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
 tunnistaa eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia sekä eri musiikin lajeja
 tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
 osaa käyttää musiikillisia käsitteitä musisoinnin ja kuuntelun yhteydessä
 osaa käyttää musiikin elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri,
muoto) omien musiikillisten ideoidensa kehittelyssä ja toteutuksessa.
5.15 Kuvataide
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle
syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen,
oppilaan oman ja hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja
ymmärtämiselle.
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Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää
oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään
oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa
huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Oppiaineelle on ominaista
teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 3—4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen
tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja
niiden säilyttämiseen.
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 5—6 painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun perusteita ja mediateknologian hallintaa. Oppilas tutustuu taidehistoriaan sekä kehittää kuvan tulkinta -taitojaan. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja sitä kautta saada yhteisiä taide-elämyksiä. Opetuksen tavoitteena on oppilaan kuvallisen ajattelun kehittyminen ja taiteellinen oppiminen.
Vuosiluokat 3—4
Tavoitteet
3. luokka

4. luokka

Oppilas
Oppilas
 harjaantuu kuvailmaisun keinoihin, tek varmentaa taitojaan käyttää kuvailmaisun
niikoihin ja ilmaisutapoihin
keinoja, tekniikoita ja ilmaisutapoja
 harjaantuu käyttämään sommittelun ele vahvistaa taitojaan käyttää sommittelun
menttejä
elementtejä
 harjaantuu kuvien tarkasteluun ja arvioi varmentaa taitojaan kuvien tarkastelussa
miseen ja tutustuu niistä keskusteluun
ja arvioimisessa ja harjaantuu niistä keskuvataiteen käsittein
kusteluun kuvataiteen käsittein
 tutustuu taidenäyttelyyn tai museoon ja
 tutustuu taidenäyttelyyn tai museoon ja
taiteilijan työhön
tutustuu taiteilijan työhön
 harjaantuu tutkimaan taidekuvia ja tekee
 varmentaa taitojaan tutkia taidekuvia ja
niistä havaintoja
havainnoida niitä
 tunnistaa suomalais-kansallisten mesta varmentaa taitojaan tunnistaa suomalaisreiden töitä
kansallisten mestareiden töitä
 harjaantuu lähiympäristön luonnon ja ra harjaantuu lähiympäristön luonnon ja rakennusten tarkasteluun
kennusten tarkasteluun
 harjaantuu erilaisten esineiden suunnitte harjaantuu erilaisten esineiden suunnitteluun ja valmistamiseen
luun ja valmistamiseen
 perehtyy kolmiulotteiseen rakentamiseen
 varmentaa taitojaan rakentaa kolmiulotteisesti
 perehtyy kuvakerronnan perusteisiin
 varmentaa taitojaan kuvakerronnan pe perehtyy visuaaliseen viestintään.
rusteissa
 perehtyy visuaaliseen viestintään.
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Sisällöt

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU
(AK 1)

3. luokka
4. luokka
Piirustus
Piirustus
 erilaiset piirtimet
 valo, varjo ja valööri
 piste, viiva, pinta ja muoto
 tila, rytmi ja liike
 valo, varjo ja valööri
 erilaisten pintojen tarkastelua esim. suurennuslasilla
 tila, rytmi
 sommittelun perusteita
 luonnostelu
 erilaisia piirtämistekniikoita
Maalaus
 sommittelun perusteita
 erilaiset välineet
 murretut värit
Maalaus
 valon ja varjon tutkiminen
 erilaiset välineet
 erilaiset maalaustekniikat
 väriympyrä, vastavärit
 erilaiset maalaustekniikat
Grafiikka
 erilaiset painomenetelmät,
Grafiikka
esim. monotypografia
 erilaiset painomenetelmät,
esim. solumuovipaino
Muovailu ja rakentelu
Muovailu ja rakentelu
 muovailun ja rakentelun eri muovailun ja rakentelun erilaiset materiaalit ja tekniikat
laiset materiaalit ja tekniiesim. savi, kipsi, selluvilkat, esim. savi, kipsi, sellulamassa
villamassa
 tilan kuvaamisen alkeita
 pinnankäsittely

TAITEEN TUNTEMUS JA
KULTTUURINEN OSAAMINEN (AK 2)



YMPÄRISTÖESTETIIKKA,
ARKKITEHTUURI JA
MUOTOILU (AK 2)



MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ (AK 3)










taidenäyttelyt, mahdolliset
taiteilijavierailut
taidekuvista keskustelua
Suomen kultakauden mestareihin tutustumista
lähiympäristön luonto eri
vuoden aikoina
kotipaikkakunnan rakennuksiin tutustumista
kuvakerronnan perusteita:
lähikuva ja yleiskuva
visuaalisten viestien tutkimista ja niistä keskustelua




nykytaiteeseen tutustumista
taidenäyttelyt, mahdolliset
taiteilijavierailut



kotipaikkakunnan arkkitehtuuriin ja muotoiluun tutustumista



visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua: esim. televisio, elokuvat, tietokonepelit,
sarjakuvat, mainonta
todellisen ja kuvitteellisen
maailman erottelu
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Vuosiluokat 5—6
Tavoitteet
5. luokka
6. luokka
Oppilas
Oppilas
 oppii käyttämään kuvataiteen ja kuva oppii käyttämään kuvataiteen ja kuvaviestinviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja,
nän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja
tekniikoita ja työvälineitä tarkoituksentyövälineitä tarkoituksenmukaisesti omassa
mukaisesti omassa ilmaisussaan
ilmaisussaan
 nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa
 nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja
ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti.
tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti.
 oppii arvioimaan omaa ja toisten kuval oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista
lista ilmaisua
ilmaisua ja työtapoja
 oppii tutkimaan taidetta, kuvaviestintää ja
 oppii tutkimaan taidetta, kuvaviestintää ja
ympäristöä tehden niistä havaintoja
ympäristöä tehden niistä esteettisiä ja eettisiä
havaintoja
 tunnistaa suomalais-kansallisten ja kansainvälisten mestareiden töitä ja ymmär tunnistaa suomalais-kansallisten ja kansaintää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaivälisten mestareiden töitä ja ymmärtää taisia ilmiöitä.
teen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
 oppii kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja.
Sisällöt
KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU
(AK 1)

5. luokka
6. luokka
Piirustus
Piirustus
 erilaiset piirtimet
 piirustustekniikoiden kertausta ja varmistamista
 kuvasommittelun perusteita
 kuvasommittelun perusteita:
 ihmiskeho ja sen mittasuhviiva ja rytmi
teet
 havaintoon perustuva piirMaalaus
täminen
 maalaustekniikoiden ja vä perspektiivi
riopin kertausta ja varmistamista
Maalaus
 kuvasommittelun perusteita:
 maalaustekniikoiden ja vätasapaino, jännite, muoto,
riopin kertausta ja varmisväri, aika. liike ja tila
tamista
 kuvasommittelun perusteita:
Grafiikka
tasapaino, jännite, muoto,
 erilaiset painomenetelmät,
väri, aika. liike ja tila
esim. kokopainanta
Grafiikka
 erilaiset painomenetelmät,
Muovailu ja rakentelu
esim. linopaino
 ihmisen kuvaaminen
 muovailun ja rakentelun eri- Muovailu ja rakentelu
laiset materiaalit ja tekniikat
 muovailun ja rakentelun
tekniikoiden syventämistä
ja monipuolistamista; aiheita esim. vieraiden kulttuurien taidehistoriasta
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keskeisiä piirteitä taiteen
historiasta
museo- ja näyttelykäyntejä
mahdollisuuksien mukaan





YMPÄRISTÖESTETIIKKA,
ARKKITEHTUURI JA
MUOTOILU (AK 2)
MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ (AK 3)



suomalaisen arkkitehtuurin
ja muotoilun tärkeimpiin
edustajiin tutustumista



kuvakerronnan muotoja
esim. kuvitus, sarjakuva
tietokone
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keskeisiä piirteitä taiteen
historiasta
museo- ja näyttelykäyntejä
mahdollisuuksien mukaan
taidekuvan kriittistä tutkimista ja tulkintaa
l suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin
edustajiin tutustumista
kuvan käyttötarkoituksen
tarkastelua mediassa

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Oppilas
 osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi
 osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä
käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna
 osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
 osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia
 osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
 osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oppilas
 osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
 tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja
omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua
 osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
 osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa
 osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Oppilas
 osaa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja
koulussa
 tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä
 osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
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Media ja kuvaviestintä
Oppilas
 osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
 osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
 osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
 osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Arviointi
Luokilla 1—6 kuvataiteessa arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kuvataiteellisen
ajattelun, toiminnan ja itseilmaisun kehittymistä. Arvioinnin tehtävänä on omalta osaltaan
herättää ja pitää yllä oppilaan myönteistä suhdetta kuvataiteeseen.
Arvioinnin kohteena on kuvataiteellinen prosessi, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu,
työn toteuttaminen, tuotos ja arviointi. Lisäksi arvioidaan oppilaan asennoitumista omaan ja
toisten oppilaiden työskentelyyn ja tuotoksiin sekä oppilaan kykyä tutkia taideteoksia, median kuvamaailmaa, rakennettua ympäristöä, luonnonympäristöä ja esineitä. Arvioinnin tulee perustua kullekin luokka-asteelle asetettuihin kuvataiteen tavoitteisiin.
7. luokka
Perusopetuksen kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa; taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustan suomalaisen, oppilaan oman ja hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle
ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää
oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka
mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.
Vuosiluokat 7—9
Kuvataiteen opetuksessa 7—9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän
välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden, tekotapojen ja mediateknologian hallintaa.
Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista
ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista
oppimista.
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Tavoitteet
Oppilas oppii
 tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
 nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
 ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä
kulkua
 arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia
ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
 hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan ja elämysten lähteinä
 tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
 tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
 työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.
7. luokka
Sisällöt
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
 piirustus ja maalaus erilaisin tekniikoin, grafiikka sekä muovailu ja rakentelu
 kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike,
aika ja viiva
 perspektiivioppia
 omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
 otoksia taiteen historiasta ja nykytaiteesta sekä eri kulttuurien kuvamaailmasta
 ohjattuja näyttely- tai museovierailuja sekä taiteilijan työhön tutustumista
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
 suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua
Media ja kuvaviestintä
 kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa
 kuvakerronnan muotoja: kuvitus, sarjakuva ja liikkuva kuva
 graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
 mainonnan ilmaisukeinoja
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7. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa
 ilmaista itseään kuvallisin keinoin
 käyttää kuvan rakentamisen keinoja sekä kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita
 valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
 selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
 tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
 tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
 hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
 erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia
ominaisuuksia
 tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
 tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
 kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä ja graafista suunnittelua
 analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
 osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta
omassa työskentelyssään
 osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
 pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
 osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, rakennettua ja luonnonympäristöä,
kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.
Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
Kuvataiteen opetuksen päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua sekä oman
elämänhallinnan kehittymistä. Kuvataide opettaa esteettisten kokemusten merkitystä omalle
elämälle, esteettisten ilmiöiden havainnointia sekä tulkintaa. Oppilas harjoittelee kuvataiteessa pitkäjänteistä tavoitteellista luovaa tekemistä ja oppii näin tekemisen kautta ymmärtämään omaa ainutkertaisuuttaan mutta myös toimimaan ryhmänjäsenenä.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Taide kulttuurin tulkkina on osa kuvataiteen opetusta perusopetuksessa. Kulttuuri muotoutuu myös merkityksellistäessämme arkipäiväisiä prosesseja, kuten tavatessamme ihmisiä, televisiota katsellessa tai käyttäessämme esineitä. Perusopetuksen kuvataide opettaa ympäristö- ja mediakasvatuksen puitteissa jäsentämään myös kaupallistunutta ja medioitunutta kulttuuri-identiteettiämme.
Viestintä- ja mediataito
Kokemuksemme todellisuudesta on nykyisin usein visuaalisen median välittämää. Perusopetuksen kuvataide opettaa perusteita tulkita, tuottaa ja analysoida median visuaalisia viestejä.
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Aktiiviseen toimintaan kuuluvat vierailut eri taidealan organisaatioissa tai yksittäisten taiteilijoiden luona. Kyseiset taitelijathan usein ovat PKT-sektorin toimijoita. Näyttelyn rakentaminen mahdollisesti yhteistyössä jonkin edellä mainitun tahon kanssa kuuluu myös aktiiviseen toimintaan. Esteettisten ja eettisten arvovalintojen pohdinta on keskeisiä kuvataideopetuksen tavoitteita.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Ympäristökasvatus on yksi kuvataiteen alue. Kuvataide opettaa havainnoimaan ja tutkimaan
eri ympäristöjä, ja lisäksi opitaan ymmärtämään syitä ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Muotoilu ja arkkitehtuurin tuntemus opettavat arvottamaan ympäristön historiallisia kerrostumia. Kuvataiteen opetuksessa painotetaan vastuuta ympäristöstä ja ohjataan oppilasta
omilla valinnoillaan kestävään elämäntapaan, esimerkiksi materiaalien tuntemukseen, kierrätykseen sekä uusiokäyttöön.
Turvallisuus ja liikenne
Taiteen merkitys koulun sekä oman asuinympäristön kannalta tuodaan esiin kuvataideopetuksessa. Tähän liittyvät myös työturvallisuus sekä ergonomiset ja järkevät ratkaisut työskentelyssä. Taide kasvattaa oppilasta psyykkisesti ja sosiaalisesti tasapainoiseksi aikuiseksi
sallimalla tunteiden tunnistamisen ja käsittelyn. Se tuo elämäniloa, auttaa jaksamisessa ja
edistää näin mielenterveyttä.
Ihminen ja teknologia
Kuvataideopetuksessa kannustetaan ennakkoluulottomiin luoviin ratkaisuihin, jotka ovat innovatiivisuuden perusta. Teknologian sisältämiä mahdollisuuksia tunnistetaan vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa mutta myös olemassa olevia malleja kyseenalaistetaan.
5.16 Käsityö
Käsityön arvoperustana ovat työn tekemisen arvostus, eettiset, ekologiset, esteettiset ja taloudelliset arvot, vastuuntunto, toisen huomioon ottaminen ja yhteistyö sekä oman kulttuuriidentiteetin vahvistuminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Käsityön opiskelu on
luovaan ongelmanratkaisuun pyrkivää toimintaa. Käsityössä opitaan prosessityöskentelyä,
tuotteen elinkaaren hallintaa ja kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista. Opiskelussa
on sekä yksilötehtäviä että ryhmätöitä. Oppilaan ikä, edellytykset ja taipumukset vaikuttavat
oppimistapahtumaan. Oppilaan persoonallisuuden kasvua tuetaan käden taitoa, tietoista havainnointia, suunnittelua ja kekseliäisyyttä edellyttävillä tehtävillä.
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Käsityön olemukseen kuuluu tuotteen ja
sen valmistamisen suunnittelu ja tuotteen valmistaminen turvallisia ja ergonomisia työtapoja
noudattaen. Jatkuva toiminnan ja työn tulosten arviointi on oleellinen osa työskentelyä.
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Vuosiluokilla 3—4 opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä. Neljännen vuosiluokan keväällä oppilas valitsee painotuksen joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. Seitsemännellä vuosiluokalla oppilas jatkaa
opiskelua neljännellä luokalla valitsemassaan käsityölajissa. Luokilla 5—7 yhteinen oppiaines toteutetaan teemapäivinä tai projektitöinä. Käsityö muuttuu valinnaiseksi 8—9 luokilla.
Vuosiluokat 3—4
Tavoitteet
Oppilas
 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
 omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja
laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
 oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelutaitonsa ja luovuutensa kehittyvät
 oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
 oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
 oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
 oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
 tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
 oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
 tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
 oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.
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TEKSTIILITYÖ 3.-4. lk

3.lk

4. lk

OMPELU
Ompelukoneen käyttö,
lankojen pujotus,
koneen osien nimet,
suoraommel,
siksak,
sauma, päärme.

Ompelukoneen käytön varmentaminen,
puolaaminen.

NEULONTA
Silmukoiden luominen,
oikea silmukka,
edestakaisneule, neuleen päättäminen.
VIRKKAUS
Oikea työote,
kiinteä silmukka.

Opittujen taitojen soveltaminen.

KIRJONTA
Käsinkirjonta, esim.
ristipisto.

Konekirjonta ompeleiden tai kankaiden
avulla.

KUDONTA
Käsitteet loimi ja kude.
ERIKOISTEKNIIKOITA
Mahdollisuuksien mukaan esim. huovutus, kankaan painanta, tilkkutyöt.
AINEISTOTIETO
Käytettävien kankaiden ja lankojen alkuperään ja ominaisuuksiin perehtyminen,
luonnonkuitu ja tekokuitu.
KULUTTAJATIETO
Työturvallisuus.
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Tekninen työ 3.—4.luokat
3. lk

4. lk

Materiaalien tuntemus ja työturvallisuus
 käytettävien materiaalien, työvälineiden ja
tekniikoiden tuntemus
 käsityöperinteeseen tutustuminen
 kestävä kehitys
 työturvallisuus

Materiaalien tuntemus ja työturvallisuus
 käytettävien materiaalien, työvälineiden ja
tekniikoiden tuntemus
 käsityöperinteeseen tutustuminen
 kestävä kehitys
 työturvallisuus

Puutyö
 naula–liimaliitos
 kairaaminen
 lakkaaminen
Metallityö
 sahaaminen
 viilan käyttö
 langan taivuttaminen
Muovityö
 sahaaminen
 viilaaminen
Sähköoppi
 eristeet ja johteet
 paristo
 sähkömagneetti
 kytkin

Puutyö
 halkisahaaminen
 polttokäsittely
 maalaaminen
Metallityö
 niittaaminen
 sulattaminen
 maalaaminen
Muovityö
 taivuttaminen
Sähköoppi
 sähköturvallisuus
 virta ja jännite
 sulake
 lamppu
 transistori, resistori ja ledi
 juottaminen
Teknologia
 rakenteiden lujuus ja kestävyys

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
 osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
 työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen
 hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja.
 työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmänjäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
 arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työntuloksia
 suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.
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Vuosiluokat 5—9
Tavoitteet
Vuosiluokkien 1—4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi oppilas
 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä
tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan
suunnittelutyöhönsä
 perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita
voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
 oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
 oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.
Tekstiilityö 5.—6.luokat
5. lk

6. lk

OMPELU
Ompelukoneen käytön varmentaminen,
kaavan käyttö,
kirjallisen työohjeen noudattaminen

Kankaan valinta käyttötarkoituksen mukaan, kiinnittimet, nappi yksinkertaisen
työsuunnitelman laatiminen

NEULONTA
Nurja silmukka,
joustinneule,
suljettu neule,
leventäminen ja kaventaminen

Opittujen taitojen soveltaminen

VIRKKAUS
Pylväs

Ympyrän virkkaaminen

KIRJONTA
Kirjontapistoja,
käsin- tai konekirjontaa

Perinteisiin kirjontamalleihin tutustuminen
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KUDONTA
Kudontamenetelmiin tutustuminen
mahdollisuuksien mukaan
ERIKOISTEKNIIKOITA
Mahdollisuuksien mukaan esim. huovutus, kankaan painanta, tilkkutyöt.
AINEISTOTIETO
Käytettävien kankaiden ja lankojen alkuperään ja ominaisuuksiin perehtyminen:
luonnonkuitu; villa ja puuvilla, tekokuitu.
KULUTTAJATIETO
Tekstiilien huolto ja kunnostus, pesu- ja silitysmerkit,
taloudellisuus, työturvallisuus.
Tekninen työ
5. lk

6. lk

Materiaalien tuntemus ja työturvallisuus
 käytettävien materiaalien, työvälineiden ja
tekniikoiden tuntemus
 käsityöperinteeseen tutustuminen
 kestävä kehitys
 työturvallisuus

Materiaalien tuntemus ja työturvallisuus
 käytettävien materiaalien, työvälineiden ja
tekniikoiden tuntemus
 käsityöperinteeseen tutustuminen
 kestävä kehitys
 työturvallisuus

Puutyö
 muotosahaaminen
 höylääminen
 ruuviliitos
 mitoitetun luonnoksen laatiminen
Metallityö
 pakottaminen
Muovityö
 kiillottaminen
 suunnittelu
Sähköoppi
 sähköturvallisuus
 sarjakytkentä
 komponenttien toiminnan ja tuntemuksen
lisääminen töiden yhteydessä
Teknologia
 polkupyörän huolto

Puutyö
 tappiliitos
 sorvaaminen
 suunnittelu
 materiaalien yhdistäminen
Metallityö
 ruuviliitos
Muovityö
 muottien käyttäminen
 liittäminen
Sähköoppi
 mikropiirit

Teknologia
 polkupyörän huolto
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NEULONTA

KIRJONTA

- suunnitellaan ja valmistetaan
sukat, joihin tulee kirjoneule

- suunnitellaan ja valmistetaan
koriste- tai käyttötekstiili joko
käsin tai koneella perinteisten
mallien mukaan tai niitä vapaasti
soveltaen

ERIKOISTEKNIIKAT
- huovuttaminen, kankaan värjääminen
AINESTIETO
- tutustutaan tekstiiliraaka-aineisiin, niiden hankintaan, valmistukseen, käyttökohteisiin, huoltoon - ja
hävittämiseen
- opítaan arvioimaan erilaisten tekstiilimateriaalien ekologisia arvoja
KULUTTAJATIETO
- tekstiilien hoito ja huoltaminen
- omien kulutustottumusten pohdinta ja ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen
- omien kulutustottumusten vaikutukset omaan talouteen, ympäristöön jne.
Tekninen työ 7. luokka
Materiaalien tuntemus ja työturvallisuus
* Turvallisuusmääräyksiin
tutustuminen,
työstökoneiden
käytön harjoittelu
* Teknisessä työssä
käytettävien kemikaalien
ympäristövaikutuksiin
tutustuminen,
käytettyjen materiaalien
uudelleenhyödyntämiseen
tutustuminen ja
kierrätysmateriaalien
hyödyntäminen oman työn
valmistamisessa
Puutyö ja metallityö
* Käsityövälineiden käytön
kertaus
* Työstökoneiden käytön
harjoittelu
* Teknisen piirtämisen
perusteet: mittakaava,
projektiot
Teknologia
* Kone-elinten ja
komponenttien toiminnan
tarkastelu kokoamalla ja
purkamalla erilaisia
teknisiä laitteita
* Yksinkertaisten kodin
työvälineiden huoltaminen
* Tekniikanalaan liittyvien
tekstien luku- ja
kirjoitusharjoituksia
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Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
Käsityön opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja terveen itsetunnon kehittymistä
kehittämällä luovuutta, yksilöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Käsityö antaa mahdollisuuksia
kokeilla omia taitojaan ja kehittää niitä sekä tarjoaa positiivisia oppimiskokemuksia ja tilaisuuksia oman työn arviointiin. Käsityössä opitaan esteettisten kokemusten merkitys elämän
laadulle, harjoitellaan esteettistä havainnointia ja esteettisten ilmiöiden tulkintaa. Oppilaan
elämänhallintaa kehitetään opettelemalla monipuolisesti arkielämän taitoja ja harjoittelemalla vastuullista ryhmässä toimimista sekä yksilöllisten ratkaisujen tekemistä.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Käsityössä tutustutaan Suomen ja muiden maiden käsityöperinteeseen sekä muodin ja muotoilun piirteisiin eri aikoina.
Viestintä- ja mediataito
Töiden suunnittelussa, valmistamisessa ja esittelyssä käytetään erilaisia kuvallisen, sanallisen ja esineellisen ilmaisun tapoja. Oppilaita ohjataan monipuoliseen ja kriittiseen tiedonhankintaan myös tietoverkkoja käyttäen. Pohditaan mainonnan merkitystä valintoihin ja
asenteisiin. Tarkastellaan vaatteita ja esineitä viesteinä ympäristölle.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Käsityötä tehdessä kehitetään sisäisen yrittäjyyden taitoja: omatoimisuutta, aloitteellisuutta,
innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan omaa työtään osana
kokonaisprosessia raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Tutustutaan kotiseudun käsityöyrittäjiin ja –yrityksiin.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kestävän tulevaisuuden periaatteet huomioidaan töiden suunnittelussa, materiaalivalinnoissa
ja työtavoissa. Kiinnitetään huomiota tuotteiden ekologisuuteen, elinkaareen ja kierrätykseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjen vaikutusta ympäristöön ja tulevaisuuteen. Pohditaan kädentaitojen merkitystä oman talouden hallinnassa.
Turvallisuus ja liikenne
Käsityössä ohjataan turvalliseen työvälineiden ja koneiden käyttöön sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön vaalimiseen.
Ihminen ja teknologia
Pohditaan teknologian merkitystä käsityöprosessien kehittymisessä. Opetuksessa kehitetään
välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opetetaan niiden
käyttöä.
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Arviointi
7. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas
 havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet,
materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin
se on tarkoitus valmistaa
 osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.
Valmistaminen
Oppilas
 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen
sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen
 osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia
 osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.
Itsearviointi ja prosessin pohdinta
Oppilas
 kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
 havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
 osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen
mukaisesti
 arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
 ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
 muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.

5.17 Liikunta
Liikunnan keskeisenä tavoitteena on innostaa säännölliseen liikunnan harrastamiseen sekä
ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Liikunnanopetus tarjoaa
oppilaalle tietoja, taitoja ja asenteita, jotka edesauttavat liikunnallisen elämäntavan rakentumista sekä perusopetuksen että lukio-opetuksen aikana.
Liikunnan tehtävänä on tyydyttää oppilaiden liikunnantarpeita, tuottaa iloa ja antaa myönteisiä kokemuksia. Kehontuntemuksen ja liikehallinnan kautta oppilaan itsetunto kasvaa.
Liikuntakasvatuksessa painotetaan liikuntaharrastuksen vaikutusta hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Liikuntatuntien yhteydessä oppilasta ohjataan huolehtimaan asianmukaisesta varustuksesta sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.
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Liikunnan avulla kehitetään yhteistoimintakykyä ja sosiaalisia taitoja. Opetuksessa otetaan
huomioon luonnon olosuhteet, vuodenajat, paikalliset toimintaedellytykset sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet.
Aihekokonaisuuksista ihmisenä kasvaminen sekä liikenne ja turvallisuus sisällytetään liikunnanopiskeluun. Liikunta näkyy koulun toimintakulttuurissa.
Vuosiluokat 3—6
Vuosiluokkien 3—6 opetuksessa korostuu leikinomaisuus kannustavassa ilmapiirissä. Sekä
sisä- että ulkoliikunnassa edetään kohti lajitaitoja. Liikunnanopetuksen tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivallukselle.
Tavoitteet
Oppilas
 oppii motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
 oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon resurssien puitteissa
 harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman
keskinäisen kilpailun korostumista
 oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä
 oppii turvallisen liikuntakäyttäytymisen perusteita.
Sisällöt
Vuosiluokat 3—4
Perusliikunta ja yleisurheilu
Juokseminen
 Juoksua monin eri tavoin, esim. nopeutta, suuntaa ja juoksemisen rataa vaihdellen, yläja alamäkeä, portaita ylös, juoksuleikkejä (esim. viirinanastus)
 Kestävyysjuoksua leikinomaisin harjoittein, esim. verryttelyissä ja vauhdintarkkailujuoksuissa
 Pystylähtö, lähetyskomennot
 Viestiharjoitteita, esim. jatkuva viesti viestijuoksun toteutusmuotona
Hyppääminen
 tasaponnistuksella
 vuoroponnistuksella
 yhden jalan loikin
 vauhditta, lyhyellä ja pitkällä vauhdilla
 pitkälle
 korkealle
 vauhdittoman pituushypyn ja kolmiloikan harjoittelua
Pituushyppy
 Vauhdin ja ponnistuksen yhdistäminen lyhyellä vauhdilla. Jalkojen kurkotus alastulossa.
Ponnistus metrin alueelta.
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Korkeushyppy
Flopin alkeita
 kaareva juoksuvauhti
 ponnistusjalan määrittely
 ulkojalan ponnistus ja vauhdinoton puolen valinta ulkojalan mukaan
 tasajalalla vauhdittomia ponnistuksia taaksepäin selälleen alastulopatjalle
Heittäminen
 Yläkauttaheitto pesäpallolla ilman vauhtia ja pienellä vauhdilla
 Pituus- sekä tarkkuusheittoja
 Juniorikeihäänheittoja
Työntäminen
 Kuulantyöntöä ilman vauhtia ja tarpeen mukaan vauhtiaskelin
Luontoliikunta
Suunnistus
Suunnistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden eri oppiaineiden integrointiin, esim. rastitehtävien avulla voidaan kerrata muiden oppiaineiden sisältöjä.
Kartanlukutaidon harjaantuminen:
esim. valokuvasuunnistus ja aarteenetsintä
Koulun lähikartan karttamerkit
Kartan suuntaaminen maaston mukaan
Retkeily
Luontopolku integroiden luokka-asteen muihin oppisisältöihin.
Hiihto-, patikka- tai polkupyöräretki oppituntien puitteissa tai koulun yhteisinä tapahtumapäivinä.
Retken yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä aihepiirejä:
 varustautuminen retkelle eri vuodenaikoina
 käyttäytyminen liikenteessä ja luonnossa
 jokamiehenoikeudet
 tulentekotaidot ja turvallinen tulenpito
 kartanlukutaidon ja kompassin hyödyntäminen maastossa
 toimenpiteet eksyksissä oltaessa
 ensiavun perustaitoja
Palloilu
Jalkapallo
 Jalkapallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen
 Pallon hallinta jaloin, kuljettaminen vaihtelevia ratoja pitkin
 Sisäsyrjäsyöttö
 Pallon haltuunotto jaloin
 Taitojen soveltaminen peliin
 Jalkapallon peliajatukseen tutustuminen
 Pelejä pienin joukkuein ja sääntöjä soveltaen: maalipotku, vapaapotku, kulmapotku, sivurajaheitto
 Yksinkertaisia taktisia ajatuksia: ”Liiku paikkaan, johon sinulle voidaan syöttää.”
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Pesäpallo
 Pesäpallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen
 Yläkauttaheitto
 Vierivän pallon kiinniotto
 Pomppupallon kiinniotto
 Kiinniotto ilmasta
 Pystynäpäys (tavoitteena osumavarmuus)
 Peruslyönti
 Pesäpallon pelitaitojen oppiminen lyhyellä ja leveällä kentällä
 Pallon seuraaminen sisä- ja ulkopelaajana
 Ulkopelaajien koko kentän kattava sijoittuminen
 Pelimuotoina erilaiset pesäpallon sovellukset ryhmän taitotason ja koon mukaan. Vuoroparin vaihto, kun kaikki ovat lyöneet +2 paloa. Harhaheitolla eteneminen on rajoitettua.
Koripallo
 Koripallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen
 Pallon käsittely ja kuljettaminen (korkea ja matala)
 Rannesyöttö lattian kautta ja suoraan paikalla ja liikkeessä
 Syötön vastaanottaminen
 Koriinheitto kahdella kädellä
 Perustaitojen soveltaminen peliin
 Yksinkertaisia taktisia ajatuksia: ”Etsi paikkaa, johon sinulle voidaan syöttää”, ”Syötä
lähimmälle vapaalle pelitoverillesi.”
 Pelimuotona esim. käsipallotyyppiset syöttelypelit, roskiskoris, 3 vastaan 3 -peli yhteen
koriin ja 4 vastaan 4 -peli kahteen koriin
 Sääntösovellukset lasten sosiaalisten taitojen ja pelitaitojen vaatimusten mukaan
Lentopallo
 Lentopallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen
 Sormi- ja hihalyönnit pehmeällä pallolla
 Liikkuminen kentällä.
 Yksinkertaiset pelimuodot, kuten kaksin- tai nelinpelisovellukset koppilentopallossa
Salityöskentely
Voimistelu ja musiikkiliikunta
Kuntovoimistelu
 Käyntiä, juoksua ja erilaisia askelia eri suuntiin, eri tasoissa (matala/korkea) ja nopeutta vaihdellen
 Lihashallinta ja liikkuvuusharjoitteet
Käsien ja jalkojen erilaisten liikeratojen harjoittelu
 Lihaksistoa vahvistavat liikkeet
Erilaisia riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeitä
 Ylävartalon ja jalkojen erilaisia nostoja
Hyppelyt ja hypyt
 Pyritään tehokkaaseen ponnistukseen paikalla, siirtyen, kääntyen ja pituutta vaihdellen
 Venyttely
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Välinevoimistelu
 Pallo
 Heittoja ja kiinniottoja vapaasti, eri suuntiin, eri tasoihin, paikalla, liikkuen, kahdella
kädellä ja yhdellä kädellä
 Pompotuksia eri suuntiin
 Vierityksiä lattialla, eri kehon osia pitkin, paikalla ja siirtyen
 Heittoja, pompotuksia ja vierityksiä yhdistellen
 Perus- ja kuntovoimisteluliikkeitä pallolla
Hyppynaru
 Hyppyjä ja hyppelyitä tasa- ja vuoroponnistaen, välihypyllä, ilman välihyppyä ja rytmiä
vaihdellen
 Vientejä ja heilautuksia
 Perus– ja kuntovoimisteluliikkeitä narulla liikettä tehostaen
Ilmaisullinen Liikunta / Musiikkiliikunta
 Laululeikit ja tanhut
 Erilaisia voimisteluliikkeitä musiikin tahdissa
Uinti
Tehdään retkiä uimahalliin, jolloin harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan.
Luistelu ja jääpelit
Eteen- ja taaksepäin luistelun harjaannuttaminen:
 painonsiirto liukujalalle ja tehokas potku poikittaisella terällä
Jarrutukset:
 puoliaura
 aura
 T-jarrutus
 sivuttaisjarrutus
Liikkeitä luistimilla tavoitteena monipuolinen luistinten hallinta:
 makkaroita eteen- ja taaksepäin luistelusta
 kaariharjoituksia
 kolmoiskäännös kahdella jalalla
 tasahyppyjä vauhdissa
Kehäkierto eteenpäin
Jääpelien perustaitoharjoittelua:
 pallon kuljettaminen lavan molemmilla puolilla ”leipoen”
 pysähtyminen pallon kanssa
 syöttäminen ja pelivälineen vastaanottaminen paikalla / liikkeessä
 maalilaukaus lyhyellä vedolla
 peliajatuksen hahmottelua erilaisten välineiden ja pienpelien avulla
Hiihto
Suksien hallintaan liittyviä taitoja, mäkien nousut ja laskut, jarrutus:
 tasapainottelut ja painonsiirrot
 sauvoitta hiihto
 sivuttaisnousu
 haaranousu
 aurajarrutus
 auraluikertelu
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 askelkäännös
 lasku korkeassa ja matalassa laskuasennossa
 kumparelasku
 hyppääminen hyppyristä
Perinteistä hiihtotapaa ja luisteluhiihtoa opetetaan maastohiihdon yhteydessä:
 kaksivaiheinen vuorohiihto
 tasahiihto
 luisteluhiihdon hahmottelua
Telinevoimistelu
Telinevoimistelun opetuksessa korostuu sisällöllinen ja työtavallinen eriyttäminen kunkin
oppilaan taitotason mukaisesti.
Käytettävissä olevat telineet:
 penkit ja puomit
 hyppytelineet
 trampetit
 köydet
 renkaat
 rekit
 matot
 pehmustetut aputelineet
Vuosiluokat 3—6
Tasapainottaminen staattisissa asennoissa:
 kulmaistunta
 niskaseisonta
 polvivaaka
 vaaka
 silta selinmakuulta
 päälläseisonta
 käsinseisonta
 oikonoja
Tasapainottaminen liikkuen:
 käynnit eri tasoissa erilaisilla alustoilla (penkeillä, puomilla: kapealla, matalalla, korkealla, heiluvalla jne.)
 hypyt ja hyppelyt
Kiepit ja pyörähdykset:
 kuperkeikka
 haarakuperkeikka
 lentokuperkeikka
 päinsuistunta
 kieppi
 kiintopyörähdys
Hyppääminen:
 tasa- ja vuoroponnistuksia erilaisilta alustoilta
 ponnistusharjoituksia ponnistuslaudalta
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nojahyppyjä: kyykkynoja telineelle, kyykkyhyppy, haarahyppy
ponnistusharjoituksia trampetilta
jännehyppy
kerähyppy
X-hyppy
puolivolttiharjoittelu

Riipunnat, heilunnat, heilahdukset ja kiipeäminen:
 heilahdus oikonojassa
 heilunta köysillä, renkailla ja rekillä
 kiipeäminen puolapuilla ja köysillä
Vuosiluokat 5—6
Juokseminen
 Paneudutaan tarkemmin juoksemisen tekniikkaan (pikajuoksu / kestävyysjuoksu)
 Juoksuleikkejä
 Kestävyysjuoksua tasaisella vauhdilla ja vauhtileikitellen
 Kyyrylähtö
Hyppääminen
Hyppäämistä monella eri tavalla
 tasaponnistuksella
 vuoroponnistuksella
 yhden jalan loikin
 vauhditta, lyhyellä ja pitkällä vauhdilla
 pitkälle
 korkealle
 vauhdittoman pituushypyn ja kolmiloikan harjoittelua
 moniloikkaharjoituksia, vauhdillinen kolmiloikka
Pituushyppy
 Hyppyjä vauhtia pidentäen. Kehitetään pituushypyn tekniikkaa.
 Ponnistus lankulta.
Korkeushyppy
 Hyppyjä vauhtia pidentäen ja ponnistusta tehostaen.
 Kehitetään floppaamisen tekniikkaa
Työntäminen
 Kuulantyöntöä vauhtia lisäten ja selkää enemmän työntösuuntaan kääntäen.
Luontoliikunta
Suunnistus
 Kartanlukutaidon varmistaminen
 Reitinvalintaharjoituksia
 Tutustutaan suunnistuskarttaan: päävärit ja merkit
 Kompassin käyttö
 Kartan suuntaaminen kompassin mukaisesti
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Retkeily
Luontopolku integroiden luokka-asteen muihin oppisisältöihin.
Hiihto-, patikka- tai polkupyöräretki oppituntien puitteissa tai koulun yhteisinä tapahtumapäivinä.
Retken yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä aihepiirejä:
 varustautuminen retkelle eri vuodenaikoina
 käyttäytyminen liikenteessä ja luonnossa
 jokamiehenoikeudet
 tulentekotaidot ja turvallinen tulenpito
 kartanlukutaidon ja kompassin hyödyntäminen maastossa
 toimenpiteet eksyksissä oltaessa
 ensiavun perustaitoja
Palloilu
Jalkapallo
 Pääpusku
 Perustaitojen soveltaminen peliin
 Sääntöjen opettelu ryhmän taitotason mukaan
Pesäpallo
 Syöttäminen
 Kiinnioton ja nopean heiton yhdistäminen
 Pystynäpäyksen suuntaaminen, vaakanäpäys
 Peruslyönnin harjaantuminen
 Toiminta sisäpelaajana: vaihtolyönti, eteneminen hyvästä lyönnistä, ajolähdössä osumapakko, kärkkyminen
 Toiminta ulkopelaajana: pesälle polttaminen, kiinniottojen varmistaminen
 Liikkuminen palloa vastaan ja pallon kiinniottamisen varmistaminen
 Pelaamisessa edetään kohti pesäpallon varsinaista pelimuotoa, kenttä on suurempi kuin
3.—4.-luokkalaisilla
Koripallo
 Yläsyöttö kahdella kädellä
 Tavoitteena syöttelyvarmuus liikkeessä ja vaihtelevissa pelitilanteissa
 Tukijalan käyttö, käännös editse ja taitse
 Lay up -heiton hahmottelua
 Paikkapuolustus
 Pelimuotoina 3 vastaan 3 -peli ja 4 vastaan 4 -peli
 Sääntösovellukset lasten sosiaalisten taitojen ja pelitaitojen vaatimusten mukaisesti: rajarikot, askeleet, kaksoiskuljetus ja kosketusvirheet.
Lentopallo
 Sormi- ja hihalyönnin vahvistaminen
 Lajitaitojen soveltaminen peliin: useamman kuin yhden kosketuksen käyttäminen pelissä
 Lentopallon viitepelejä 2—3-henkisin joukkuein
Sääntösovellukset ryhmän taitotason mukaan: jokaisesta pallosta piste. Syyt pisteisiin:
pallo kentässä, pallo yli rajojen tai pelaajasta yli, pelaaja verkossa, tekninen virhe
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Salityöskentely
4. lk Kuntovoimistelu
 Käynti
 Käyntiä, juoksua askelpituutta ja voimaa vaihdellen
 Erilaisia kuvioita yhdistellen ja muunnellen
 Lihashallinta ja liikkuvuusharjoitteet
 Käsien ja jalkojen erilaisten liikeratojen harjoittelu
 Lihaksistoa vahvistavat liikkeet
 Erilaisia riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeitä
Perusvoimistelu
 Ylävartalon ja jalkojen erilaisia nostoja
 Hyppelyt ja hypyt
Pyrkimys tehokkaaseen ponnistukseen
 Askelia yhdistäen, suuntaa ja korkeutta vaihdellen
 Venyttely
Välinevoimistelu
Pallo
 Heittoja ja kiinniottoja
 Pompotuksia eri suuntiin paikalla ja siirtyen
 Vierityksiä lattialla eri kehon osilla paikalla ja siirtyen
 Heittoja, pompotuksia ja vierityksiä yhdistellen
 Perus- ja kuntovoimisteluliikkeitä pallolla
Hyppynaru
 Hyppyjä ja hyppelyitä tasa- ja vuoroponnistaen, välihypyllä, ilman välihyppyä ja rytmiä
vaihdellen
 Vientejä ja heilautuksia
 Perus- ja kuntovoimisteluliikkeitä narulla liikettä tehostaen
Ilmaisullinen liikunta / musiikkiliikunta
 Tanhut, letkis, jenkka
 Rytmi ja perusaskel
Uinti
Tehdään retkiä uimahalliin, jolloin harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan.
Luistelu ja jääpelit
 Perusluistelun kertausta ja hiomista tavoitteena taitoluistelu- ja peliluistelutaidon kehittyminen.
 Kerrataan aikaisemmin opittuja taitoja, sovelletaan niitä peleissä ja leikeissä.
 Paneudutaan entistä tarkemmin kehäkiertoon.
 Peliluistelussa:
 Syöttelytarkkuuden ja ennakoinnin harjaannuttaminen
Hiihto
3.—4. luokkien harjoitteita vaikeuttaen esim. ylämäkiluistelussa loivat mäet tasaluistellen ja
jyrkät mäet vuoroluistellen.
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Vuosiluokat 7—9
Vuosiluokkien 7—9 opetuksessa pyritään ottamaan huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Tarjoamalla
mahdollisuus monipuoliseen liikunnanopetukseen tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia aikaisemmin opittujen motoristen
perustaitojen ja liikunnan lajitaitojen edelleenkehittämiseen. Samalla tuetaan oppilaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Liikunnan avulla edistetään oppilaan itsensä ilmaisua ja annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin.
Tavoitteet
Oppilas
 kehittää edelleen motorisia perustaitojaan ja oppii liikunnan lajitaitoja
 ymmärtää liikunnan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä huolehtii hygieniastaan
 oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin
 oppii itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä oppii hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta
 osaa liikkua turvallisesti ja asiallisesti liikenteessä
 tutustuu paikkakunnan liikunnallisiin harrastusmahdollisuuksiin.
Sisällöt
1. Perusliikunta
- harjoitellaan lajitaitoja
- kestävyystyyppinen juoksuharjoittelu, pikajuoksuharjoitteet
- koordinaatioharjoitteet
2. Luontoliikunta
- suunnistaminen kartan ja kompassin ja avulla
- rohkeus liikkua luonnossa yksin tai pareittain
- jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet
3. Palloilu
- pallopelien tekniikan ja taktiikan kehittäminen
- viitepelit
4. Salityöskentely
- perusvoimistelu, telinevoimistelu, välinevoimistelu, musiikkiliikunta sekä kuntovoimistelu
5. Talvilajit
- eteen ja taaksepäin luistelu, kehäkierrot, käännökset ja jarrutukset
- jääpelit
- perustekniikat, mäenlasku ja hiihtoleikit
6. Uinti
- uintitekniikat, vesipelastus
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Arviointi
Liikunnan arviointi pohjautuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen sekä asennoitumiseen
liikuntaan ja liikunnan kokemiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa sekä huomioi toiset. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi se, miten oppilas varustautuu liikuntatunneille ja huolehtii hygieniastaan.
Nousujohteinen liikunnan harrastuneisuus vaikuttaa positiivisesti päättöarviointiin.
Itsearvionnilla ohjataan oppilasta arvioimaan omien liikuntataitojensa ja kuntonsa kehittymistä, toisten huomioon ottamista, varusteistaan huolehtimista sekä liikuntakokemuksiaan.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
 hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa
 osaa juosta, hypätä ja heittää
 osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan
 osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä
 osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen
 osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
 pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti
 uskaltaa liikkua uimasyvyisessä vedessä
 toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
 osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
 toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti
ja yritteliäästi liikunnan opetukseen.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
 osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
 osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
 osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
 osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista
ja velvollisuuksista
 osaa luistella sujuvasti
 hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
 tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
 osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
 osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
 sopeutuu uusiin ja muuttuviin tilanteisiin
 toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta.
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Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
1 Ihmisenä kasvaminen
Yksilölajit ja joukkuepelit, ryhmätyöskentely
Reilun pelin merkitys
2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Tutustutan perinneleikkeihin sekä monikulttuuriseen liikuntaan (eri maiden tanssit ja leikit)
Perinteiset suomalaiset liikuntalajit (hiihto, pesäpallo)
Paikalliset lajit (esim. kyykkä)
3 Viestintä ja mediataito
Harjoitellaan tunteiden hallintaa ja itseilmaisua
4 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Vastuu yhteisistä liikuntavälineistä ja tiloista
5 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Jokamiehenoikeudet luontoliikunnassa
6 Turvallisuus ja liikenne
Turvalliset liikuntatavat
Siirtyminen liikuntatunnilla koulun ulkopuoliselle liikunta-alueelle
Ohjeiden noudattaminen turvallisen toiminnan takaamiseksi liikuntatunneilla
5.18 Kotitalous
7. luokka
Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjenhallinnan edellyttämiä käytännön
työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintataitoja sekä niiden soveltamista arkielämän
tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan
ja raha-asioistaan sekä lähiympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.
Kotitalouden opetus on käytännön toimintaa ja ryhmässä toimimista. Opetuksessa huomioidaan oppilaan omat lähtökohdat ja tuetaan kokonaisvaltaista kasvua. Kotitalouden opetus
tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden
kanssa ja oppiaine soveltaa käytäntöön useiden oppiaineiden tietoa.
Tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
 pohtimaan kotitalouden arjenhallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
 tekemään ruokatalouteen, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja
 toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
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tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Sisällöt
Perhe ja yhdessä eläminen
- hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
- toisen ihmisen huomioon ottaminen (sosiaalinen vastuu) ja välittämisen ilmapiiri
- tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka
- ruoan laatu ja turvallisuus; kotimaisuus ja lähiruoka
- perusruoan valmistus ja leivonta
- aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakultuurissa
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
- oman rahankäytön suunnittelua
- kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
- kulutuksen ympäristövaikutukset
- tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö
Koti ja ympäristö
- asunnon ja tekstiilien hoito
- kotitalouden jätehuolto
- kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö

-

Ravitsemus
ja ruokakulttuuri

Koti
ja
ympäristö

Kuluttaja
ja
muuttuva
yhteiskunta
Perhe ja yhdessä eläminen

Toteutus
Sisältöalueet toteutetaan kotitalousopetuksessa toisiinsa niveltyneinä. Opiskelun tavoitteena
on kehittää valmiuksia, jotka auttavat oppilasta selviytymään arkipäivän hallinnasta. Opetuksessa korostetaan käytännönläheisyyttä ja oppilaskeskeisiä työtapoja, teoriatietojen soveltamista käytäntöön ja kädentaitojen harjoittamista. Käytännön työskentely tapahtuu pareittain tai ryhmätyöskentelynä ja sisältää mahdollisia kotitehtäviä.
Itsearviointi ja havannointi




oppilas pitää oppimispäiväkirjaa jokaiselta työkerralta
oppimispäiväkirjaa käytetään arvioinnin tukena
oppimiskerrat perustuvat opettajan tekemiin havainnointiin, joita käytetään arvioinnin
tukena (arjen hallinnan tasot).
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Arjen hallinnan tasot kotitalousopetuksessa:

YMMÄRTÄVÄ
PERUSTELEVA ARJEN HALLINTA

TAITAVA
SOVELTAVA ARJEN
HALLINTA

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

OSAAVA
Ihmisenä kasvaminenTOISTAVA TEKNINEN
ARJEN
HALLINTA
 itsenäinen ja parityöskentely
sekä
ryhmätyöskentely
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 tapa- ja ruokakulttuuri
 suomalaisia perinneruokalajeja ja –leivonnaisia
 ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka
 kansainvälinen ruokakulttuuri 8. ja 9. vuosiluokalla
Viestintä ja mediataito
 suomalaisia ruokalajeja ja perinneleivonnaisia
 itäsuomalainen ruokaperinne
 ruoan laatu ja turvallisuus
 kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
 elintarvikehygienia
 terveellinen ruoka
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 mihin rahani kuluvat?
 vastuu yhteisten asioiden hoidosta kotitalousluokassa
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 kulutuksen ympäristövaatimukset
 kotitalouden jätehuolto
 kierrätys, energian säästäminen
 oman rahan käyttö
 asunnon ja tekstiilien hoito
Turvallisuus ja liikenne
 työturvallisuus
 kaupassa ostoksilla käynti
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Ihminen ja teknologia
 kotitalousluokan koneet ja laitteet
5.19 Oppilaanohjaus
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa
koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta,
lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Kasvun ja kehityksen tukeminen painottuu erityisesti perusopetuksen alkuvuosiin, jolloin
oppilaiden sosiaalistuminen kouluun tapahtuu. Jo peruskoulun alkuvaiheesta alkaen tavoitteena on lisätä oppilaan itsetuntemusta. Myöhemmässä vaiheessa kasvun ja kehityksen tukeminen kohdistuu enemmänkin erilaisten koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien voittamiseen. Ohjaus sivuaa tällöin oppilashuoltoa.
Lisääntynyt ohjauksen ja erilaisten tukimuotojen tarve on aiheuttanut sen, että ohjauksen toteuttaminen on koko oppilaitoksen tehtävä. Oppilaanohjauksen lähtökohtana on kokonaisvaltainen ohjausmalli, jossa ohjaustoiminta jaetaan kolmeen sektoriin. Kolme sektoria ovat
oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, opintojen ohjaus sekä ura– ja elämänsuunnittelun
ohjaus. Ohjausta toteutetaan koulussa toimivien asiantuntijoiden ja ulkopuolisten tahojen
kanssa yhteistyössä.
Oppilaanohjauksen yhtenä tehtäväalueena on tukea koulutuksen eri vaiheissa oppilaiden
koulutus- ja ammattialan valintaprosessia, johon viime vaiheessa kuuluu jatko-opintoihin
hakeutuminen. Ohjaus toteuttaa samalla yhteiskunnan koulujärjestelmälle asettamaa säätelytehtävää, jonka tavoitteena on yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen. Tavoitteena on ohjata nuoret tiedostamaan ammatillisia intressejään. Intressit kehittyvät vaiheittain. Nuoret,
joilla ammatilliset intressit eivät ole kehittyneet, ajautuvat helposti syrjäytymiskehitykseen.
Tällaisilla nuorilla on myös usein vaikeuksia sosiaalisessa käyttäytymisessä. Tästä syystä on
tärkeää luoda edellytykset ammatillisten intressien kehittymisprosessille.
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.
Oppilaanohjauksen opetussuunnitelman perusteiden teoreettisena viitekehyksenä ovat sosiodynaamisen ohjauksen lähtökohdat. Sosiodynaaminen ohjauskäsitys on konstruktiivinen,
yleisluontoinen ja kokonaisvaltainen elämänsuunnittelun menetelmä. Oppilaanohjausta tarkastellaan prosessina, jossa oppilas on subjekti ja oman elämänsä asiantuntija.
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Tavoitteet
Oppilas
 oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
Tavoitteena on, että oppilas oppii vähitellen peruskoulun aikana ottamaan vastuuta opinnoistaan ja koulutehtävistään ja että hän oppii toimimaan yhteisön jäsenenä. Itsetuntemuksen lisääntyminen auttaa oppilasta tekemään itselle parhaiten sopivia valintoja opintojen ja
jatko-opiskelun suunnittelun suhteen. Itsetuntemusta on hyvä harjoitella jo alaluokilla. Oppilas oppii pohtimaan, minkälainen hän on oppijana ja ryhmänjäsenenä sekä minkälaisia
asioita hän pitää tärkeänä. Yleisenä tavoitteena ohjauksen järjestämisessä on oppilaiden
hyvinvoinnin turvaaminen. Tähän liittyy oppilaiden itsetunnon vahvistaminen. Ohjaustoimintaa suunnitellessa pohditaan, miten jokaiselle oppilaalle taataan myönteisiä onnistumisen kokemuksia opintojen aikana ja miten autetaan oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan
ja tuetaan heitä vahvistamaan niitä.
 oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Tavoitteena on, että oppilas oppii toimimaan erilaisissa ryhmissä ja että hän oppii erilaisia
yhteistoimintamuotoja. Yhteis- ja ryhmätyötaitoja oppilaat tarvitsevat seuraavalla kouluasteella ja työelämässä. Näitä taitoja harjoitellaan jo perusopetuksen aikana. Tärkeitä taitoja
ovat toisten huomioon ottaminen sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtäminen erilaisissa ryhmätilanteissa. Nämä on myös mainittu aihekokonaisuuksien Ihmisenä kasvaminen
–kohdassa.


oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan
sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
Perusopetuksen ohjaustoiminnan yksi keskeisempiä yleisiä tavoitteita on varhaisen puuttumisen toteutuminen. Opettaja yleensä huomaa, kun oppilaalla on opiskelussaan joko oppimisvaikeuksia tai muista syistä johtuvia ongelmia, jotka vaikeuttavat oppilaan keskittymistä opintoihin. Myös oppilasta tulee ohjata tunnistamaan omia oppimisvaikeuksiaan. Tähän liittyy koulun salliva ja turvallinen ilmapiiri, joka mahdollistaa sen, että oppilas kokee
voivansa keskustella opettajan kanssa oppimiseensa liittyvistä ongelmista.
 oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
 oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toimintansa arviointitaitoja
Tavoitteena on, että eri aineiden opetuksen yhteydessä käydään läpi erilaisia oppimistyylejä ja -menetelmiä sekä keskustellaan siitä, minkälaiset opiskelumenetelmät toimivat parhaiten juuri kyseisen aineen opiskelussa. Oppiainekohtaisesti tuodaan esille myös opetuksen
tavoitteet ja arviointikriteerit.
Oppilaanohjauksen keskeisenä tavoitteena on reflektiivisen ajattelun ja itsearvioinnin kehittäminen. Nämä osaamisalueet - samoin kuin omien opiskelutaitojen ja –valmiuksien tunteminen - ovat keskeisiä taitoja, kun oppilaat valmistautuvat selviämään nykyyhteiskunnassa, joka edellyttää heiltä valmiuksia elinikäiseen opiskeluun sekä joustavuutta
ja uudistumiskykyä työelämässä.


saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen
sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
Siirtyminen kouluasteelta toiselle on aina opintopolun kriittinen kohta. Ensimmäinen nivelvaihe on siirtymä esikoulusta perusopetukseen. Erityisesti silloin, kun oppilaalla on erityisen tuen tarpeita, nivelvaiheen tulee tapahtua moniammatillisena ohjauksena sekä kodin
ja koulun yhteistyönä.
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Seuraava siirtymä on kuudennen lukuvuoden jälkeen. Oppilas saa tietoa siitä, minkälaiseen
kouluun hän on siirtymässä, kuka on luokanvalvoja, millaisia opettajia siellä työskentelee
ja minkälaisia luokkatovereita omaan luokkaan on tulossa. Kaikki tämä tieto helpottaa siirtymistä uuteen kouluun.
Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymistä edeltää pitkäaikainen valinta- ja päätöksentekoprosessi, johon valmistautumiseen oppilaiden pitää saada ohjausta koko perusasteen
opintojen ajan. Nivelvaiheessa tehdään tutustumiskäyntejä toisen asteen oppilaitoksiin ja
annetaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua tuleviin opiskelupaikkoihin.


oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää
koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
Tavoitteena on, että oppilaat oppivat hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Tietoa tulee osata hankkia eri koulutusvaihtoehdoista ja opiskelun tukimuodoista. Oppilaiden tulee
oppia käyttämään Internetiä koulutus- ja ammattitiedon lähteenä.


oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan päätöksiinsä ja valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja että hän oppii keskustelemaan näistä tekijöistä niin opinto-ohjaajan kuin huoltajienkin kanssa.


saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa



oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.
Työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sisällytetään opetukseen jo varhaisessa vaiheessa. Omakohtaiset kokemukset ja työelämäntuntemus auttavat oppilaita tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä. Varsinaiset työelämään tutustumisjaksot kytketään ohjausprosessiin siten, että niistä on hyötyä oppilaan ammatilliseen suuntautumiseen liittyvässä päätöksen teossa. TET-jaksoja valmistellaan ja niiden jälkeen varataan
aikaa kokemusten vaihtamiseen. Koulutusta annetaan yhteistyönä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
Oppilaalla tulee olla tietoa mahdollisuuksista opiskella ja työskennellä ulkomailla ja myös
tietoa siitä, mistä tätä tietoa voi hankkia. Oppilaanohjaajien pitää tehdä yhteistyötä työhallinnon edustajien kanssa ja ohjata oppilaita käyttämään yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-,
neuvonta- ja tietopalveluja.
Vuosiluokat 3—6
Vuosiluokkien 3—6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Vuosiluokkien 3—6 aikana
aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään.
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja
käyttämään monipuolisia työtapoja. Opetukseen pyritään sisällyttämään harjoituksia, joiden
avulla oppilas oppii arvioimaan omia opiskelutaitojaan ja kehittämään niitä. Oppilasta tulee
ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.
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Oppilaan siirtymistä kuudennelta luokalta seitsemännelle tuetaan. Oppilaalle on tärkeää tietää, minkälaiseen ympäristöön hän siirtyy. Oppilaanohjaaja vierailee keväällä kuudensissa
luokissa ja tiedottaa yläkoulun toiminnasta. Lisäksi oppilaat tutustuvat vierailupäivänä tulevaan kouluunsa ja sen toimintaan.
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3—6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Myös vuosiluokkien 3—6 oppilaiden tulee saada
henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.
Vuosiluokat 3—4







Pohditaan, miten oppilas oppii muistamaan opittavia asioita.
Ohjataan oppilasta vastuun ottamiseen omasta oppimisestaan.
Rohkaistaan oppilasta kertomaan vaikeuksistaan ja onnistumisistaan opintopolulla.
Lisätään oppilaan vastuuta koulutehtävien tekemisestä ja läksyjen osaamisesta.
Pohditaan oppilaan tulevaisuutta: mihin oppilaan tekemiset vaikuttavat vai onko tekemisillä vaikutusta tulevaan.
Toteutetaan vanhempien vierailuja ammattien esittelijöinä ja mahdollisia työpaikkavierailuja.

Vuosiluokat 5—6








Pohditaan oppilaan omaa persoonallisuutta: miten oppilas toimii ryhmässä, mikä on hänelle tärkeää, miten hän oppii.
Ohjataan oppilasta koulutehtävien ja läksyjen itsenäiseen ja vastuulliseen hoitamiseen.
Rohkaistaan avun pyytämiseen.
Ohjataan oppilasta tulevaisuusajatteluun: mikä hänestä voisi tulla ja mitä se vaatisi toteutuakseen.
Asetetaan opinnoissa lyhyen aikavälin tavoitteita ja arvioidaan niiden saavuttamista.
Pohditaan syitä mahdolliseen epäonnistumiseen ja iloitaan onnistumisesta.
Toteutetaan yritysvierailuja ja ammatinharjoittajien haastatteluja.

Vuosiluokat 7—9
Perusopetuksen 7.—9. vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu
 luokkamuotoisesta ohjauksesta
 yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
 sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta
 työelämään tutustumisesta.
Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä
kysymyksistä. Oppilaalle voidaan järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.
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Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä
ohjataan käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-,
neuvonta- ja tietopalveluita.
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii
tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.
Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilas hankkii omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.
Luokkamuotoinen ohjaus
Tavoitteet
Oppilas
 oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
 muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
 oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan
 oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
 tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatkoopiskelumahdollisuuksista
 hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista
 opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.
Luokkatuntien sisällöt 7.—9. luokilla
7. luokka
 kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen, oppilaan arviointi
ja tukitoimet
 opiskelun taidot
 valinnaisuus
 itsetuntemus
8. luokka
 itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
 Suomen koulutusjärjestelmä
 tulevaisuuden suunnittelu
 yrittäjyys
 työnhaku
 työelämään tutustuminen (TET)
9. luokka
 työelämään tutustuminen (TET)
 tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
 tulevaisuuden suunnittelu ja päätöksenteko
 itsetuntemus
 jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen
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koehaku jatko-opintoihin
opiskelukustannukset ja opintotuki
ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
opiskelu ja työskentely ulkomailla
vierailut/vieraat
yhteishaku

Sisältöjä voidaan aikaistaa tai myöhentää eri luokka-asteilla.
Henkilökohtainen ohjaus
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti
opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintaansa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Haastattelua varten voidaan luokassa esitäyttää lomake, jonka pohjalta keskustelu
käydään. Tavoitteena on keskustella henkilökohtaisesti jokaisen oppilaan kanssa 7. luokan
syksyllä ja 9. luokan aikana ennen yhteishakua. Lisäksi opinto-ohjaaja keskustelee tarvittaessa huoltajan ja oppilaan kanssa jatko-opintoihin liittyvistä kysymyksistä 9. luokan keväällä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi jokainen oppilas hakeutua oma-aloitteisesti ajankohdasta ja luokkatasosta riippumatta.
Pienryhmäohjaus
Pienryhmäohjausta on mahdollista käyttää silloin, kun käsitellään jollekin ryhmälle yhteistä
teemaa. Pienryhmäohjausta voidaan käyttää koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvien asioiden työllistämisessä samoin kuin oppilashuollollisiin kysymyksiin liittyvissä tilanteissa.
Lähtökohtana pienryhmäohjauksessa on, että toiminnalle on selkeä suunnitelma, ohjelma ja
tavoitteet ja että ryhmänjäsenet ovat sitoutuneet työskentelyyn.
Työelämään tutustuminen (TET)
Ammatilliseen suuntautumiseen liittyvä päätöksenteko on pitkä prosessi. Työelämään tutustumisjaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan perustaksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. TET-jaksojen aikana oppilaalla on mahdollisuus hankkia omakohtaisia
kokemuksia työelämästä, ammateista sekä työympäristöstä. Työ- ja elinkeinoelämän sekä
koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoja ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa
voidaan tehdä valmistauduttaessa tutustumisjaksoon, TET-jakson aikana ja sen jälkeisessä
raportoinnissa.
Työelämään tutustuminen 7.—9. luokilla
 7. luokan oppilaat tutustuvat työelämään keväällä yhden päivän ajan oman koulun tarjoamassa työpisteessä.
 8. luokan oppilaat työskentelevät keväällä yhden viikon valitsemassaan työpaikassa.
 9. luokan oppilaat tutustuvat kaksi viikkoa valitsemassaan työpaikassa tai koulussa.
TET-jaksojen toteutus on kahdessa jaksossa, ensimmäinen viikko syyslukukaudella ja
toinen viikko keväällä ennen yhteishakua.
Ennen TET-jaksoa oppilaalle annetaan ohjeet työpaikan hankkimisesta ja opastetaan työelämään. Erityisesti painotetaan hyvää käytöstä, täsmällisyyttä, luotettavuutta, aktiivisuutta
ja oikeaa asennetta työhön. Tavoitteena on, että 8. ja 9. luokan oppilaat hankkivat tutustumispaikkansa itse. Tarvittaessa oppilasta avustetaan ja ohjataan paikan haussa.
Oppilas tekee kirjallisen raportin tutustumisjaksostaan annettujen ohjeiden mukaisesti. TETjakson jälkeen oppilas esittää raporttinsa oppilaanohjauksen luokkatunneilla.
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Oppilaanohjaaja käy tutustumassa mahdollisuuksien mukaan oppilaiden TET-paikkoihin
TET-jaksojen aikana.
5.20 Valinnaiset aineet
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden
tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden opiskelu tukee perusopetuksen tavoitteita.
8.—9. luokat
Laajat valinnat
Oppilas opiskelee kolmea valinnaisainetta 8.—9. luokilla. Laajoja valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan.
Arviointi
Laajat valinnat arvioidaan numeroin (4—10) kaksi kertaa vuodessa. Valinnaisesta kielestä
oppilas ja huoltaja voivat anoa päättötodistukseen suoritusmerkinnän numeroarvioinnin sijasta.
Lyhyt valinta
Oppilas opiskelee yhtä lyhyttä valinnaisainetta 8. luokalla kahdesta kolmeen tuntia viikossa
kahden jakson aikana.
Arviointi
Lyhyt valinnaisaine arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).
Nurmeksen kaupungin perusopetuksen valinnaisainetarjonta esitellään liitteessä.

6. OPPILAAN ARVIOINTI
6.1 Arviointi opintojen aikana
Opetussuunnitelman tavoitteet ja kuvaukset hyvästä osaamisesta eri oppiaineissa ovat arvioinnin perustana. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa oppiaineen
tavoitteista ja muista arviointiin vaikuttavista periaatteista, jotka määritellään erikseen oppiaineiden kuvauksissa. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelman perusteista vanhempainilloissa ja kehityskeskusteluissa. Opetussuunnitelman voi halutessaan saada nähtäväksi
koulusta, jota oppilas käy.
Arvioinnin tehtävänä on
 kuvata oppilaan osaamista ja edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
 ohjata ja kannustaa oppilasta jatkuvaan itsensä kehittämiseen
 tukea ja vahvistaa oppilaan persoonallista ja sosiaalista kasvua
 kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin (realistinen kuva itsestä oppijana)
 ohjata oppilasta tavoitteiden asettamisessa ja työskentelyn suunnittelussa
 antaa palautetta oppilaan opiskeluasenteista ja opiskelutaidoista
 antaa koululle ja opettajalle tietoa tavoitteiden realistisuudesta ja oppimateriaalien sopivuudesta
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koota tietoa, jota käytetään koulun toimintojen ja OPS:n kehittämiseen.
vaikuttaa koulun resurssien kohdentamiseen ja lukuvuoden painopistealueiden määrittelemiseen.
lisätä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien tavoitetietoisuutta.

Arvioinnin tulee
 olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista
 noudattaa monipuolisen näytön periaatetta
 olla jatkuvaa ja tavoitteellista
 olla yhteistyötä opettajan, oppilaan ja huoltajien kesken.
Monipuolinen näyttö
- Myönteinen opiskeluasenne
- Tuntiosaaminen
- Läksyjen tekeminen
- Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
- Harrastuneisuus
- Aloitteellisuus ja aktiivisuus
- Kokeet
- Taulutyöskentely
- Esitelmät/tutkielmat jne.

Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan opiskelu- ja oppimistaitoihin
 oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida opiskeluaan
 oppilaan vastuullisuuteen ja haluun työskennellä sovussa muiden kanssa
 työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia (työskentelytaitojen vaikutus arvosanaan määritellään kunkin oppiaineen kohdalla erikseen, luokilla 1—3 työskentelytaidot
arvioidaan sanallisesti.)
 työskentelyn arviointia annetaan oppilaille tunneilla tuntityöskentelyn ohessa
 arvioinnissa korostetaan vahvuuksia ja todetaan kehittämisen kohteet realistisesti.
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu oppilaan





kykyyn ottaa huomioon muut työyhteisön jäsenet
kykyyn huolehtia työympäristöstä
taitoon arvostaa omaa ja muiden työtä
haluun ja kykyyn noudattaa työyhteisön sääntöjä kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa.

Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti luokilla 1.—3. ja sen jälkeen numeroilla 4—10.
Käyttäytymisen arvioinnista voidaan antaa lisäksi sanallinen arviointi, joka on salainen.
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Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit
Arvosana
oppilas on rakentavasti rohkea erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, on luotettava
10

ottaa huomioon toisen ihmisen, on oikeudenmukainen
noudattaa esimerkillisyyttä käytöksessään ja huolellisuudessaan, on siisti työssään
on harkitseva ja omaa sisäistä lujuutta
oppilas on edellisten tapainen, mutta vielä hiomaton kohteliaisuudessa ja toisten huomioon ottamisessa

9

osaa auttaa oma-aloitteisesti ja
kantaa vastuuta myös muista
oppilas käy koulua säännöllisesti ja noudattaa yleensä kouluyhteisön sääntöjä

8

käyttäytyy yleensä huomaavaisesti toisia ihmisiä kohtaan ja on sopuisa ja yhteistyöhaluinen
opiskelee kohtuullisesti ja on ajoittain hyvin kiinnostunut
huolehtii yleensä läksyt ja tehtävät sekä suhtautuu järkevästi yhteiseen omaisuuteen
kykenee muuttamaan käyttäytymistään positiiviseen suuntaan
sietää erilaisuutta
kantaa vastuuta omista tekemisistään ja itsestään
pystyy yhteistyöhön erilaisissa ryhmissä
oppilas käy koulua kohtalaisesti mutta myöhästelee joskus

7

opiskelee vain ajoittain
on lyhytjännitteinen
on toisinaan haluton, jopa häiritsevä, harvoin oma-aloitteinen, tekee vain vaaditun
osoittaa silloin tällöin piittaamattomuutta toisia työyhteisön jäseniä ja ympäristöä kohtaan
oppilas käy koulua epäsäännöllisesti

6

myöhästelee monta kertaa viikossa
häiritsee useita oppitunteja
ei tee tehtäviään
töhertelee kirjoihin, vihkoihin, pulpetteihin tms.
on epäluotettava
kiusaa muita
käyttää äänekästä ja usein sopimatonta kieltä
tarvitsee tukitoimenpiteitä
oppilas on harvoin koulussa

5

myöhästelee jatkuvasti
häiritsee jatkuvasti oppitunteja
valehtelee usein
huutelee hävyttömyyksiä
ei välitä säännöistä
käyttäytymien välinpitämätöntä, itsekästä; usein häiriökäyttäytymistä
ei siedä erilaisuutta. Näkyy suvaitsemattomuutena ja kielteisenä käytöksenä toisia kohtaan.
ei osoita kiinnostusta yhteisiä tavoitteita kohtaan
yhteistyö onnistuu vain harvoin muissa ryhmissä.
oppilas käy vain satunnaisesti koulussa sekä vaatii viranomaisten toimenpiteitä

4

aiheuttaa tahallisesti toisen kouluyhteisön jäsenen vahingoittumisen
vahingoittaa tahallisesti toisten omaisuutta
harjoittaa rikollista toimintaa eikä ole koulun käytettävissä olevin keinoin ojennettavissa

Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä ero- eikä päästötodistukseen.
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Arviointiin vaikuttavia seikkoja
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan oppimisvaikeudet ainekohtaisesti. Erityisopetukseen hyväksytyn oppilaan arvioinnin perusteet määritellään hänelle henkilökohtaisesti
laadittavassa opetussuunnitelmassa (HOJKS). Niissä oppiaineissa, joissa hän opiskelee mukautetun oppimäärän mukaisesti, numeroarvostelu varustetaan tähdellä (Esim. Matematiikka
hyvä 8*).
Maahanmuuttajaoppilaan arviointi
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta
ja vähitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää
monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän
kykenee osoittamaan osaamisensa mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista
huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan
lukuun ottamatta päättöarviointia.
Opinnoissa eteneminen
Oppilas, joka on suorittanut hyväksytysti vuosiluokan kaikki oppiaineet, siirtyy seuraavalle
vuosiluokalle. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että oppilas kykenee selviytymään seuraavan luokan
opinnoista hyväksytysti.
Todetut oppimisvaikeudet otetaan huomioon mahdollisimman varhain. Käytetään tukimenetelmiä (esim. henkilökohtainen avustaja, osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, eriyttäminen, oppilashuoltoryhmä jne.), joilla oppilas kykenee osoittamaan osaamisensa, vaikka hän
ei voisi osallistua monipuolisen näytön vaatimiin seikkoihin. Arvioinnissa käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Tukiopetukseen on oikeutettu oppilas, joka opiskelemisesta ja kotitehtävien tekemisestä
huolimatta ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita. Tukiopetukseen on oikeutettu myös oppilas, joka sairauden takia on ollut paljon poissa koulusta. Tukiopetusta ei sen sijaan anneta
oppilaalle, joka on aiheettomasti ollut pois koulusta esim. ulkomaanmatkan takia. Jos tukiopetuksesta huolimatta oppilaalle on tulossa hylätty arvosana, voidaan myös käyttää erityisopetusta tai muita erityistoimenpiteitä siinä tapauksessa, että oppilas itse on halukas ottamaan vastuuta opinnoistaan. Tukiopetus annetaan pääsääntöisesti koulutuntien ulkopuolisena aikana.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa aineessa on hylätty. Oppilas voidaan jättää siirtämättä seuraavalle vuosiluokalle
heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä suoritusta.
Tässä tapauksessa huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Oppilas voidaan jättää luokalle myös huoltajan pyynnöstä. Anomus luokalle jättämisestä tulee jättää koululle ennen lukuvuoden päättymistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan
suoritukset raukeavat.
Päätöksen oppilaan siirtämisestä seuraavalle luokalle tai luokalle jättämisestä tekevät rehtori
ja oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. Jos oppilaan vuosiluokan suoritus on yhdessä tai
useammassa oppiaineessa hylätty, voidaan oppilaan jättämisestä vuosiluokalle tehdä myös
ehdollinen päätös.
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Oppilaalle varataan mahdollisuus suorittaa ehdot lukuvuoden aikana tai lukuvuoden päättyessä erillisessä kuulustelussa, joka voi olla joko kirjallinen koe, suullinen kuulustelu tai projektityö. Mikäli ehtojen suorittaminen ei onnistu koulutyön aikana, on oppilaalla mahdollisuus suorittaa ne kesäkuussa erikseen ilmoitettuna päivänä. Oppilaalla on oikeus yhteen uusintakuulusteluun ehtojen suorittamiseksi. Mikäli oppilas osoittaa erillisessä kokeessa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.
Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan
Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä
kunkin opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman
opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella.
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen
koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän
eroaa koulusta.
6.2 Oppilaan itsearviointi
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Tavoitteena
on, että oppilaan itsetunto, myönteinen minäkuva oppijana ja osallisuuden tunne vahvistuvat. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan.
Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on, että oppilas oppii:
 itsetuntemusta
 opiskelutaitoja
 tiedostamaan omaa edistymistään
 tiedostamaan oppimiselle asetettuja tavoitteita
 asettamaan opiskelulleen tavoitteita.
Itsearvioinnin dokumentteja voidaan kerätä kansioon/salkkuun ja käyttää niitä kehityskeskustelun apuneuvoina.
Oppilaat tekevät lukuvuoden aikana arvioita omasta edistymisestään eri oppiaineissa. Opettaja antaa oppilaalle palautetta näiden arviointien pohjalta joko suullisesti tai kirjallisesti.
Kehityskeskustelu järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Läsnä ovat oppilas, huoltaja
ja opettaja. Keskustelun runkona oppiaineissa edistymisen lisäksi ovat asenteet, työskentelytavat ja käyttäytyminen.
6.3 Todistukset
Kuvaus hyvästä osaamisesta pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin, jota tarkennetaan kunkin aineen kohdalla.
Oppilasarvioinnissa käytetään perusopetuksen aikana seuraavia todistuksia: lukuvuositodistus, välitodistus ja erotodistus.
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Luokilla 1—2 välitodistuksen korvaa kehityskeskustelu syyslukukaudella, jonka pohjana
käytetään oppilaan itsearviointia. Lukuvuositodistus on opettajan antama sanallinen arviointi.
Luokalla 3 välitodistus ja lukuvuositodistus ovat sanallisia kuvauksia oppilaan edistymisestä
oppiaineissa ja opiskelu- ja oppimistaitojen kehityksestä. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden lopussa.
Käyttäytyminen arvioidaan 4-9 vuosiluokilla numerolla (4—10). Tarvittaessa voidaan antaa
sanallinen arviointi erillisellä liitteellä.
Luokilla 1—5 taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti.
Luokilla 4—9 oppilaan tavoitteiden saavuttamista eri oppiaineissa arvioidaan numeroin 4—
10 välitodistuksessa ja lukuvuositodistuksessa.
4—9 luokalla numerotodistusta voidaan täydentää sanallisesti. Lukuvuositodistuksessa
työskentelytaitojen arviointi sisältyy oppiaineiden arviointiin. Luokilla 1—3 työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti. Käytös arvioidaan numeroin ja täydennetään tarvittaessa sanallisella kuvauksella.
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun
ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1—4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja
luonnontieto. Vuosiluokilla 5—6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena,
samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7—9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.
6.4 Päättöarviointi
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti.
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se
voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa
numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. Päättötodistukseen voi kuulua
liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä sanallinen liite
alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Arviota oppilaan
työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.
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Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Ne valinnaiset aineet, jotka
muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä
oppiaineena ja se arvostellaan numeroin.
Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättöarviointi voi olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä
numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietojakohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen
oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen.
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten
välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.
Arvosanakuvaukset
10
Erinomainen
9

Kiitettävä

8

Hyvä

7

Tyydyttävä

6

Kohtalainen

5

Välttävä

4

Hylätty

- oppimäärän sisältöjen ja taitojen laaja hallinta
- taidot vaativaan opitun soveltamiseen
- osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun.
- oppimäärän sisältöjen ja taitojen laaja hallinta
- hyvät kyvyt opitun soveltamiseen
- työskentely on oma-aloitteista ja itsenäistä
- osallistuu aktiivisesti oppitunnilla
- oppiaineen keskeisten sisältöjen laaja hallinta
- myönteinen asenne luovaan ongelmanratkaisuun
- hyvät valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
- kykyä myös soveltaa opittua
- oppilas suoriutuu perustehtävistä ja pystyy ajoittain
hyödyntämään oppimaansa
- valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn
- työskentely on vaihtelevaa
- keskeisissä tiedoissa ja taidoissa on puutteita, vaikka
pyrkimystäkin olisi
- osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
- olennaisissa tiedoissa ja oppilaan taitorakenteessa on
selviä puutteita, mutta hänen suorituksensa
voidaan hyväksyä, vaikka hän ei täytä kaikkia
työskentelylle asetettuja ehtoja
- työskentely oppitunneilla on kielteistä ja passiivista
- annetaan oppilaalle, jolla on vain hajanaisia tietoja
taitoja ja taidotkin ovat niin puutteelliset, ettei
hänellä ole edellytyksiä jatkaa aineen opiskelua
seuraavalta luokalta.
- tuesta huolimatta ei edisty opinnoissa riittävästi
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