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Äidinkieli ja kirjallisuus 
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 
 

Suomen kieli ja kirjallisuus  
 

Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen ta-
voitteet 

Arvioinnin koh-
teet 
 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 opastaa oppi-
lasta vahvista-
maan taitoaan 
toimia rakenta-
vasti erilaisissa 
viestintäympäris-
töissä ja ilmaise-
maan mielipi-
teensä 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa ja taitoa il-
maista mielipi-
teensä. 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja arkisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan vastaamalla 
esitettyihin kysy-
myksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
Oppilas osaa oh-
jatusti ilmaista 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan ja mielipitei-
tään sekä esittää 
mielipiteelleen 
joitakin peruste-
luja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T2 ohjata oppi-
lasta huomaa-
maan omien kie-
lellisten ja 

S1 Oppilas oppii 
huomaamaan 
omien kielellisten 
ja viestinnällisten 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
ja osallistuu 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
kielellisiä keinoja 
osallistuessaan 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellis-
ten keinojen li-
säksi 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan 
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viestinnällisten 
valintojensa vai-
kutuksia ja huo-
mioimaan toisten 
tarpeita ryhmä-
viestintä-tilan-
teissa 

valintojen vaiku-
tuksia ryhmävies-
tintätilanteissa ja 
ottamaan muut 
ryhmän jäsenet 
huomioon. 

keskusteluun asi-
allisesti. 

keskusteluun 
ryhmätilan-
teessa.  
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin 
verran tilantee-
seen sopivaksi. 

äänenkäytön, 
viestien kohden-
tamisen ja kon-
taktinoton taitoja 
erilaisissa ryhmä-
tilanteissa. 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmäti-
lanteeseen sopi-
vaksi ja ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 

tilanteeseen so-
pivalla tavalla 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näke-
mykset huomi-
oon keskustelles-
saan. 

T3 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
luovuuttaan ja il-
maisemaan itse-
ään monipuoli-
sesti erilaisissa 
viestintä- ja esi-
tystilanteissa, 
myös draaman 
avulla 

S1 Oppilas oppii 
käyttämään luo-
vuuttaan ja ilmai-
semaan itseään 
monipuolisesti 
erilaisissa vies-
tintä- ja esitysti-
lanteissa 
  

Esiintymisen tai-
dot 
 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen ja yk-
sinkertaisen 
puhe-esityksen 
konkreettisesta, 
itselleen tutusta 
aiheesta apuky-
symysten avulla. 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen itsel-
leen tutusta ai-
heesta. 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 
  

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen. 
Oppilas osaa 
käyttää kokonai-
silmaisun keinoja 
esiintyessään. 

Oppilas osaa pi-
tää valmistellun 
puhe-esityksen. 
Oppilas osaa 
käyttää luovasti 
ja monipuolisesti 
kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 

T4 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään myönteistä 

S1 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan 
omaa 

Vuorovaikutus 
taitojen kehittä-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vies-
tinnällisen 

Oppilas osaa ku-
vata itseään vies-
tijänä ja nimetä 

Oppilas osaa ku-
vata 

Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
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viestijäkuvaa 
sekä halua ja ky-
kyä toimia erilai-
sissa, myös moni-
mediaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa 

viestintäänsä ja 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan 
sekä kehittämis-
alueitaan. 

  
  

vahvuutensa tai 
kehittämiskoh-
teensa. 

muutaman vah-
vuutensa ja ke-
hittämiskohteen. 

vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohtei-
taan.  
Oppilas osaa ot-
taa vastaan pa-
lautetta ja antaa 
niukkaa pa-
lautetta muille. 
 

omia viestintätai-
tojaan. 
Oppilas osaa ot-
taa vastaan ja 
hyödyntää pa-
lautetta omasta 
toiminnastaan 
sekä antaa moni-
puolista pa-
lautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-
lasta sujuvoitta-
maan lukutaito-
aan ja käyttä-
mään tekstin ym-
märtämisen stra-
tegioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Oppilas sujuvoit-
taa lukemistaan 
ja oppii käyttä-
mään tekstin ym-
märtämisen stra-
tegioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan. 

Lukutaidon kehit-
täminen 

Oppilas lukee hi-
taasti ja takellel-
len rakenteelli-
sesti ja kielelli-
sesti yksinkertai-
sia tekstejä. 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yk-
sittäisen kehittä-
miskohteensa lu-
kijana. 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä. 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstinymmärtä-
misen perusstra-
tegiaa. 
Oppilas osaa 
tarkkailla omaa 
lukemistaan ja 
kuvata itseään lu-
kijana. 

Oppilas lukee su-
juvasti ikätasol-
leen sopivia teks-
tejä. 
Oppilas osaa 
käyttää tavalli-
simpia teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita. 
Oppilas osaa 
tarkkailla ja arvi-
oida itseään luki-
jana. 
  

Oppilas lukee su-
juvasti ja tarkasti 
monenlaisia ikä-
tasolleen sopivia 
tekstejä. 
Oppilas osaa 
käyttää teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita monipuoli-
sesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
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T6 opastaa oppi-
lasta kehittä-
mään monimuo-
toisten tekstien 
erittelyn, arvioin-
nin ja tulkitsemi-
sen taitoja ja laa-
jentamaan sana- 
ja käsitevaranto-
aan sekä edistä-
mään ajattelutai-
tojaan 

S2 Oppilas kehittää 
monimuotoisten 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tul-
kitsemisen tai-
toja ja laajentaa 
sana- ja käsiteva-
rantoaan. 

Tekstien erittely 
ja tulkinta 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin 
tekstin sisällöstä 
apukysymysten 
avulla. 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä 
itselleen uusia 
sanoja ja käsit-
teitä. 
Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti 
joitakin yksinker-
taisille tekstila-
jille tyypillisiä 
piirteitä. 

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasioita ja ni-
metä ohjatusti 
tekstin jonkin ta-
voitteen. 
Oppilas osaa oh-
jatusti päätellä it-
selleen uusien sa-
nojen ja käsittei-
den merkityksiä.  
Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yk-
sinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien joistakin 
kielellisistä ja 
tekstuaalisista 
piirteistä. 
  

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja tekstin 
rakentamista 
merkityksistä ja 
pohtia sen tavoit-
teita.   
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja 
käsitteiden mer-
kityksiä.  
Oppilas osaa ku-
vata ohjatusti ta-
vallisimpien ker-
tovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien keskeisiä 
kielellisiä, visuaa-
lisia ja tekstuaali-
sia piirteitä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstien rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 

T7 ohjata oppi-
lasta tiedonhan-
kintaan, moni-
puolisten tiedon-
lähteiden käyt-
töön ja tiedon 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan tie-
toa, käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä ja 

Tiedonhankinta-
taidot ja lähde-
kriittisyys 

Oppilas osaa et-
siä ohjatusti yk-
sittäisiä tietoja 
annetuista läh-
teistä. 

Oppilas osaa 
käyttää lähteenä 
eri tekstiympäris-
töjä sekä hakea 
ohjatusti tietoa 
niistä. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
lähteitä sekä ha-
kea tietoa niistä. 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti erilai-
sia lähteitä. 
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luotettavuuden 
arviointiin 

arvioimaan tie-
don luotetta-
vuutta. 

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja käyttä-
miensä lähteiden 
luotettavuu-
desta. 

lähteiden luotet-
tavuuteen liitty-
viä piirteitä. 

T8 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään kirjallisuu-
dentuntemusta 
ja kiinnostustaan 
lapsille ja nuorille 
tarkoitettua kir-
jallisuutta, me-
dia- ja muita 
tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdol-
lisuuksia myön-
teisiin lukukoke-
muksiin ja elä-
myksiin, tiedon-
halun tyydyttä-
miseen sekä lu-
kukokemusten 
jakamiseen, 
myös monime-
diaisissa ympäris-
töissä 

S2 Oppilas kehittää 
kirjallisuudentun-
temustaan ja 
kiinnostustaan 
lapsille ja nuorille 
tarkoitettua kir-
jallisuutta sekä 
media- ja muita 
tekstejä kohtaan 
sekä oppilas op-
pii jakamaan lu-
kukokemuksiaan 
myös monime-
diaisissa ympäris-
töissä. 

Lapsille ja nuo-
rille tarkoitetun 
kirjallisuuden ja 
tekstien tunte-
mus ja lukukoke-
musten jakami-
nen 

Oppilas osaa oh-
jatusti selostaa 
yksinkertaisen 
fiktiivisen tekstin 
juonen. 
Oppilas osaa 
apukysymysten 
avulla kertoa 
luku-, kuuntelu- 
ja katselukoke-
muksistaan. 
  

Oppilas osaa ku-
vailla fiktiivisten 
tekstien piirteitä 
käyttämällä käsit-
teitä juoni ja hen-
kilö. 
Oppilas osaa ku-
vata pintapuoli-
sesti luku-, kuun-
telu- ja katselu-
kokemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä 
tekstejä käyttä-
mällä käsitteitä 
juoni, henkilö ja 
tapahtumapaikka 
ja -aika. 
Oppilas osaa ku-
vata luku-, kuun-
telu- ja katselu-
kokemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä 
tekstejä käyttä-
mällä tarkoituk-
senmukaisia kä-
sitteitä. 
Oppilas osaa ku-
vata monipuoli-
sesti ja pohtia 
luku-, kuuntelu- 
ja katselukoke-
muksiaan. 
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Tekstien tuottaminen 

T9 rohkaista op-
pilasta ilmaise-
maan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa 
itsestään tekstien 
tuottajana 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan koke-
muksiaan, ajatuk-
siaan ja mielipi-
teitään ja vahvis-
taa myönteistä 
kuvaa itsestään 
tekstien tuotta-
jana. 

Kokemusten, aja-
tusten ja mielipi-
teiden ilmaisemi-
nen sekä tekstin 
tuottamisen tai-
tojen kehittämi-
nen 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla teks-
tejä, joissa hän il-
maisee ajatuksi-
aan, kokemuksi-
aan tai mielipitei-
tään. 
Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
jonkin yksittäisen 
kehittämiskoh-
teensa tekstin 
tuottajana. 

Oppilas osaa oh-
jatusti tuottaa 
tekstejä, joissa 
hän ilmaisee ko-
kemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mieli-
piteitään ymmär-
rettävästi. 
Oppilas osaa ku-
vata itseään teks-
tin tuottajana ja 
nimetä jonkin 
vahvuuden ja ke-
hittämiskohteen. 

Oppilas osaa 
tuottaa ajatuksi-
aan, kokemuksi-
aan ja mielipitei-
tään ilmaisevia 
tekstejä. 
Oppilas osaa eri-
tellä vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa moni-
puolisesti ja suju-
vasti kokemuksi-
aan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
ilmaisevia teks-
tejä. 
Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
itseään tekstin 
tuottajana. 

T10 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
kielentämään 
ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan 
kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien tuotta-
mista, myös 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan ker-
tovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja yksin-
kertaisia kantaa 
ottavia tekstejä, 
myös monime-
diaisissa ympäris-
töissä. 

Tekstilajien hal-
linta 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla yksin-
kertaisia kertovia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa ohjatusti 
kertovia, kuvaa-
via, ohjaavia 
tekstejä sekä 
käyttää joitakin 
niille tyypillisiä il-
maisutapoja. 
  

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
kertomiselle, ku-
vaamiselle, oh-
jaaville ja yksin-
kertaiselle kantaa 
ottavalle tekstille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 
  

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukaisesti 
kertomiselle, ku-
vaamiselle, oh-
jaavalle ja yksin-
kertaiselle kantaa 
ottavalle tekstille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 
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monimediaisissa 
ympäristöissä 

T11 ohjata oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittami-
sen ja näppäin-
taitojen sujuvoi-
tumista ja vahvis-
tamaan kirjoite-
tun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkir-
joituksen hallin-
taa 

S3 Oppilas sujuvoit-
taa käsinkirjoitta-
mista ja näppäin-
taitoja sekä vah-
vistaa kirjoitetun 
kielen ja tekstien 
rakenteiden ja oi-
keinkirjoituksen 
hallintaa. 

Kirjoitustaidon 
kehittäminen ja 
kirjoitetun kielen 
hallinta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen lyhyitä 
tekstejä, joista 
saa selvää. 
Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisia virke- ja 
lauserakenteita   
sekä käyttää sa-
tunnaisesti virk-
keen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta virk-
keen alussa ja 
erisnimissä. Il-
maisussa on pal-
jon puheenvarai-
suutta. 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
tekstinsä sekä 
muotoilla virk-
keitä ja käyttää 
muutamia erilai-
sia lauseraken-
teita sekä nou-
dattaa joitakin 
kirjoitetun yleis-
kielen käytän-
teitä. 
 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä sujuvasti 
sekä käsin että 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen. 
Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
ja jaksottaa teks-
tinsä sekä hallit-
see keskeiset kir-
joitetun yleiskie-
len käytänteet. Il-
maisussa on sa-
tunnaista pu-
heenvaraisuutta. 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti 
ja selkeästi käsin 
sekä tuottaa 
tekstiä tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
Oppilas osaa otsi-
koida ja jaksottaa 
tekstinsä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla sekä hal-
litsee kirjoitetun 
yleiskielen käy-
tänteitä. 

T12 kannustaa 
oppilasta kehittä-
mään tekstin 
tuottamisen pro-
sesseja ja taitoa 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosessejaan 
ja taitoaan tuot-
taa tekstiä 

Tekstin tuottami-
sen prosessin 
hallinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien 
tai apukysymys-
ten avulla. 

Oppilas osaa oh-
jatusti suunni-
tella ja tuottaa 
tekstiä sekä yksin 
että ryhmässä. 

Oppilas osaa oh-
jatusti muokata 
tekstiään palaut-
teen pohjalta. 

Oppilas osaa 
muokata teks-
tinsä rakennetta 
ja kieltä. 
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arvioida omia 
tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia 
tekstien tuotta-
miseen yhdessä, 
rakentavan pa-
lautteen antami-
seen ja saami-
seen, ohjata otta-
maan huomioon 
tekstin vastaan-
ottaja sekä toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijän-
oikeuksia kunni-
oittaen 

yhdessä, arvioida 
omia ja muiden 
tekstejä ja ottaa 
vastaan pa-
lautetta omista 
teksteistä sekä 
oppilas oppii toi-
mimaan eetti-
sesti verkossa yk-
sityisyyttä ja teki-
jänoikeuksia kun-
nioittaen. 

Oppilas osaa 
tehdä satunnaisia 
pintatason ha-
vaintoja omasta 
tekstistään. 
 

Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. Hän osaa 
antaa niukkaa ja 
ylimalkaista pa-
lautetta toisten 
teksteistä. 
Oppilas osaa 
käyttää mekaani-
sesti lähteitä. 
Oppilas noudat-
taa ohjatusti teki-
jänoikeuksia. 
 
 

Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta teks-
teistä. 
Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
lähteitä. 
Oppilas noudat-
taa tekijänoi-
keuksia. 
 

Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään ja vastaan-
ottaa palautetta 
sekä antaa raken-
tavaa palautetta 
muiden teks-
teistä. 
Oppilas osaa 
käyttää lähteitä 
tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T13 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan kielitietoi-
suuttaan, innos-
taa häntä tutki-
maan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 
sen eri variant-
teja ja harjaan-
nuttaa 

S4 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kielitietoisuut-
taan, tutkimaan 
ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri 
variantteja sekä 
käyttämään kä-
sitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 

Kielen tarkaste-
lun kehittyminen 
ja kielikäsitteiden 
hallinta 
  

Oppilas osaa 
tehdä satunnaisia 
havaintoja joista-
kin kielenkäyttö-
tilanteista. 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista kielen-
käyttötilanteista. 
Oppilas osaa ni-
metä useita kie-
len ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 
 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista eri tilan-
teissa. 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa 

Oppilas osaa 
tehdä monipuoli-
sia havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista suhteessa 
kielenkäyttötilan-
teen tavoittee-
seen. 
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käyttämään kä-
sitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
puhutaan ja aut-
taa ymmärtä-
mään kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksia 

sen rakenteista 
puhutaan, sekä 
oppilas oppii ym-
märtämään kie-
lellisten valinto-
jen vaikutuksia. 

tilanteissa tuo-
tettujen kielen ja 
tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
 

Oppilas osaa ku-
vailla monipuoli-
sesti sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa tilan-
teissa tuotettu-
jen kielen ja teks-
tien piirteitä ja 
rakenteita. 

T14 kannustaa 
oppilasta laajen-
tamaan tekstiva-
likoimaansa ja lu-
kemaan lapsille 
ja nuorille suun-
nattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaista lukuhar-
rastukseen ja lu-
kuelämysten ja-
kamiseen ja kir-
jaston aktiiviseen 
käyttöön 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja lukee 
lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjal-
lisuutta sekä op-
pii käyttämään 
kirjastoa. 

Kirjallisuuden 
tuntemus ja teks-
tivalikoiman laa-
jentaminen 

Oppilas on luke-
nut jonkin lyhyen 
kokonaisen kau-
nokirjallisen teks-
tin tai tietoteks-
tin. 

Oppilas on luke-
nut osan sovi-
tuista kaunokir-
jallisista ja tieto-
teoksista. 
Oppilas pitäytyy 
itselleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa 
ohjatusti. 

Oppilas on luke-
nut sovitut kau-
nokirjalliset ja 
tietoteokset. 
Oppilas osaa va-
lita luettavakseen 
erilaisia ikä-
kaudelleen sopi-
via tekstejä. 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa 
itsenäisesti. 

Oppilas osaa va-
lita luettavakseen 
myös itselleen 
uudenlaisia teks-
tejä. 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa 
monipuolisesti. 

T15 tukea oppi-
lasta kielellisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin ra-
kentamisessa ja 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiään ja oppii 

Kielitietoisuuden 
ja kulttuurin tun-
temuksen kehit-
tyminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kielten ja kulttuu-
risten piirteiden 

Oppilas osaa ni-
metä useita kiel-
ten ja kulttuuris-
ten piirteiden 

Oppilas osaa ver-
tailla kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 

Oppilas osaa 
pohtia eri kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden 



Opetushallitus 

10 
 

ohjata arvosta-
maan eri kulttuu-
reja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia 
media- ja kult-
tuuritarjontaan 
tutustumiseen 
sekä oman kult-
tuurin tuottami-
seen 

arvostamaan eri 
kulttuureja ja kie-
liä sekä oppii 
käyttämään me-
diaa ja kulttuuri-
palveluja. 

yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin käyt-
töä arjessaan.  

yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 
Oppilas osaa ku-
vata itseään kiin-
nostavaa media- 
ja kulttuuritar-
jontaa. 
 
 

Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin roolia 
arjessaan. 
 

yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 
Oppilas osaa ku-
vata media- ja 
kulttuuritarjon-
nan merkitystä 
omassa lähipiiris-
sään. 

  

Svenska och litteratur  
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-
ven i förmågan 
att uttrycka sin 
åsikt och delta 
konstruktivt i 
olika 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att 
agera i olika kom-
munikationssitu-
ationer och stär-
ker sin förmåga 
att uttrycka sin 

Förmåga att 
agera i kommuni-
kationssituat-
ioner 

Eleven kan agera 
i bekanta och 
vardagliga kom-
munikationssitu-
ationer. 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 

Eleven kan agera 
i vardagliga kom-
munikationssitu-
ationer. 
Eleven kan under 
handledning 

Eleven kan agera 
i vardagliga kom-
munikationssitu-
ationer. 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika 
kommunikations-
situationer. 
Eleven kan ut-
trycka sina 



Opetushallitus 

11 
 

kommunikations-
situationer 

åsikt.                      
                            

genom att svara 
på frågor. 

uttrycka sina tan-
kar och åsikter. 

ge några moti-
veringar till dem.  

åsikter och moti-
vera dem på ett 
för situationen 
lämpligt sätt. 
  

M2 handleda ele-
ven att i sin kom-
munikation lägga 
märke till de 
egna språkvalens 
betydelse och ta 
hänsyn till motta-
garens behov vid 
kommunikation i 
grupp 

I1  Eleven lär sig 
iaktta hur egna 
språkliga och 
kommunikativa 
val inverkar i 
gruppkommuni-
kationssituat-
ioner och ta hän-
syn till andra 
gruppmedlem-
mar. 

Förmåga till 
gruppkommuni-
kation 

Eleven kan lyssna 
på andra och 
delta i diskuss-
ioner på ett sak-
ligt sätt.  

Eleven kan an-
vända olika 
språkliga ut-
tryckssätt när 
hen deltar i 
gruppdiskuss-
ioner. 
Eleven kan i nå-
gon mån anpassa 
sin kommunikat-
ion på ett för si-
tuationen lämp-
ligt sätt.  

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, 
även använda sin 
röst, rikta sitt 
budskap och an-
vända sin för-
måga att ta kon-
takt i olika kom-
munikationssitu-
ationer i grupp. 
Eleven kan an-
passa sin kom-
munikation enligt 
situationen och 
ta hänsyn till de 
andra delta-
garna.  

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommu-
nikativa uttrycks-
sätt på ett för si-
tuationen ända-
målsenligt sätt. 
Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras 
åsikter i diskuss-
ioner. 

M3 handleda ele-
ven att använda 
sin kreativitet 
och uttrycka sig 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt och 
kreativt i 

Förmåga att 
framträda 

Eleven kan hålla 
ett kort och en-
kelt anförande 
kring ett för hen 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 

 Eleven kan hålla 
ett förberett an-
förande. 



Opetushallitus 

12 
 

mångsidigt i olika 
kommunikations-
situationer och 
framträdanden, 
även genom 
drama 

kommunikations-
situationer och 
framträdanden. 

bekant och kon-
kret ämne med 
hjälp av stödfrå-
gor. 
Eleven kan ut-
trycka sig förstå-
eligt. 

ett för hen be-
kant ämne. 
Eleven uttrycker 
sig i någon mån 
både verbalt och 
icke-verbalt. 

Eleven kan ut-
trycka sig verbalt 
och icke-verbalt. 

Eleven kan på ett 
kreativt och 
mångsidigt 
sätt uttrycka sig 
verbalt och icke-
verbalt. 

M4 sporra eleven 
att på ett positivt 
sätt stärka de 
egna kommuni-
kativa färdighet-
erna samt viljan 
och förmågan att 
delta i olika typer 
av kommunikat-
ionssituationer, 
även multimedi-
ala  

I1 Eleven lär sig 
iaktta sin egen 
kommunikation 
och identifiera 
sina styrkor och   
utvecklingsområ-
den. 

Förmåga att ut-
veckla kommuni-
kativa färdig-
heter 
  

 Eleven kan iden-
tifiera någon av 
sina kommunika-
tiva styrkor eller 
utvecklingsområ-
den,  

 Eleven kan besk-
riva sitt sätt att 
kommunicera 
och identifiera 
några styrkor el-
ler utvecklings-
områden.  

Eleven kan besk-
riva sina styrkor 
och utvecklings-
områden. 
Eleven kan ta 
emot respons 
och ge andra 
knapphändig re-
spons.  
  

Eleven kan real-
istiskt utvärdera 
egna kommuni-
kationsfärdig-
heter.   
Eleven kan ta till 
sig och dra bytta 
av respons och 
samt ge 
mångsidig re-
spons åt andra. 

Att tolka texter  

M5 stödja eleven 
i att vidareut-
veckla sin grund-
läggande läsfär-
dighet till ett fly-
tande läsande, 
utveckla 

I2 Eleven utvecklar 
sin läsförmåga 
och lär sig att an-
vända läsförstå-
elsestrategier 
samt att obser-
vera och 

Förmåga att ut-
veckla sin läsfär-
dighet  

Eleven läser tex-
ter som är språk-
ligt- och struktur-
mässigt enkla. 
Läsningen är 
långsam och 
knagglig. 

Eleven läser rätt 
flytande texter 
som är språkligt- 
och struktur-
mässigt enkla. 
Eleven kan an-
vända någon 

Eleven läser fly-
tande texter som 
är lämpliga för 
hens ålder.  
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste 

Eleven läser fly-
tande och upp-
märksamt många 
olika slag av tex-
ter som är lämp-
liga för hens ål-
der.  
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strategier för läs-
förståelse samt 
stödja eleven i 
att observera och 
utvärdera sitt 
eget läsande 

utvärdera sin 
egen läsning. 

 
Eleven kan 
nämna något 
område där hen 
kan utvecklas 
som läsare. 

enkel grundläg-
gande läsförstå-
elsestrategi. 
Eleven kan iaktta 
sin egen läsning 
och beskriva sig 
själv som läsare.  

grundläggande 
läsförståelsestra-
tegierna. 
Eleven kan iaktta 
och utvärdera sig 
själv som läsare.  

Eleven kan an-
vända grundläg-
gande läsförstå-
elsestrategier 
mångsidigt och 
ändamålsenligt. 

M6 stödja eleven 
i att utveckla ele-
vens färdighet att 
analysera, tolka 
och utvärdera 
texter av många 
olika slag, bredda 
elevens ord- och 
begreppsförråd 
samt stödja tän-
kandet 

 I2 Eleven utvecklar 
sin färdighet att 
redogöra för, ut-
värdera och tolka 
texter av många 
olika slag och 
breddar sitt ord- 
och begreppsför-
råd.  

Förmåga att re-
dogöra för och 
tolka text 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrå-
gor återge något 
av innehållet i en 
text. 
 
Eleven kan iden-
tifiera ord och 
begrepp som är 
nya för hen i tex-
ter. 
 
Eleven kan under 
handledning 
identifiera några 
typiska drag för 
enkla textgenrer. 

Eleven kan ur-
skilja textens hu-
vuddrag och un-
der handledning 
nämna något 
syfte med texten. 
 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen 
av nya ord och 
begrepp.  
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
några språkliga 
och textuella sär-
drag för berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
texten och de be-
tydelser som 
byggs upp i den 
och reflektera 
över textens syf-
ten. 
 
Eleven kan här-
leda betydelsen 
av nya ord och 
begrepp.  
 
Eleven kan under 
handledning be-
skriva de centrala 
språkliga, visuella 
och textuella dra-
gen i vanliga ty-
per av 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
texten och de be-
tydelser som 
byggs upp i den 
och reflektera 
över textens syf-
ten.  
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ställningstagande 
texter. 

berättande, be-
skrivande, instru-
erande och ställ-
ningstagande 
texter. 

M7 handleda ele-
ven i att söka in-
formation, an-
vända många 
olika slag av in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet 

I2 Eleven lär sig att 
söka information, 
använda 
mångsidiga in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet.  

Färdigheter i in-
formationssök-
ning och källkritik 
  
  

Eleven kan under 
handledning 
plocka ut enskild 
information ur 
givna källor.  

Eleven kan an-
vända olika text-
miljöer som källa 
och söka inform-
ation i dem un-
der handledning. 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet.  

Eleven kan an-
vända olika källor 
och söka inform-
ation i dem. 
Eleven kan 
nämna några ty-
piska drag för till-
förlitliga källor. 

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika käl-
lor. 

M8 sporra eleven  
att utveckla sin 
litteraturkunskap 
och sitt intresse 
för barn- och 
ungdomslittera-
tur, medie- och 
andra texter 
samt ge möjlig-
het till positiva 
läserfarenheter, 
släcka 

I2 Eleven utvecklar 
sin litteraturkun-
skap och sitt in-
tresse för barn- 
och ungdomslit-
teratur, medie- 
och andra texter 
samt lär sig att 
dela med sig av 
sina läsupplevel-
ser även i multi-
mediala miljöer. 

Kunskap om litte-
ratur och texter 
för barn och 
unga och för-
måga att dela 
med sig av sina 
läsupplevelser 

Eleven kan under 
handledning 
återge intrigen i 
en enkel fiktiv 
text. 
Eleven kan med 
hjälp av stödfrå-
gor berätta om 
sina läs-, lyssnar- 
och tittarupple-
velser.  

Eleven kan besk-
riva dragen i fik-
tiva texter drag 
med hjälp av be-
greppen intrig 
och person. 
Eleven kan ytligt 
beskriva sina läs-, 
lyssnar- eller tit-
tarupplevelser.  

Eleven kan redo-
göra för fiktiva 
texter genom att 
använda begrep-
pen intrig, per-
son, plats och tid. 
Eleven kan besk-
riva sina läs-, 
lyssnar- eller tit-
tarupplevelser.  

Eleven kan redo-
göra för fiktiva 
texter med hjälp 
av ändamålsen-
liga begrepp. 
Eleven kan 
mångsidigt besk-
riva sina läs-, 
lyssnar- eller tit-
tarupplevelser 
och reflektera 
över dem. 
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kunskapstörst 
samt möjliggöra 
läsupplevelser 
som eleven kan 
dela med sig av 
bland annat i 
multimediala mil-
jöer 

Att producera texter 

M9 uppmuntra 
eleven att ut-
trycka upplevel-
ser, tankar och 
åsikter och stärka 
elevens positiva 
bild av sig själv 
som textprodu-
cent 

I3 Eleven lär sig ut-
trycka sina upple-
velser, tankar 
och åsikter och 
stärker en positiv 
bild av sig själv 
som textprodu-
cent.   

Förmåga att ut-
trycka upplevel-
ser, tankar och 
åsikter samt  
utveckla färdig-
heter som text-
producent  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera texter 
där hen uttrycker 
sina tankar, upp-
levelser eller 
åsikter.  
Eleven kan under 
handledning 
nämna något en-
skilt utvecklings-
område som 
textproducent. 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera texter, 
där hen uttrycker 
sina upplevelser, 
tankar och åsik-
ter på ett begrip-
ligt sätt. 
Eleven kan besk-
riva sig själv som 
textproducent 
och nämna nå-
gon styrka och 
något utveckl-
ingsområde.   

Eleven kan pro-
ducera texter 
som förmedlar 
hens upplevelser, 
tankar och åsik-
ter.    
 
Eleven kan redo-
göra för sina styr-
kor och utveckl-
ingsområden 
som textprodu-
cent.   

Eleven kan 
mångsidigt och 
smidigt produ-
cera texter där 
hen uttrycker 
sina upplevelser, 
tankar och åsik-
ter. 
 
Eleven kan på ett 
realistiskt sätt ut-
värdera sig själv 
som textprodu-
cent.  

M10 uppmuntra 
och handleda 
eleven att 

I3 Eleven lär sig 
producera berät-
tande, 

Förmåga att be-
härska textgenrer 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera 

Eleven kan under 
handledning an-
vända 

Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga  
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verbalisera sina 
tankar och att 
öva sig att produ-
cera berättande, 
beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställnings-
tagande texter, 
även i multimedi-
ala miljöer 

beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställnings-
tagande texter, 
även i multimedi-
ala miljöer.  
  

producera enkla 
berättande tex-
ter om ett för 
hen bekant 
ämne.   

berättande, be-
skrivande, instru-
erande texter 
samt använda 
några uttrycks-
sätt som är ty-
piska för dem.   

uttryckssätt som 
är typiska för be-
rättande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter.  

uttryckssätt som 
är typiska för be-
rättande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter.  

M11 handleda 
eleven att vidare-
utveckla sin för-
måga att skriva 
flytande för hand 
och digitalt och 
stärka färdighet-
erna i rättstav-
ning och de 
grundläggande 
strukturerna i 
skriftspråket 

I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
skriva flytande 
för hand och digi-
talt och stärker 
färdigheterna i 
rättstavning och 
de grundläg-
gande struk-
turerna i skrift-
språket.  

Förmåga att ut-
veckla skrivfär-
digheten och be-
härska skriftsprå-
ket. 
  
  
  
  
  

Eleven kan skriva 
korta begripliga 
texter för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg. 
 
Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och sats-
byggnad samt 
slumpmässigt an-
vända skilje-
tecken vid me-
ningsgränser och 
versal i början av 
mening och i 
egennamn. 
Uttryckssättet 
har tydliga 

Eleven kan skriva 
relativt smidigt 
och läsligt både 
för hand och 
med hjälp av digi-
tala verktyg. 
 
Eleven kan under 
handledning ru-
bricera sin text 
samt formulera 
meningar och an-
vända några olika 
satsstrukturer 
samt följa några 
av standardsprå-
kets skriftspråks-
normer.     

Eleven kan skriva 
smidigt för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg.  
 
Eleven kan under 
handledning ru-
bricera och dela 
in sin text i 
stycken samt be-
härskar det cen-
trala av standard-
språkets skrift-
språksnormer.   
Uttryckssättet 
har slumpmäss-
iga talspråkliga 
drag. 
  

Eleven kan skriva 
smidigt och tyd-
ligt för hand samt 
producera text 
med hjälp av digi-
tala verktyg.  
 
Eleven kan rubri-
cera och dela in 
sin text i stycken 
på ett ändamåls-
enligt sätt samt 
behärskar stan-
dardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.    
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talspråkliga drag. 
  

M12 sporra ele-
ven att lära sig 
textproduktions-
processer och 
förmåga att ut-
värdera sina egna 
texter, erbjuda 
möjligheter att 
producera text 
tillsammans, ta 
emot och ge kon-
struktiv respons, 
handleda eleven 
att ta hänsyn till 
textmottagaren 
och att agera 
etiskt på nätet 
med hänsyn till 
integritetsskydd 
och följa upp-
hovsrättsliga nor-
mer 

I3 Eleven utvecklar 
sina textprodukt-
ionsprocesser 
och sin förmåga 
att producera 
text tillsammans, 
utvärdera sina 
egna och andras 
texter och ta 
emot respons på 
sina egna texter 
samt lär sig att 
agera etiskt på 
nätet med hän-
syn till integri-
tetsskydd och 
följa upphovs-
rättsliga normer. 

Förmåga att be-
härska textpro-
duktionsproces-
sen och att kom-
municera på ett 
etiskt sätt  

Eleven kan pla-
nera och produ-
cera text med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor.  
 
Eleven kan göra 
ytliga och slump-
mässiga iaktta-
gelser om sin 
egen text.  

Eleven kan under 
handledning pla-
nera och produ-
cera text indivi-
duellt och i 
grupp.  
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
sin egen text. 
Hen kan ge 
knapphändig och 
ytlig 
respons på and-
ras texter. 
 
Eleven kan meka-
niskt använda 
källor.  
Eleven kan under 
handledning följa 
upphovsrättsliga 
normer.  

Eleven kan under 
handledning redi-
gera sin text på 
basis av respons.  
 
Eleven kan utvär-
dera sina egna 
texter och ge och 
ta emot respons 
på texter.   
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända källor.  
Eleven följer upp-
hovsrättsliga nor-
mer. 

Eleven kan redi-
gera struktur och 
språk i sin text.  
Eleven kan utvär-
dera sina egna 
texter och ta 
emot respons 
samt ge kon-
struktiv respons 
på andras texter. 
Eleven kan an-
vända källor på 
ett ändamålsen-
ligt sätt.   

Att förstå språk, litteratur och kultur 
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M13 handleda 
eleven att stärka 
sin språkliga 
medvetenhet, 
väcka elevens in-
tresse för att un-
dersöka och ob-
servera språket 
och dess olika va-
rianter samt ge 
eleven möjlig-
heter att an-
vända begrepp 
som beskriver 
språket och 
språkliga struk-
turer och hjälpa 
eleven att förstå 
betydelsen av 
språkliga val 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språk-
liga medveten-
het, undersöka 
och obser-
vera språket och 
dess olika varian-
ter samt använda 
begrepp som be-
skriver språket 
och språkliga 
strukturer samt 
lär sig förstå be-
tydelsen av 
språkliga val.  

Utveckla för-
mågan att obser-
vera språk och 
behärska språk-
liga begrepp 

Eleven kan göra 
slumpmässiga 
iakttagelser om 
några språkliga 
situationer. 
  
Eleven kan 
nämna några 
språkliga och 
textuella drag 
och strukturer. 
 
  

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
olika språkliga si-
tuationer.  
 
Eleven kan 
nämna flera 
språkliga och 
textuella drag 
och strukturer.  

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
följderna av 
språkliga val i 
olika situat-
ioner.   
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp beskriva 
språkliga och 
textuella drag 
och strukturer 
som producerats 
i olika situat-
ioner. 

Eleven kan 
mångsidigt re-
flektera kring 
följderna av 
språkliga val i för-
hållande till situ-
ationen och syf-
tet med den. 
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp 
mångsidigt besk-
riva språkliga och 
textuella drag 
och strukturer 
som producerats 
i olika situat-
ioner. 

M14 sporra ele-
ven att vidga sin 
textvärld och läsa 
litteratur som är 
riktad till barn 
och unga och 
uppmuntra ele-
ven att läsa och 
reflektera kring 

I4 Eleven vidgar sin 
textvärld och lä-
ser litteratur som 
är riktad till barn 
och unga samt 
lär sig att an-
vända bibliotek.  

Litteraturkun-
skap och en vid-
gad textvärld  
  
  

Eleven har läst 
någon kort skön-
litterär text eller 
facktext i sin hel-
het. 

Eleven har läst en 
del av de skönlit-
terära texter eller 
facktexter man 
kommit överens 
om.  
 

Eleven har läst de 
skönlitterära tex-
ter och facktex-
ter man kommit 
överens.  
 
Eleven kan välja 
texter att läsa 

Eleven kan välja 
texter att läsa 
som är nya för 
hen.  
 
Eleven kan 
mångsidigt an-
vända bibliotek.  
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sina läsupplevel-
ser samt att ak-
tivt använda sig 
av bibliotek 

Eleven håller sig 
till välbekanta 
textgenrer. 
 
Eleven kan an-
vända bibliotek 
under handled-
ning.  

som är lämpliga 
för hens ålder. 
 
Eleven kan själv-
ständigt använda 
bibliotek.  
 
  

M15 stärka ele-
vens språkliga 
och kulturella 
identitet(er), 
handleda eleven 
att lära känna 
och värdesätta 
olika kulturer och 
språk, väcka ele-
vens intresse för 
de nordiska 
grannspråken 
och erbjuda ele-
ven möjlighet att 
bekanta sig med 
ett mångsidigt 
medie- och kul-
turutbud och att 
själv medverka i 
kulturprodukt-
ioner 

I4 Eleven utvecklar 
sin(a) språklig(a) 
och kulturella 
identitet(er) och 
lär sig att värde-
sätta olika kul-
turer och språk 
samt lär sig att 
använda medier 
och kulturutbud. 

Att utveckla 
språklig och kul-
turell medveten-
het  

Eleven kan 
nämna några lik-
heter och skillna-
der i språk och 
kultur. 
 
Eleven kan 
nämna några 
språk som talas i 
de nordiska län-
derna.  
 
Eleven kan besk-
riva sin egen an-
vändning av me-
dier och kultur i 
vardagen.  

Eleven kan 
nämna flera lik-
heter och skillna-
der i språk och 
kultur. 
 
Eleven kan 
nämna flera 
språk som talas i 
de nordiska län-
derna och hör 
skillnaden mellan 
några av dem. 
 
Eleven kan besk-
riva medie- och 
kulturutbud som 
intresserar hen 
själv.  

Eleven kan jäm-
föra likheter och 
skillnader i språk 
och kultur. 
 
Eleven kan iden-
tifiera språk som 
talas i de nor-
diska länderna. 
 
Eleven kan besk-
riva mediernas 
och kulturens roll 
i den egna varda-
gen.   

Eleven kan re-
flektera kring lik-
heter och skillna-
der i språk och 
kultur. 
 
Eleven kan jäm-
föra likheter och 
skillnader i de 
nordiska grann-
språken.  
 
Eleven kan besk-
riva mediernas 
och kulturens roll 
i den egna om-
givningen.  
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Saamen kieli ja kirjallisuus 
  

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista ja 
ohjata oppilasta 
vuorovaikutustai-
tojen kehittämi-
seen luomalla ti-
laisuuksia keskus-
teluun ja eettis-
ten kysymysten 
pohdintaan 

S1 Oppilas vahvis-
taa taitoaan toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa ja tai-
toa ilmaista mie-
lipiteensä.  

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja arkisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan vastaamalla 
esitettyihin kysy-
myksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti ilmaista 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan ja mielipitei-
tään sekä esittää 
mielipiteilleen 
joitakin peruste-
luja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teitään ja perus-
tella niitä tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvista-
maan taitoa toi-
mia rakentavasti 
erilaisissa viestin-
tätilanteissa sa-
nallisesti ja ei-

S1 Oppilas oppii 
huomaamaan 
omien kielellis-
ten ja viestinnäl-
listen valintojen 
vaikutuksia 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
ja osallistuu kes-
kusteluun asialli-
sesti.  

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
kielellisiä keinoja 
osallistuessaan 
keskusteluun 
ryhmätilan-
teessa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellis-
ten keinojen li-
säksi äänenkäy-
tön, viestien koh-
dentamisen ja 
kontaktinoton 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 
 



Opetushallitus 

21 
 

sanallisesti sekä 
ohjata oppilasta 
huomioimaan 
viestinnässään 
vastaanottajan 
tarpeita ja omien 
kielellisten valin-
tojen vaikutusta 

ryhmäviestintäti-
lanteissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet 
huomioon. 

 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin 
verran tilantee-
seen sopivaksi. 

taitoja erilaisissa 
ryhmätilanteissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmäti-
lanteeseen sopi-
vaksi ja ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ot-
taa muiden nä-
kemykset huomi-
oon keskustelles-
saan. 

T3 tukea oppi-
laan myönteisen 
viestijäkuvan ra-
kentumista sekä 
ohjata oppilasta 
tunnistamaan ti-
laisuudet käyttää 
saamen kielen 
taitoaan 

S1 Oppilas oppii 
käyttämään luo-
vuuttaan ja il-
maisemaan itse-
ään monipuoli-
sesti erilaisissa 
viestintä- ja esi-
tystilanteissa 
sekä tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää saamen 
kielen taitoaan 

Esiintymisen tai-
dot ja saamen 
kielen taidon 
hyödyntäminen 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen ja yk-
sinkertaisen 
puhe-esityksen 
konkreettisesta, 
itselleen tutusta 
aiheesta apuky-
symysten avulla. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ohjatusti. 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen itsel-
leen tutusta ai-
heesta. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa 
asettaa ohjatusti 
itselleen tavoit-
teita hyödyntää 
saamen kielen 
taitoaan. 

Oppilas osaa pi-
tää valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa 
asettaa itselleen 
tavoitteita hyö-
dyntää saamen 
kielen taitoaan.  

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppi-
lasta lukutaidon 
sujuvoittamiseen 
ja käyttämään 

S2 Oppilas sujuvoit-
taa lukemistaan 
ja oppii käyttä-
mään tekstin 

Lukutaidon kehit-
täminen 

Oppilas lukee 
vielä hitaasti ja 
takellellen ra-
kenteeltaan ja 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
rakenteeltaan ja 
kieleltään 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä.  

Oppilas lukee su-
juvasti ikätasol-
leen sopivia teks-
tejä. 
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tekstin ymmärtä-
misen strategi-
oita sekä havain-
noimaan ja arvi-
oimaan omaa lu-
kemistaan 

ymmärtämisen 
strategioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan 
omaa lukemis-
taan. 

kieleltään yksin-
kertaisia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yk-
sittäisen kehittä-
miskohteensa lu-
kijana. 

yksinkertaisia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ohjatusti 
jotakin yksinker-
taista tekstinym-
märtämisen pe-
russtrategiaa. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti arvioida 
omaa lukemis-
taan. 

 
Oppilas osaa 
käyttää tavalli-
simpia teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omaa luke-
mistaan. 
  

 
Oppilas osaa 
käyttää teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita monipuoli-
sesti ja tarkoituk-
senmukaisesti.  

T5 ohjata oppi-
lasta laajenta-
maan sana- ja kä-
sitevarantoa sekä 
tekstin käsittei-
den ymmärtä-
mistä 

S2 Oppilas kehittää 
tekstien eritte-
lyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen tai-
toja ja laajentaa 
sana- ja käsiteva-
rantoaan.  

Tekstien erittely 
ja tulkinta 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin 
tekstin sisällöstä 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa 
tunnistaa teks-
teistä itselleen 
uusia sanoja ja 
käsitteitä. 

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasioita ja ni-
metä ohjatusti 
tekstin jonkin ta-
voitteen.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti päätellä 
itselleen uusien 
sanojen ja käsit-
teiden merkityk-
siä.   

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja tekstin 
rakentamista 
merkityksistä ja 
pohtia sen tavoit-
teita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja 
käsitteiden mer-
kityksiä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 
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T6 ohjata oppi-
lasta tiedonhan-
kintaan, moni-
puolisten tiedon-
lähteiden käyt-
töön ja tiedon 
luotettavuuden 
arviointiin sekä 
kiinnittämään 
huomiota saa-
menkielisten al-
kuperäistekstien 
kulttuurisidon-
naisiin ominais-
piirteisiin 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan tie-
toa, käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä ja ar-
vioimaan tiedon 
luotettavuutta 
sekä kiinnittä-
mään huomiota 
saamenkielisten 
alkuperäisteks-
tien kulttuuri-
sidonnaisiin omi-
naispiirteisiin 

Tiedonhankinta-
taidot ja lähde-
kriittisyys 

Oppilas osaa et-
siä ohjatusti yk-
sittäisiä tietoja 
annetuista läh-
teistä. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tunnistaa 
joitakin saamen-
kielisten alkupe-
räistekstien omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa 
käyttää lähteenä 
eri tekstiympä-
ristöjä sekä ha-
kea ohjatusti tie-
toa niistä.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja käyttä-
miensä lähteiden 
luotettavuu-
desta. 
 
Oppilas osaa 
tunnistaa joita-
kin saamenkielis-
ten alkuperäis-
tekstien ominais-
piirteitä. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
lähteitä sekä ha-
kea tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 
Oppilas osaa tun-
nistaa saamen-
kielisten alkupe-
räistekstien omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti erilai-
sia lähteitä. 
 
Oppilas osaa 
pohtia saamen-
kielisten alkupe-
räistekstien omi-
naispiirteitä. 

Tekstien tuottaminen 

T7 kannustaa op-
pilasta kielentä-
mään ajatuksiaan 
ja harjoittele-
maan kertovien, 
kuvaavien, ohjaa-
vien ja 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan ker-
tovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja yksin-
kertaisia kantaa 
ottavia tekstejä, 
myös 

Tekstilajien hal-
linta 
  

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla yksin-
kertaisia kertovia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjatusti 
kertovia, kuvaa-
via, ohjaavia 
tekstejä sekä 
käyttää joitakin 

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
kertovalle, ku-
vaavalle, ohjaa-
valle ja yksinker-
taiselle kantaa 
ottavalle tekstille 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sesti kertovalle, 
kuvaavalle, oh-
jaavalle ja yksin-
kertaiselle 
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yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien tuotta-
mista, myös mo-
nimediaisissa ym-
päristöissä 

monimediaisissa 
ympäristöissä.  

niille tyypillisiä il-
maisutapoja. 

tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

kantaa ottavalle 
tekstille tyypilli-
siä ilmaisuta-
poja. 

T8 ohjata oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittami-
sen ja näppäin-
taitojen sujuvoi-
tumista ja vahvis-
tamaan kirjoite-
tun kielen ja teks-
tien rakenteiden 
ja oikeinkirjoituk-
sen hallintaa 

S3 Oppilas sujuvoit-
taa käsinkirjoit-
tamista ja näp-
päintaitoja sekä 
vahvistaa kirjoi-
tetun kielen ja 
tekstien raken-
teiden ja oikein-
kirjoituksen hal-
lintaa. 
 
 
 

Kirjoitustaidon 
kehittäminen ja 
kirjoitetun kielen 
hallinta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
hyödyntäen ly-
hyitä tekstejä, 
joista saa selvää. 
 
Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisia virke- ja 
lauserakenteita   
sekä käyttää sa-
tunnaisesti virk-
keen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta virk-
keen alussa ja 
erisnimissä. Il-
maisussa on pal-
jon puheenvarai-
suutta. 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- 
ja viestintätek-
nologiaa hyödyn-
täen. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
tekstinsä sekä 
muotoilla virk-
keitä ja käyttää 
muutamia erilai-
sia lauseraken-
teita sekä nou-
dattaa joitakin 
kirjoitetun yleis-
kielen käytän-
teitä. 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä sujuvasti 
sekä käsin että 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
ja jaksottaa teks-
tinsä sekä hallit-
see keskeiset kir-
joitetun yleiskie-
len käytänteet. Il-
maisussa on sa-
tunnaista pu-
heenvaraisuutta. 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti 
ja selkeästi käsin 
sekä tuottaa 
tekstiä tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ot-
sikoida ja jaksot-
taa tekstinsä tar-
koituksenmukai-
sella tavalla sekä 
hallitsee kirjoite-
tun yleiskielen 
käytänteitä. 
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T9 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään tekstin 
tuottamisen pro-
sesseja ja taitoa 
arvioida omia 
tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia 
rakentavan pa-
lautteen antami-
seen ja saami-
seen, ohjata otta-
maan huomioon 
tekstin vastaan-
ottaja sekä toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijän-
oikeuksia kunni-
oittaen 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosesse-
jaan, taitoaan ar-
vioida omia teks-
tejään, ottaa vas-
taan palautetta 
omista teksteis-
tään sekä toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijän-
oikeuksia kunni-
oittaen.  

Tekstin tuottami-
sen prosessin 
hallinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien 
tai apukysymys-
ten avulla. 
 
Oppilas osaa 
tehdä satunnai-
sia pintatason 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa oh-
jatusti suunni-
tella ja tuottaa 
tekstiä. 
 
Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 
Oppilas osaa 
käyttää mekaani-
sesti lähteitä. 
 
Oppilas noudat-
taa ohjatusti te-
kijänoikeuksia. 

Oppilas osaa oh-
jatusti muokata 
tekstiään palaut-
teen pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta teks-
teistä. 
Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
lähteitä. 
 
Oppilas noudat-
taa tekijänoi-
keuksia. 

Oppilas osaa 
muokata teks-
tinsä rakennetta 
ja kieltä. 
 
Oppilas osaa ar-
vioida omia teks-
tejään ja vas-
taanottaa pa-
lautetta sekä an-
taa rakentavaa 
palautetta mui-
den teksteistä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää lähteitä 
tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

T10 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan kielitietoi-
suuttaan, innos-
taa häntä tutki-
maan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 

S4 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kielitietoisuut-
taan, tutkimaan 
ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri 
variantteja sekä 

Kielen tarkaste-
lun kehittyminen 
ja kielikäsitteiden 
hallinta 
 
  

Oppilas osaa oh-
jatusti tunnistaa 
tilaisuudet käyt-
tää saamen 
kieltä. 
 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista saa-
men kielen käyt-
tötilanteista. 
 

Oppilas osaa tun-
nistaa tilaisuudet 
käyttää saamen 
kieltä ja tehdä 
havaintoja kielel-
listen valintojen 

Oppilas osaa 
tehdä monipuoli-
sia havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista suhteessa 
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sen eri variant-
teja, ohjata tun-
nistamaan tilai-
suudet käyttää 
saamen kieltä ja 
ymmärtämään 
kielellisten valin-
tojen vaikutuksia 

käyttämään kä-
sitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
puhutaan, sekä 
oppilas oppii ym-
märtämään kie-
lellisten valinto-
jen vaikutuksia. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kielen ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 

Oppilas osaa ni-
metä useita kie-
len ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita.  

vaikutuksista eri 
tilanteissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa tilan-
teissa tuotettu-
jen tekstien ja 
kielen piirteitä. 

kielenkäyttöti-
lanteen tavoit-
teeseen. 
 
Oppilas osaa 
luoda saamen 
kielen käyttöti-
lanteita. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien 
käsitteiden 
avulla monipuo-
lisesti erilaisissa 
tilanteissa tuo-
tettujen tekstien 
ja kielen piir-
teitä. 

T11 tukea oppi-
lasta kielellisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin ra-
kentamisessa ja 
oman perinteen 
arvostamisessa 
sekä saamen kie-
len/kielten mer-
kityksen ymmär-
tämisessä 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiään ja oppii 
arvostamaan 
saamen kie-
len/kielien mer-
kitystä itselleen 
ja yhteisölleen. 

Kielitietoisuuden 
ja kulttuurin tun-
temuksen kehit-
tyminen 
  

Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
joitakin kielten ja 
kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti kuvata 
saamen kielen ja 

Oppilas osaa ni-
metä kielten ja 
kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata saamen kie-
len ja saamelai-
sen kulttuurin 

Oppilas osaa ver-
tailla kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ker-
toa saamen kie-
len ja saamelai-
sen kulttuurin 
pääpiirteistä ja 

Oppilas osaa 
pohtia eri kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa 
pohtia saamen 
kielen ja saame-
laisen kulttuurin 
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itselleen ja yhtei-
sölleen 

saamelaisen 
kulttuurin merki-
tystä arjessaan. 

merkitystä arjes-
saan. 

nimetä sen taval-
lisimpia ilmene-
mismuotoja. 

merkitystä 
omassa lähipiiris-
sään. 

T12 kannustaa 
oppilasta laajen-
tamaan tekstiva-
likoimaansa ja in-
nostaa lukemaan 
ja arvostamaan 
saamenkielistä 
lasten- ja nuor-
tenkirjallisuutta 
sekä ohjata me-
dia- ja kulttuuri-
tarjonnan pariin 
ja tarjota tilai-
suuksia kulttuu-
rin tuottamiseen 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja lukee 
lapsille ja nuo-
rille suunnattua 
kirjallisuutta 
sekä oppii käyt-
tämään kirjas-
toa, media- ja 
kulttuuritarjon-
taa.  

Saamenkielisen 
lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuden 
sekä media- ja 
kulttuuritarjon-
nan tuntemus 

Oppilas on luke-
nut jonkin lyhyen 
kokonaisen kau-
nokirjallisen 
tekstin tai tieto-
tekstin. 
 
 
 

Oppilas on luke-
nut osan sovi-
tuista kaunokir-
jallisista ja tieto-
teoksista. 
Oppilas pitäytyy 
itselleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa 
ohjatusti. 

Oppilas on luke-
nut sovitut kau-
nokirjalliset ja 
tietoteokset. 
 
Oppilas osaa va-
lita luettavakseen 
erilaisia ikä-
kaudelleen sopi-
via tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa it-
senäisesti. 

Oppilas osaa va-
lita luettavak-
seen myös itsel-
leen uudenlaisia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa 
monipuolisesti. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa op-
pilasta kehittä-
mään ja moni-
puolistamaan eri 
oppiaineissa tar-
vittavaa ja saa-
melaiseen 

S5 Oppilas kehittää 
ja monipuolistaa 
eri oppiaineissa 
tarvittavaa ja 
saamelaiseen 
kulttuuriin liitty-
vää kieltä sekä 

Eri oppiaineiden 
kielen havain-
nointi   

Oppilas osaa 
tunnistaa ohja-
tusti joitakin piir-
teitä eri oppiai-
neiden tavasta 
käyttää kieltä. 

Oppilas osaa 
tunnistaa joita-
kin piirteitä eri 
oppiaineiden ta-
vasta käyttää 
kieltä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa eri oppiai-
neiden tapoja 
käyttää kieltä ja 
pystyy hyödyntä-
mään kielitaito-
aan oppimisessa. 

Oppilas osaa 
pohtia eri oppiai-
neiden tapoja 
käyttää kieltä ja 
osaa luovasti 
hyödyntää 
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kulttuuriin liitty-
vää kieltä sekä 
hyödyntämään 
taitoaan kaikessa 
oppimisessa 

hyödyntää taito-
aan kaikessa op-
pimisessa. 

kielitaitoaan kai-
kessa oppimi-
sessa. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista ja 
ohjata oppilasta 
vuorovaikutustai-
tojen kehittämi-
seen luomalla ti-
laisuuksia keskus-
teluun, arvosta-
maan omaa il-
maisuaan sekä 
antamaan ja vas-
taanottamaan 
palautetta    

S1 Oppilas vahvis-
taa taitoaan toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa ja taito-
aan ilmaista mie-
lipiteensä sekä 
antamaan ja vas-
taanottamaan 
palautetta 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja arkisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan vastaamalla 
esitettyihin kysy-
myksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti ilmaista 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan ja mielipitei-
tään sekä esittää 
mielipiteilleen 
joitakin peruste-
luja. 
 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teitään ja perus-
tella niitä tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 
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Oppilas osaa ot-
taa vastaan pa-
lautetta ja antaa 
niukkaa pa-
lautetta muille. 

Oppilas osaa 
hyödyntää saa-
maansa pa-
lautetta ja antaa 
monipuolista pa-
lautetta muille. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvista-
maan taitoa toi-
mia rakentavasti 
erilaisissa viestin-
tätilanteissa sekä 
ohjata oppilasta 
huomioimaan 
viestinnässään 
vastaanottajan 
tarpeita. 

S1 Oppilas oppii 
huomaamaan 
omien kielellis-
ten ja viestinnäl-
listen valintojen 
vaikutuksia ryh-
mäviestintätilan-
teissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet 
huomioon. 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
ja osallistuu kes-
kusteluun asialli-
sesti. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
kielellisiä keinoja 
osallistuessaan 
keskusteluun 
ryhmätilan-
teessa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin 
verran tilantee-
seen sopivaksi. 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellis-
ten keinojen li-
säksi äänenkäy-
tön, viestien koh-
dentamisen ja 
kontaktinoton 
taitoja erilaisissa 
ryhmätilanteissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmäti-
lanteeseen sopi-
vaksi ja ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 
 
 
 
 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ot-
taa muiden nä-
kemykset huomi-
oon keskustelles-
saan. 
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T3 tukea oppi-
laan myönteisen 
viestijäkuvan ra-
kentumista sekä 
ohjata oppilasta 
tunnistamaan ti-
laisuudet käyttää 
romanikielen tai-
toaan 

S1 Oppilas oppii 
käyttämään luo-
vuuttaan ja il-
maisemaan itse-
ään monipuoli-
sesti erilaisissa 
viestintä- ja esi-
tystilanteissa 
sekä tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää romani-
kielen taitoaan. 

Oman viestinnän 
havainnointi ja 
romanikielen tai-
don hyödyntämi-
nen 
  

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen ja yk-
sinkertaisen 
puhe-esityksen 
konkreettisesta, 
itselleen tutusta 
aiheesta apuky-
symysten avulla. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ohjatusti. 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen itsel-
leen tutusta ai-
heesta. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa 
asettaa ohjatusti 
itselleen tavoit-
teita hyödyntää 
romanikielen tai-
toaan. 

Oppilas osaa pi-
tää valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa 
asettaa itselleen 
tavoitteita hyö-
dyntää romani-
kielen taitoaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppi-
lasta sujuvoitta-
maan lukutaito-
aan, havainnoi-
maan lukemis-
taan ja tarkaste-
lemaan moni-
muotoisia teks-
tejä, kehittämään 
kuullun ja luetun 
ymmärtämistä ja 
huomioimaan 
puhe- ja kirjakie-
len eroja 

S2 Oppilas sujuvoit-
taa lukemistaan 
ja oppii käyttä-
mään tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan 
omaa lukemis-
taan. 

Lukutaidon kehit-
täminen 

Oppilas lukee 
vielä hitaasti ja 
takellellen ra-
kenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yk-
sittäisen kehittä-
miskohteensa lu-
kijana. 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ohjatusti 
jotakin yksinker-
taista tekstinym-
märtämisen pe-
russtrategiaa. 
 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
käyttää tavalli-
simpia teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omaa luke-
mistaan. 

Oppilas lukee su-
juvasti ikätasol-
leen sopivia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita monipuoli-
sesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
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Oppilas osaa oh-
jatusti arvioida 
omaa lukemis-
taan 

  

T5 auttaa oppi-
lasta laajenta-
maan sana- ja kä-
sitevarantoaan 
sekä tekstin kä-
sitteiden ymmär-
tämistä 

S2 Oppilas kehittää 
tekstien eritte-
lyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen tai-
toja ja laajentaa 
sana- ja käsiteva-
rantoaan 

Tekstien erittely 
ja tulkinta 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin 
tekstin sisällöstä 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa 
tunnistaa teks-
teistä itselleen 
uusia sanoja ja 
käsitteitä. 

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasioita ja ni-
metä ohjatusti 
tekstin jonkin ta-
voitteen.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti päätellä 
itselleen uusien 
sanojen ja käsit-
teiden merkityk-
siä.   

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja tekstin 
rakentamista 
merkityksistä ja 
pohtia sen tavoit-
teita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja 
käsitteiden mer-
kityksiä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 

T6 opastaa oppi-
lasta hankkimaan 
romanikielistä 
tietoa ja käyttä-
mään monipuoli-
sia tiedonlähteitä 
sekä arvioimaan 
tiedon luotetta-
vuutta 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan ro-
manikielistä tie-
toa ja käyttä-
mään monipuoli-
sia tiedonläh-
teitä sekä arvioi-
maan tiedon luo-
tettavuutta. 

Tiedonhankinta-
taidot ja lähde-
kriittisyys 

Oppilas osaa et-
siä ohjatusti yk-
sittäisiä tietoja 
annetuista läh-
teistä. 

Oppilas osaa 
käyttää lähteenä 
eri tekstiympä-
ristöjä sekä ha-
kea ohjatusti tie-
toa niistä.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
lähteitä sekä ha-
kea tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti erilai-
sia lähteitä. 
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käyttämiensä 
lähteiden luotet-
tavuudesta 

Tekstien tuottaminen      

T7 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
kielentämään 
ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan 
kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien tuotta-
mista myös mo-
nimediaisissa ym-
päristöissä 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan ker-
tovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja yksin-
kertaisia kantaa 
ottavia tekstejä, 
myös monime-
diaisissa ympä-
ristöissä. 

Tekstilajien hal-
linta 
  

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla yksin-
kertaisia kertovia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjatusti 
kertovia, kuvaa-
via, ohjaavia 
tekstejä sekä 
käyttää joitakin 
niille tyypillisiä il-
maisutapoja. 

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
kertovalle, ku-
vaavalle, ohjaa-
valle ja yksinker-
taiselle kantaa 
ottavalle tekstille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sesti kertovalle, 
kuvaavalle, oh-
jaavalle ja yksin-
kertaiselle kan-
taa ottavalle 
tekstille tyypilli-
siä ilmaisuta-
poja. 

T8 ohjata oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittami-
sen ja näppäin-
taitojen sujuvoi-
tumista ja vahvis-
tamaan kirjoite-
tun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja 

S3 Oppilas sujuvoit-
taa käsinkirjoit-
tamista ja näp-
päintaitoja sekä 
vahvistaa kirjoi-
tetun kielen ja 
tekstien raken-
teiden ja oikein-
kirjoituksen hal-
lintaa. 

Kirjoitustaidon 
kehittäminen ja 
kirjoitetun kielen 
hallinta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
hyödyntäen ly-
hyitä tekstejä, 
joista saa selvää. 
 
Oppilas osaa 
käyttää 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- 
ja viestintätek-
nologiaa hyödyn-
täen. 
 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä sujuvasti 
sekä käsin että 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
ja jaksottaa 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti 
ja selkeästi käsin 
sekä tuottaa 
tekstiä tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ot-
sikoida ja 
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oikeinkirjoituk-
sen hallintaa 

yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita   sekä 
käyttää satun-
naisesti virkkeen 
lopetusmerkkejä 
ja isoa alkukir-
jainta virkkeen 
alussa ja erisni-
missä. Ilmaisussa 
on paljon pu-
heenvaraisuutta. 

Oppilas osaa oh-
jatusti otsikoida 
tekstinsä sekä 
muotoilla virk-
keitä ja käyttää 
muutamia erilai-
sia lauseraken-
teita sekä nou-
dattaa joitakin 
kirjoitetun yleis-
kielen käytän-
teitä. 

tekstinsä sekä 
hallitsee keskei-
set kirjoitetun 
yleiskielen käy-
tänteet. Ilmai-
sussa on satun-
naista puheeva-
raisuutta.   

jaksottaa teks-
tinsä tarkoituk-
senmukaisella 
tavalla sekä hal-
litsee kirjoitetun 
yleiskielen käy-
tänteitä. 

T9 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään tekstin 
tuottamisen pro-
sesseja ja taitoa 
arvioida omia 
tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia 
rakentavan pa-
lautteen antami-
seen ja saami-
seen, ohjata otta-
maan huomioon 
tekstin vastaan-
ottaja sekä toimi-
maan eettisesti 
verkossa 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosesse-
jaan, taitoaan ar-
vioida omia teks-
tejään, ottaa 
vastaan pa-
lautetta omista 
teksteistään sekä 
toimimaan eetti-
sesti verkossa 
yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen. 

Tekstin tuottami-
sen prosessin 
hallinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien 
tai apukysymys-
ten avulla. 
 
Oppilas osaa 
tehdä satunnai-
sia pintatason 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa oh-
jatusti suunni-
tella ja tuottaa 
tekstiä. 
 
Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 
 
Oppilas osaa 
käyttää mekaani-
sesti lähteitä. 
Oppilas noudat-
taa ohjatusti te-
kijänoikeuksia. 

Oppilas osaa oh-
jatusti muokata 
tekstiään palaut-
teen pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta teks-
teistä. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
lähteitä. 

Oppilas osaa 
muokata teks-
tinsä rakennetta 
ja kieltä. 
 
Oppilas osaa ar-
vioida omia teks-
tejään ja vas-
taanottaa pa-
lautetta sekä an-
taa rakentavaa 
palautetta mui-
den teksteistä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää lähteitä 
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yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

Oppilas noudat-
taa tekijänoi-
keuksia. 
  

tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan taitoaan 
havainnoida 
kieltä ja käyttää 
kieleen liittyviä 
käsitteitä 

S4 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kielitietoisuut-
taan, tutkimaan 
ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri 
variantteja sekä 
käyttämään kä-
sitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
puhutaan, sekä 
oppilas oppii ym-
märtämään kie-
lellisten valinto-
jen vaikutuksia. 

Kielen tarkaste-
lun kehittyminen 
ja kielikäsitteiden 
hallinta 
  
  

Oppilas osaa 
tehdä satunnai-
sia havaintoja 
joistakin kielen-
käyttötilanteista. 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kielen ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista kielen-
käyttötilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kie-
len ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista eri tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa tilan-
teissa tuotettu-
jen tekstien ja 
kielen piirteitä. 

Oppilas osaa 
pohtia kielellis-
ten valintojen 
vaikutuksia. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien 
käsitteiden 
avulla monipuo-
lisesti erilaisissa 
tilanteissa tuo-
tettujen tekstien 
ja kielen piir-
teitä. 

T11 tukea oppi-
lasta oman kult-
tuurisen ja kielel-
lisen identiteetin 
vahvistamisessa 
ja romanien 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiään ja oppii 
arvostamaan 

Kielitietoisuuden 
ja kulttuurin tun-
temuksen kehit-
tyminen 
  

Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
joitakin kielten ja 
kulttuuristen 
piirteiden 

Oppilas osaa ni-
metä kielten ja 
kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 

Oppilas osaa ver-
tailla kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 

Oppilas osaa 
pohtia eri kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 
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kulttuuriperin-
teen ja historian 
tuntemisessa 
sekä romanikie-
len merkityksen 
ymmärtämisessä 
oppilaalle itsel-
leen ja yhteisöl-
leen 

romanikielen 
merkitystä itsel-
leen ja yhteisöl-
leen. 

yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti kuvata ro-
manikielen ja - 
kulttuurin merki-
tystä arjessaan. 

 
Oppilas osaa ku-
vata romanikie-
len ja -kulttuurin 
merkitystä arjes-
saan. 

Oppilas osaa ker-
toa romanikielen 
ja -kulttuurin 
pääpiirteistä ja 
nimetä sen taval-
lisimpia ilmene-
mismuotoja. 

 
Oppilas osaa 
pohtia romani-
kielen ja -kult-
tuurin merki-
tystä omassa lä-
hipiirissään. 

T12 kannustaa 
oppilasta moni-
muotoisen kult-
tuuritarjonnan 
pariin ja tarjota 
tilaisuuksia kult-
tuurin tuottami-
seen 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja oppii 
käyttämään kir-
jastoa, media- ja 
kulttuuritarjon-
taa. 

Lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuden 
sekä kirjaston, 
media- ja kult-
tuuritarjonnan 
tuntemus 

Oppilas on luke-
nut jonkin lyhyen 
kokonaisen kau-
nokirjallisen 
tekstin tai tieto-
tekstin. 

Oppilas on luke-
nut osan sovi-
tuista kaunokir-
jallisista ja tieto-
teoksista. 
 
Oppilas pitäytyy 
itselleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa 
ohjatusti. 

Oppilas on luke-
nut sovitut kau-
nokirjalliset ja 
tietoteokset. 
 
Oppilas osaa va-
lita luettavakseen 
erilaisia ikä-
kaudelleen sopi-
via tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa it-
senäisesti. 

Oppilas osaa va-
lita luettavak-
seen myös itsel-
leen uudenlaisia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kirjastoa, 
media- ja kult-
tuuritarjontaa 
monipuolisesti. 
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Viittomakieli ja kirjallisuus 
  

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutuksessa toimiminen 

T1 ohjata ja roh-
kaista oppilasta 
vuorovaikutus-
taitojen kehittä-
miseen sekä toi-
mimiseen erilai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa 
sekä ohjata op-
pilasta vahvista-
maan taitoa toi-
mia viittomakie-
lisessä ja moni-
kielisessä yhtei-
sössä, myös 
draaman toimin-
tamuotoja käyt-
täen 

S1 Oppilas vahvis-
taa taitoaan toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa ja taito-
aan ilmaista mie-
lipiteensä. 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja arkisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan vastaamalla 
esitettyihin kysy-
myksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti ilmaista 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksi-
aan ja mielipitei-
tään sekä esittää 
mielipiteilleen 
joitakin peruste-
luja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teitään ja perus-
tella niitä tilan-
teeseen sopi-
valla tavalla. 
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T2 rohkaista op-
pilasta monipuo-
listamaan ilmai-
suaan ja kehittä-
mään myön-
teistä viestijäku-
vaansa sekä oh-
jata häntä ha-
vainnoimaan 
omaa vuorovai-
kutus- ja ilmaisu-
kykyään 

S1 Oppilas oppii ha-
vainnollistamaan 
ja elävöittämään 
esitystään tutus-
tumalla viitto-
makielen erilai-
siin ilmaisukei-
noihin ja impro-
visaation perus-
asioihin. 

Ilmaisun kehitty-
minen 

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen ja yk-
sinkertaisen esi-
tyksen konkreet-
tisesta, itselleen 
tutusta aiheesta 
apukysymysten 
avulla.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettä-
västi.  

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun esityk-
sen itselleen tu-
tusta aiheesta. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
kokonaisilmai-
sun keinoja 
esiintyessään. 
  

Oppilas osaa pi-
tää lyhyen val-
mistellun esityk-
sen. 
 
Oppilas osaa 
käyttää kokonai-
silmaisun kei-
noja esiintyes-
sään. 

Oppilas osaa pi-
tää valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa 
käyttää luovasti 
ja monipuolisesti 
kokonaisilmai-
sun keinoja 
esiintyessään. 

Tekstien tulkitseminen 

T3 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ja tulkitse-
maan monimuo-
toisia tekstejä 
sekä ohjata kes-
kustelemaan 
niistä käsite- ja 
viittomavaranto-
aan laajentaen 

S2 Oppilas harjaan-
tuu tulkitsemaan 
monipuolisesti 
esityksiä ja eri-
tyyppisiä viitot-
tuja, suomenkie-
lisiä ja kuvallisia 
tekstejä visuaa-
lista lukutaitoaan 
kehittäen sekä 
laajentaa käsite- 
ja viittomavaran-
toaan.  

Tekstien erittely 
ja tulkinta 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin 
tekstin sisällöstä 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa 
tunnistaa teks-
teistä itselleen 
uusia viittomia ja 
käsitteitä. 
   

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasioita ja ni-
metä ohjatusti 
tekstin jonkin ta-
voitteen.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti päätellä 
itselleen uusien 
viittomien ja kä-
sitteiden merki-
tyksiä.  
 .  

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja tekstin 
rakentamista 
merkityksistä ja 
pohtia sen ta-
voitteita.  
 
Oppilas osaa 
päätellä itselleen 
uusien viitto-
mien ja käsittei-
den merkityksiä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 
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T4 ohjata oppi-
lasta käyttä-
mään erilaisia 
tekstiympäris-
töjä tiedonhan-
kinnassa ja tul-
kitsemisessa 
sekä arvioimaan 
tiedon luotetta-
vuutta 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan tie-
toa, käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä ja 
arvioimaan tie-
don luotetta-
vuutta. 
Oppilas oppii 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan 
omaa ymmärtä-
mistapaansa. 

Tiedonhankinta-
taidot ja lähde-
kriittisyys 
  

Oppilas osaa et-
siä ohjatusti yk-
sittäisiä tietoja 
annetuista läh-
teistä. 

Oppilas osaa 
käyttää lähteenä 
eri tekstiympä-
ristöjä sekä ha-
kea ohjatusti tie-
toa niistä.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja käyttä-
miensä lähtei-
den luotettavuu-
desta. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
lähteitä sekä ha-
kea tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
lähteiden luotet-
tavuuteen liitty-
viä piirteitä. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti erilai-
sia lähteitä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 kannustaa 
oppilasta kehit-
tämään kielen 
perusrakentei-
den tuntemusta 
ja tekstin tuotta-
misen proses-
seja 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan ker-
tovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja yksin-
kertaisia kantaa 
ottavia tekstejä, 
myös monime-
diaisissa ympä-
ristöissä. 

Tekstilajien hal-
linta 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla yksin-
kertaisia kertovia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjatusti 
kertovia, kuvaa-
via ja ohjaavia 
tekstejä sekä 
käyttää joitakin 
niille tyypillisiä il-
maisutapoja. 

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
kertomiselle, ku-
vaamiselle, oh-
jaavalle ja yksin-
kertaiselle kan-
taa ottavalle 
tekstille tyypilli-
siä ilmaisuta-
poja. 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sesti kertomi-
selle, kuvaami-
selle, ohjaavalle 
ja yksinkertai-
selle kantaa ot-
tavalle tekstille 
tyypillisiä ilmai-
sutapoja. 

T6 rohkaista op-
pilasta 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan 

Kokemusten, 
ajatusten ja 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 

Oppilas osaa oh-
jatusti tuottaa 

Oppilas osaa 
tuottaa 

Oppilas osaa 
tuottaa 
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kokemusten ja 
ajatusten ilmai-
semiseen erilai-
sissa viestin-
täympäristöissä, 
tarjota tilaisuuk-
sia kertoa ja se-
lostaa tapahtu-
mia, kuvata ilmi-
öitä ja esittää 
omia näkemyksi-
ään erilaisten 
esitysten ja esi-
telmien avulla 
yksin ja yhteisöl-
lisesti 

kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään ja 
vahvistaa myön-
teistä kuvaa it-
sestään tekstien 
tuottajana. 
Oppilas oppii 
elävöittämään 
tekstiä ja pohti-
maan viittoma-
valintojen, sa-
nontojen ja viit-
tomajärjestyk-
sen yhteyttä 
tekstin merkityk-
siin. 
Oppilas oppii 
tekstin tuottami-
sen vaiheet: ide-
ointi, suunnit-
telu, tekstin jä-
sentäminen ja 
muokkaaminen. 

mielipiteiden il-
maiseminen 
sekä tekstin 
tuottamisen tai-
tojen kehittämi-
nen 

tai apukysymys-
ten avulla teks-
tejä, joissa hän 
ilmaisee ajatuk-
siaan, kokemuk-
siaan tai mielipi-
teitään. 
Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
jonkin yksittäi-
sen kehittämis-
kohteensa teks-
tin tuottajana. 

tekstejä, joissa 
hän ilmaisee ko-
kemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mieli-
piteitään ym-
märrettävästi. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään 
tekstin tuotta-
jana ja nimetä 
jonkin vahvuu-
den ja kehittä-
miskohteen. 

ajatuksiaan, ko-
kemuksiaan ja 
mielipiteitään il-
maisevia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa eri-
tellä vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 

monipuolisesti ja 
sujuvasti koke-
muksiaan, aja-
tuksiaan ja mieli-
piteitään ilmaise-
via tekstejä. 
 
Oppilas osaa ar-
vioida realisti-
sesti itseään 
tekstin tuotta-
jana. 

T7 ohjata oppi-
lasta toimimaan 
eettisesti ver-
kossa yksityi-
syyttä ja 

S3 Oppilas harjaan-
tuu viittomiseen 
ja luomisproses-
sin eri vaiheisiin 
tieto- ja 

Tekstin tuottami-
sen prosessin 
hallinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien 
tai apukysymys-
ten avulla. 

Oppilas osaa oh-
jatusti suunni-
tella ja tuottaa 
tekstiä. 
 

Oppilas osaa oh-
jatusti muokata 
tekstiään palaut-
teen pohjalta. 
 

Oppilas osaa 
muokata teks-
tinsä rakennetta 
ja kieltä. 
 



Opetushallitus 

40 
 

tekijänoikeuksia 
kunnioittaen   

viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
Oppilas oppii toi-
mimaan eetti-
sesti verkossa 
yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen. 

 
Oppilas osaa 
tehdä satunnai-
sia pintatason 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 
 
Oppilas osaa 
käyttää mekaani-
sesti lähteitä. 
Oppilas noudat-
taa ohjatusti te-
kijänoikeuksia. 

Oppilas osaa ar-
vioida omia teks-
tejään. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
lähteitä. 
Oppilas noudat-
taa tekijänoi-
keuksia. 

Oppilas osaa 
käyttää lähteitä 
tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan kielitietoi-
suuttaan, innos-
taa häntä tutki-
maan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 
sen eri variant-
teja ja harjaan-
nuttaa oppilasta 
käyttämään kä-
sitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 

S4 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kielitietoisuut-
taan ja tarkaste-
lemaan kielen il-
miöitä sekä ym-
märtämään viit-
toman osat, ajan 
ja lukumäärien il-
maisemisen ta-
vat. 

Kielen havain-
nointi ja käsittei-
den käyttäminen 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
joistakin kielen-
käyttötilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kielen ja tekstien 
piirteitä ja raken-
teita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista kielen-
käyttötilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kie-
len ja tekstien 
piirteitä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista eri tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien 
käsitteiden 
avulla erilaisissa 
tilanteissa tuo-
tettujen tekstien 
ja kielen piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
tehdä monipuoli-
sia havaintoja 
kielellisten valin-
tojen vaikutuk-
sista suhteessa 
kielenkäyttöti-
lanteen tavoit-
teeseen.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien 
käsitteiden 
avulla monipuo-
lisesti erilaisissa 
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voidaan keskus-
tella 

tilanteissa tuo-
tettujen tekstien 
ja kielen piir-
teitä. 

T9 rohkaista op-
pilasta vahvista-
maan kielellistä 
ja kulttuurista 
identiteettiään 
ja ohjata arvos-
tamaan muita 
kieliä ja kulttuu-
reita, ohjata op-
pilasta moni-
muotoisen kult-
tuuritarjonnan 
pariin, tarjoten 
tilaisuuksia osal-
listua itse niiden 
tuottamiseen 
sekä innostaa 
oppilasta seu-
raamaan ja ar-
vostamaan las-
ten- ja nuorten-
kulttuuria 

S4 Oppilas oppii sy-
ventämään viit-
tomakielisen 
vuorovaikutuk-
sen osaamistaan 
ja havainnoi-
maan viittoma-
kielisen yhteisön 
käyttäytymisnor-
meja ja tapoja 
sekä osallistuu 
yhteisön kulttuu-
riperinteeseen ja 
-toimintaan.  

Kielitietoisuuden 
ja kulttuurin tun-
temuksen kehit-
tyminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin käyt-
töä arjessaan.  

Oppilas osaa ni-
metä useita kiel-
ten ja kulttuuris-
ten piirteiden 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään kiin-
nostavaa media- 
ja kulttuuritar-
jontaa. 

Oppilas osaa ver-
tailla viittoma-
kieliä puhuttui-
hin kieliin. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin roolia 
arjessaan.  

Oppilas osaa 
pohtia eri kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden yhtä-
läisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata media- ja 
kulttuuritarjon-
nan merkitystä 
omassa lähipiiris-
sään. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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T10 tarjota mah-
dollisuuksia har-
joitella viittoma-
kielen tulkkauk-
sen käyttöä 

 S4 Oppilas oppii 
käyttämään viit-
tomakielen tulk-
kausta. 

Viittomakielen 
tulkkauksen 
kanssa toimimi-
nen. 

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
viittomakielen 
tulkkausta. 

Oppilas osaa 
käyttää viittoma-
kielen tulkkausta 
asiallisesti, 
mutta rajoite-
tusti. 

Oppilas osaa 
käyttää viittoma-
kielen tulkkausta 
tarkoituksenmu-
kaisesti.  

Oppilas osaa 
käyttää viittoma-
kielen tulkkausta 
sujuvasti. 

T11 rohkaista 
oppilasta kehit-
tämään käsittei-
den ymmärtä-
mistään eri oppi-
aineissa 

S5 Oppilas oppii 
käyttämään eri-
laisia tekstejä, 
kuvia ja taulu-
koita materiaa-
lina rikastuttaen 
viittomistoa ja 
antaen mahdolli-
suuksia hyödyn-
tää viittoma-
kieltä eri oppiai-
neissa. 

Eri oppiaineiden 
kielen havain-
nointi 

Oppilas osaa 
mallien ja apuky-
symysten avulla 
havainnoida eri 
oppiaineissa tar-
vittavaa kieltä. 

Oppilas osaa oh-
jatusti havain-
noida eri oppiai-
neissa tarvitta-
vaa kieltä. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja 
käyttää ohjatusti 
eri oppiaineissa 
tarvittavaa 
kieltä. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja 
käyttää eri oppi-
aineissa tarvitta-
vaa kieltä. 

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan ilmaisuva-
rantoaan ja taito-
aan ilmaista mie-
lipiteensä ja toi-
mia rakentavasti 
koulun ja muun 
arjen vuorovai-
kutustilanteissa  

S1 Oppilas 
oppii vahvista-
maan ilmaisuva-
rantoaan ja taito-
aan ilmaista mie-
lipiteensä ja toi-
mia rakentavasti 
koulun ja muun 
arjen vuorovai-
kutustilanteissa  
 

Vuorovaikutus-
taidot ja ilmai-
suvaranto  

Oppilas osallistuu 
vuorovaikutusti-
lanteisiin yleensä 
kuuntelemalla. 

Oppilas 
ilmaisee mielipi-
teitään vastaa-
malla kysymyk-
siin. 

Oppilas osallistuu 
erilaisiin vuoro-
vaikutustilantei-
siin.  
Oppilas ilmaisee 
omia ajatuksiaan 
ja mielipiteitään.  

Oppilas osallistuu 
aloitteellisesti 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa, ilmaisee 
ajatuksiaan ja pe-
rustelee mielipi-
teitään. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvista-
maan kasvokkai-
sen vuorovaiku-
tuksen, opetus-
puheen ja kuul-
tujen tekstien 
kuuntelu- ja ym-
märtämistaito-
jaan 

S1 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kasvokkaisen 
vuorovaikutuk-
sen, opetuspu-
heen ja kuultujen 
tekstien kuun-
telu- ja ymmärtä-
mistaitojaan 

Vuorovaikutuk-
sessa toimiminen 
ja kuultujen teks-
tien ymmärtämi-
nen.  

Oppilas ei osal-
listu puhumalla 
vuorovaikutuk-
seen, mutta ym-
märtää 
selkeästi havain-
nollistettua pu-
hetta. 
 

Oppilas osallistuu 
puhumalla vuo-
rovaikutukseen.  
Oppilas ymmär-
tää opetuspu-
hetta ja muita 
puhuttuja teks-
tejä vaihtele-
vasti.  

Oppilas osallistuu 
puhumalla kas-
vokkaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa tarkoituk-
senmukaisesti. 
 
Oppilas ymmär-
tää opetuspu-
hetta ja muuta 
kuulemaansa.  
 
 
 
 
 

Oppilas osallistuu 
puhumalla kas-
vokkaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa rakenta-
vasti.  
Oppilas erottaa 
olennaiset asiat 
opetuspuheesta. 
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T3 ohjata oppi-
lasta ilmaise-
maan itseään 
monipuolisesti 
sanallisia ja ei-sa-
nallisia ilmaisu-
keinoja käyttäen 
sekä käyttämään 
luovuuttaan ja 
ottamaan huomi-
oon myös muut 
osallistujat 
 

S1 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään monipuoli-
sesti sanallisia ja 
ei-sanallisia il-
maisukeinoja 
käyttäen sekä 
käyttämään luo-
vuuttaan ja otta-
maan huomioon 
myös muut osal-
listujat 

Ilmaisu vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas ilmaisee 
itseään sanalli-
sesti erilaisissa 
arkitilanteissa.  
 
Oppilas täyden-
tää suullista il-
maisuaan keholli-
sesti. 

Oppilas osallistuu 
keskusteluun it-
selleen läheisistä 
aiheista.  
 
Oppilas ilmaisee 
itseään ymmär-
rettävästi. 

Oppilas käyttää 
erilaisia sanallisia 
ilmaisun keinoja 
ja ottaa huomi-
oon puhekump-
paninsa.  
 
Oppilas pitää val-
mistellun puhe-
esityksen itsel-
leen läheisestä 
aiheesta.  

Oppilas ilmaisee 
itseään tarkoi-
tuksenmukaisesti 
erilaisia sanallisia 
ilmaisukeinoja 
käyttäen. 
 
Oppilas pitää val-
mistellun ja sisäl-
löltään monipuo-
lisen puhe-esi-
tyksen. 
 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppi-
lasta sujuvoitta-
maan lukutaito-
aan ja käyttä-
mään tietoaan 
tekstilajeista 
tekstien erittele-
misessä ja tiedon 
luotettavuuden 
arvioinnissa itse-
näisesti ja ryh-
mässä  

S2 Oppilas oppii su-
juvoittamaan lu-
kemistaan ja 
käyttämään tie-
toaan tekstila-
jeista tekstien 
erittelemisessä ja 
tiedon luotetta-
vuuden arvioin-
nissa itsenäisesti 
ja ryhmässä  

Lukutaidon suju-
vuus ja tekstila-
jitaidot tekstin 
tulkinnassa 

Oppilas harjoitte-
lee lukemisen su-
juvoittamista. 
Oppilas tunnistaa 
tekstin tavoit-
teen.  

Oppilas lukee 
tekstejä pääosin 
sujuvasti. 
Oppilas tunnistaa 
kertomuksen, 
tietotekstin ja ar-
vioivan tekstin.  
Oppilas harjoitte-
lee käyttämään 
tietoa tekstilaji-
piirteistä tekstien 
tulkinnassa ja 
luotettavuuden 
arvioinnissa. 

Oppilas lukee su-
juvasti erilajisia 
tekstejä.  
Oppilas käyttää 
tietoa tekstilaji-
piirteistä tekstien 
tulkinnassa ja 
luotettavuuden 
arvioinnissa. 

Oppilas tekee pe-
rusteltuja havain-
toja eri tekstila-
jien rakenteesta 
ja kielellisistä 
piirteistä sekä 
tekstin luotetta-
vuudesta.  
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T5 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään taitoaan 
tulkita puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä erilai-
sissa tilanteissa 
tarkoituksenmu-
kaisia luku- ja 
ymmärtämisstra-
tegioita käyttäen 

S2 Oppilas oppii ke-
hittämään taito-
aan tulkita pu-
huttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
erilaisissa tilan-
teissa tarkoituk-
senmukaisia 
luku- ja ymmär-
tämisstrategioita 
käyttäen 

Tekstien tulkinta 
 

Oppilas lukee ja 
ymmärtää yksin-
kertaisia, kielel-
tään konkreetti-
sia puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä.  
Oppilas hyödyn-
tää vain vähän 
luku- ja ymmär-
tämisstrategi-
oita.  

Oppilas ymmär-
tää puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä pääosin ja 
hahmottaa teks-
tin kokonaisuu-
den. 
Oppilas harjoitte-
lee tekstin tulkin-
taa edistäviä 
luku- ja ymmär-
tämisstrategi-
oita.  

Oppilas osaa tul-
kita puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä erilaisissa 
kielenkäyttötilan-
teissa.  
Oppilas käyttää 
jossain määrin 
tekstin tulkintaa 
edistäviä luku- ja 
ymmärtämisstra-
tegioita.  

Oppilas tekee it-
senäisesti ha-
vaintoja ja pää-
telmiä puhu-
tuista ja kirjoite-
tuista teksteistä. 
Oppilas käyttää 
tarkoituksenmu-
kaisia luku- ja 
ymmärtämisstra-
tegioita.  

T6 ohjata oppi-
lasta päättele-
vään tekstien tul-
kintaan sekä laa-
jentamaan sana- 
ja käsitevaranto-
aan  

S2 Oppilas oppii te-
kemään päätte-
levää tekstien 
tulkintaa sekä 
laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan  

Sana- ja käsiteva-
rannon laajentu-
minen, päätte-
levä tekstien tul-
kinta 
 
 

Oppilas hahmot-
taa tekstin irralli-
sesti toisiinsa liit-
tymättöminä 
osina. Oppilaan 
sana- ja käsiteva-
ranto on vähäi-
nen. 

Oppilas hahmot-
taa tekstin koko-
naisuuden. 
Oppilas hyödyn-
tää tekstejä 
sana- ja käsiteva-
rantonsa laajen-
tamisessa. 

Oppilas hallitsee 
kohtuullisen 
sana- ja käsiteva-
rannon sekä osaa 
tehdä päätelmiä 
lukemastaan.  

Oppilaan sana- ja 
käsitevaranto 
mahdollistaa it-
senäisen ja oival-
tavan tekstien 
tulkinnan. 

Tekstien tuottaminen 

T7 innostaa oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittami-
sen ja 

S3 Oppilas oppii 
edistämään kä-
sinkirjoittamisen 
ja 

Tekstilajitaidot 
tekstin tuottami-
sessa, 

Oppilas kirjoittaa 
rakenteeltaan, 
kieleltään ja si-
sällöltään 

Oppilas kirjoittaa 
tekstilajiltaan 
tunnistettavia 
kertovia, 

Oppilas kirjoittaa 
koherentteja ker-
tovia, kuvaavia ja 
kantaaottavia 

Oppilas kirjoittaa 
itsenäisesti mal-
likkaita kertovia, 
kuvaavia ja 
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näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
tuottamaan ar-
jessa ja koulussa 
tarvittavia moni-
muotoisia teks-
tejä yksin ja ryh-
mässä 

näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
tuottamaan ar-
jessa ja koulussa 
tarvittavia moni-
muotoisia teks-
tejä yksin ja ryh-
mässä 

käsinkirjoittami-
nen ja näppäin-
taidot 
 
 

suppeita ja yksin-
kertaisia teks-
tejä. 
Oppilaan käsin 
tai näppäimis-
töllä kirjoittami-
sen taitojen vä-
häisyys voi hidas-
taa tekstien tuot-
tamista. 

kuvaavia ja kan-
taaottavia teks-
tejä.  
Oppilaan käsin 
tai näppäimis-
töllä kirjoittami-
sen taidot voivat 
hidastaa jonkin 
verran tekstien 
tuottamista. 

tekstejä. Oppi-
laan käsin tai 
näppäimistöllä 
kirjoittamisen 
taidot ovat riittä-
vät tekstien tuot-
tamiseen. 

kantaaottavia 
tekstejä. 
Oppilas kirjoittaa 
tekstejä käsin tai 
näppäimistöllä 
sujuvasti. 

T8 auttaa oppi-
lasta syventä-
mään taitoaan 
tuottaa tekstejä 
itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä 
käyttämään mo-
nipuolisesti niissä 
tarvittavaa sa-
nastoa ja kie-
liopillisia raken-
teita 

S3 Oppilas oppii sy-
ventämään taito-
aan tuottaa teks-
tejä itsenäisesti 
ja ryhmässä sekä 
käyttämään mo-
nipuolisesti niissä 
tarvittavaa sa-
nastoa ja kie-
liopillisia raken-
teita 

Tekstien tuotta-
minen 
 
 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä tutuista 
aihepiireistä. 
Teksti voi olla 
epäkoherenttia, 
verrattain hanka-
lasti luettavaa ja 
sanastoltaan hy-
vin rajallista.  

Oppilas kirjoittaa 
ymmärrettäviä 
tekstejä kieliopil-
lisista puutteista 
huolimatta. Sa-
nasto voi olla 
vielä suppeaa. 
Kirjoitetun kielen 
normien noudat-
taminen on vaih-
televaa. 

Oppilas kirjoittaa 
kokonaisia teks-
tejä ja kiinnittää 
huomiota sana-
valintoihin. Kie-
liopillisissa ra-
kenteissa voi olla 
horjuvuutta.  
 
Oppilas noudat-
taa pääpiirteis-
sään kirjoitetun 
kielen normeja.  

Oppilas kirjoittaa 
sisällöllisesti ja 
kielellisesti moni-
puolisia tekstejä. 
Kirjoitetun kielen 
normien noudat-
taminen on va-
kiintunutta. 
 

T9 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan ja arvioi-
maan omia teks-
tejään sekä 

S3 Oppilas oppii tar-
kastelemaan ja 
arvioimaan omia 
tekstejään sekä 
kehittämään 

Tekstien arviointi 
sekä palautteen 
antaminen ja 
vastaanottami-
nen 

Oppilas ottaa 
vastaan pa-
lautetta teksteis-
tään. 

Oppilas tarkaste-
lee ohjatusti 
tekstejään pa-
lautteen perus-
teella.  

Oppilas arvioi 
tekstejään pa-
lautteen perus-
teella. 

Oppilas arvioi ja 
muokkaa tekste-
jään palautteen 
perusteella.  
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kehittämään tai-
toa antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta 

taitoa antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta 

 
 

 
Hän antaa vä-
häistä palautetta 
toisille. 

 Oppilas antaa 
palautetta 
muille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas ottaa 
vastaan ja antaa 
rakentavaa pa-
lautetta muille.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan kielitietoi-
suuttaan ja ha-
vainnoimaan kie-
lenkäytön tilan-
teista vaihtelua, 
eri kielten piir-
teitä ja puhutun 
ja kirjoitetun 
suomen 

S4 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
kielitietoisuut-
taan ja havain-
noimaan kielen-
käytön tilanteista 
vaihtelua, eri 
kielten piirteitä 
ja puhutun ja kir-
joitetun suomen 

Kielten ja kielen-
käytön piirteiden 
havainnointi ja 
vertailu 
 
 

Oppilas tunnis-
taa, että kirjoi-
tettu ja puhuttu 
kieli ovat erilai-
sia. 
. 

Oppilas tunnistaa 
kirjoitetun ja pu-
hutun kielen 
eroja. 
Oppilas hahmot-
taa lauserajat ja 
tunnistaa verbin 
lauseen keskuk-
sena. 

Oppilas tunnistaa 
kielen rakenteita 
ja säännönmu-
kaisuuksia (sana-
luokat, verbien 
taivutus) ja miten 
kielellä ilmais-
taan suhtautu-
mista (varmuus, 
kohteliaisuus, 

Oppilas ymmär-
tää kielen raken-
teita ja säännön-
mukaisuuksia 
(nominien taivu-
tus, päälauseen-
jäsenet).  
Oppilas ymmär-
tää kielellisten 
valintojen 
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säännönmukai-
suuksia. 

säännönmukai-
suuksia. 

välttämättö-
myys).  
Oppilas hahmot-
taa lauseen osien 
tehtävät (aika, 
paikka, tapa, vä-
line). 
 

vaikutuksen vuo-
rovaikutuksessa.  

T11 innostaa op-
pilasta tutustu-
maan monipuoli-
sesti kirjallisuu-
teen ja kulttuu-
riin ja kannustaa 
lukemaan lapsille 
ja nuorille suun-
nattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaista lukuelä-
mysten jakami-
seen ja kirjaston 
aktiiviseen käyt-
töön 

S4 Oppilas oppii tu-
tustumaan moni-
puolisesti kirjalli-
suuteen ja kult-
tuuriin ja oppii 
lukemaan lapsille 
ja nuorille suun-
nattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaistuu lukuelä-
mysten jakami-
seen ja kirjaston 
aktiiviseen käyt-
töön 

Kirjallisuuden ja 
kulttuurin tunte-
mus 
 

Oppilas lukee ly-
hyitä tekstejä.  
Oppilas osallistuu 
kirjallisuuskes-
kusteluihin kuun-
telemalla. 

Oppilas lukee las-
ten- ja nuorten-
kirjoja ja kertoo 
lukemastaan.  

Oppilas lukee las-
ten- ja nuorten-
kirjoja.  
 
Oppilas keskuste-
lee lukukoke-
muksestaan ja 
muista kokemuk-
sistaan lasten- ja 
nuortenkulttuu-
rista. 

Oppilas lukee 
monipuolisesti 
lasten- ja nuor-
tenkirjoja ja tar-
kastelee luke-
maansa keskus-
telemalla ja kir-
joittamalla eri 
näkökulmista. 

T12 ohjata oppi-
lasta havainnoi-
maan koulun ja 
muun ympäris-
tön kulttuurista 

S4 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan 
koulun ja muun 
ympäristön kult-
tuurista 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moni-
muotoisuuden 
havainnointi ja 
oman 

Oppilas nimeää 
joitakin piirteitä 
omasta monikie-
lisyydestään ja 
kulttuurisesta 

Oppilas nimeää 
joitakin piirteitä 
lähiympäristönsä 
monikielisyy-
destä ja 

Oppilas kuvailee 
omaa ja lähiym-
päristönsä moni-
kielisyyttä sekä 

Oppilas kuvailee 
monikielisyyden 
sekä kulttuurisen 
monimuotoisuu-
den merkitystä.  
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monimuotoi-
suutta sekä tu-
kea oppilaan mo-
nikielistä ja -kult-
tuurista identi-
teettiä ja roh-
kaista hyödyntä-
mään ja kehittä-
mään omaa kieli-
repertuaaria 

monimuotoi-
suutta sekä saa 
tukea monikieli-
sen ja -kulttuuri-
sen identiteet-
tinsä kehittymi-
seen ja oppii 
hyödyntämään ja 
kehittämään 
omaa kielireper-
tuaaria 

monikielisen 
identiteetin ja 
kielirepertuaarin 
vahvistaminen 

moninaisuu-
desta. 
 

kulttuurisesta 
moninaisuu-
desta.  

kulttuurista mo-
nimuotoisuutta.  
 

Oppilas vertailee 
eri kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyk-
siä ja eroja niitä 
arvottamatta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa op-
pilasta vahvista-
maan myönteistä 
käsitystä itses-
tään kielenkäyt-
täjänä ja kie-
lenoppijana sekä 
asettamaan op-
pimistavoitteita 

S5 Oppilas oppii 
vahvistamaan 
myönteistä käsi-
tystä itsestään 
kielenkäyttäjänä 
ja kielenoppijana 
sekä asettamaan 
oppimistavoit-
teita 

Oppimistavoittei-
den asettaminen 

Oppilas tekee ha-
vaintoja kie-
lenoppimises-
taan ja omista 
oppimisen ta-
voistaan. 

Oppilas tunnistaa 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan kielenop-
pijana ja kielen 
käyttäjänä sekä 
asettaa itselleen 
oppimistavoit-
teita.  

Oppilas osaa oh-
jatusti asettaa it-
selleen oppimis-
tavoitteita. 

Oppilas asettaa 
itselleen haas-
teellisia oppimis-
tavoitteita ja 
edistää yhteistä 
oppimista.  

T 14 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan, miten 
kieltä käytetään 
eri oppiaineissa 

S5 Oppilas oppii ha-
vaitsemaan, mi-
ten kieltä käyte-
tään eri oppiai-
neissa 

Eri oppiaineiden 
kielen ymmärtä-
minen  

Oppilas käsitte-
lee eri oppiainei-
den aiheita arki-
kielellä.  

Oppilas ymmär-
tää ikätasonsa 
mukaista oppiai-
neiden kieltä 
vuorovaikutuk-
sessa muiden 
kanssa. 

Oppilas ymmär-
tää pääasiat eri 
oppiaineiden 
teksteistä ja sen, 
millaisista osista 
tekstit rakentu-
vat.  

Oppilas ymmär-
tää itsenäisesti 
lukemalla eri op-
piaineiden teks-
tejä.  
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Oppilas kuvailee, 
millaisista osista 
tekstit rakentu-
vat. 

T 15 kannustaa 
oppilasta kehittä-
mään tietojaan ja 
kielellisiä keino-
jaan itseohjautu-
vaan työskente-
lyyn, tiedonha-
kuun ja tiedon jä-
sentämiseen it-
senäisesti ja ryh-
mässä 

S5 Oppilas oppii ke-
hittämään tieto-
jaan ja kielellisiä 
keinojaan itseoh-
jautuvaan työs-
kentelyyn, tie-
donhakuun ja 
tiedon jäsentä-
miseen itsenäi-
sesti ja ryhmässä 

Tekstin rakenta-
minen ja tiedon-
haku 

Oppilas etsii yk-
sittäisiä tietoja 
annetuista läh-
teistä.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työs-
kentelyyn kuun-
telemalla. 
 
Oppilas tietää, 
että kaikki tieto 
ei ole luotetta-
vaa. 

Oppilas etsii tie-
toa tutuista tai 
annetuista läh-
teistä, mutta kä-
sittelee tietoa 
toistaen.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työs-
kentelyyn. Oppi-
las tietää luotet-
tavia lähteitä. 

Oppilas käyttää 
lähdetietoa kopi-
oimatta sitä suo-
raan. 
 
Oppilas edistää 
yhteistä työsken-
telyä.  
 
Oppilas tekee ha-
vaintoja lähtei-
den luotettavuu-
desta ja epä-
luotettavuu-
desta. 
 

Oppilas tuottaa 
hankkimansa läh-
detiedon poh-
jalta jäsennellyn 
suullisen tai kir-
jallisen tekstin it-
senäisesti.  
 
Oppilas valitsee 
ohjatusti tilan-
teeseen ja aihee-
seen sopivan ta-
van hankkia tie-
toa. 
 
Oppilas edistää 
tavoitteellisesti 
yhteistä työsken-
telyä. Oppilas ar-
vioi lähteiden 
luotettavuutta ja 
epäluotetta-
vuutta 
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Svenska som andraspråk och litteratur 
 

Mål för under-
visningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav 
för vitsordet 5 

Kunskapskrav 
för vitsordet 7 

Kunskapskrav 
för vitsordet 8 

Kunskapskrav 
för vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-
ven att stärka sin 
uttrycksförmåga 
och förmåga att 
uttrycka sina åsik-
ter samt lära ele-
ven att agera kon-
struktivt i kommu-
nikationssitua-
tioner i skolan och 
i vardagen 

I1 Eleven lär sig att 
stärka sin uttrycks-
förmåga och för-
måga att uttrycka 
sina åsikter samt 
lära eleven att 
agera konstruktivt 
i kommunikations-
situationer i skolan 
och i vardagen. 

Kommunikativa 
färdigheter och ut-
trycksförmåga  

Eleven deltar i 
kommunikationssi-
tuationer oftast 
genom att lyssna.  

Eleven ger uttryck 
för sina åsikter ge-
nom att svara på 
frågor.  

Eleven deltar i 
olika kommunika-
tionssituationer. 
Eleven uttrycker 
sina tankar och 
åsikter.  

Eleven deltar ge-
nom att ta initiativ 
i olika kommuni-
kationssituationer, 
uttrycker sina åsik-
ter och motiverar 
dem.  

M2 motivera ele-
ven att stärka för-
mågan att kommu-
nicera öga mot 
öga samt färdig-
heterna att lyssna 
på och förstå lära-
rens kommunikat-
ion och annan 

I1 Eleven lär sig att 
stärka förmågan 
att kommunicera 
öga mot öga samt 
färdigheterna att 
lyssna på och för-
stå lärarens kom-
munikation och 
annan muntlig 
kommunikation. 

Förmåga att agera 
i kommunikations-
situationer och 
förstå muntliga 
texter 

Eleven kan delta i 
en kommunikat-
ionssituation ge-
nom att lyssna och 
förstår tydligt visu-
aliserat tal.  

Eleven kan själv 
agera muntligt i en 
kommunikationssi-
tuation öga mot 
öga. Eleven förstår 
varierande lära-
rens kommunikat-
ion och andra 
muntliga texter.  

Eleven kan på ett 
ändamålsenligt 
sätt delta i en 
kommunikationssi-
tuation öga mot 
öga. Eleven förstår 
lärarens kommuni-
kation och annat 
som hen hör.  

Eleven kan på ett 
konstruktivt sätt 
delta i en kommu-
nikationssituation 
öga mot öga. 
Eleven kan urskilja 
det viktigaste i lä-
rarens kommuni-
kation.  
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muntlig kommuni-
kation 

M3 handleda ele-
ven att uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra. 

Förmåga att an-
vända olika ut-
tryckssätt i kom-
munikationssituat-
ioner 

Eleven kan ut-
trycka sig verbalt i 
olika vardagliga si-
tuationer. Eleven 
kan fullfölja sin 
muntliga kommu-
nikation icke-ver-
balt.  

Eleven kan delta i 
en diskussion kring 
ett ämne som står 
hen nära. Eleven 
kan uttrycka sig 
förståeligt.  

Eleven kan an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt 
ta hänsyns till sin 
samtalspart.  
Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande om ett för 
hen bekant ämne.  

Eleven kan ut-
trycka sig på ett 
ändamålsenligt 
sätt genom att an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt.  
Eleven kan hålla 
ett förberett och 
till innehållet 
mångsidigt anfö-
rande.  

Att tolka texter 

M4 handleda ele-
ven att utveckla en 
flytande läsför-
måga samt att an-
vända kunskap om 
textgenrer i texta-
nalys och i bedöm-
ningen av inform-
ationens tillförlit-
lighet, både på 
egen hand och till-
sammans med 
andra 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla en fly-
tande läsförmåga 
samt att använda 
kunskap om text-
genrer i textanalys 
och i bedöm-
ningen av inform-
ationens tillförlit-
lighet, både på 
egen hand och till-
sammans med 
andra. 

Förmåga att läsa 
flytande samt för-
måga att använda 
kunskaper om 
textgenrer i tolk-
ningen av texter 

Eleven övar på att 
läsa flytande. Ele-
ven kan identifiera 
syftet i en text.  

Eleven läser texter 
i till största del fly-
tande. Eleven kan 
identifiera en be-
rättelse, facktext 
och en värderande 
text.  
Eleven övar på att 
använda sin kun-
skap om genrety-
piska drag i tolk-
ningen av texter 
och när hen bedö-
mer tillförlitlig-
heten.  

Eleven läser olika 
texter flytande. 
Eleven kan an-
vända kunskap om 
genretypiska drag i 
tolkningen av tex-
ter och när hen 
bedömer tillförlit-
ligheten. 

Eleven kan göra 
motiverade iaktta-
gelser om struk-
turen och språkliga 
drag i olika text-
genrer samt när 
hen bedömer till-
förlitligheten.  
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M5 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att 
tolka skrivna och 
talade texter ge-
nom att utnyttja 
lässtrategier ända-
målsenligt i olika 
situationer 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att tolka 
skrivna och talade 
texter genom att 
utnyttja lässtrate-
gier ändamålsen-
ligt i olika situat-
ioner. 

Förmåga att tolka 
texter  

Eleven kan läsa 
och förstå enkla 
och språkligt sett 
konkreta talade 
och skrivna texter. 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja läs- 
och läsförståel-
sestrategier.  

Eleven kan till 
största del förstå 
talade och skrivna 
texter och kan 
uppfatta texten 
som helhet. Eleven 
övar på olika läs- 
och läsförståel-
sestrategier som 
främjar texttolk-
ning.  

Eleven kan tolka 
talade och skrivna 
texter i olika språk-
liga situationer.   
Eleven kan i någon 
mån använda olika 
läs- och läsförstå-
elsestrategier som 
främjar texttolk-
ning. 

Eleven kan själv-
ständigt göra iakt-
tagelser och dra 
slutsatser om ta-
lade och skrivna 
texter.  
Eleven kan an-
vända olika läs- 
och läsförståel-
sestrategier som 
främjar texttolk-
ning. 

M6 handleda ele-
ven att utveckla 
sin förmåga att dra 
slutsatser om en 
texts betydelser 
samt att vidga ord- 
och begreppsför-
rådet 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att dra slut-
satser om en texts 
betydelser samt 
att ord- och be-
greppsförrådet. 

Förmåga att vidga 
ord- och begrepps-
förrådet samt att 
dra slutsatser om 
en texts betydelser 
 

Eleven uppfattar 
texten som lös-
ryckta delar.  
Eleven har ett be-
gränsat ord- och 
begreppsförråd.  

Eleven uppfattar 
texten som en hel-
het.  
Eleven kan ut-
nyttja texter för 
att vidga ord- och 
begreppsförrådet. 

Eleven har ett rela-
tivt stort ord- och 
begreppsförråd 
och kan dra slut-
satser om det hen 
läst.  

Elevens ord- och 
begreppsförråd 
möjliggör en själv-
ständig och insikts-
full tolkning av tex-
ter.   

Att producera text 

M7 motivera ele-
ven att utveckla 
förmågan att pro-
ducera olika slags 
texter som behövs 
i vardagen och i 
skolan för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg 

I3 Eleven lär sig att 
utveckla förmågan 
att producera olika 
slags texter som 
behövs i vardagen 
och i skolan för 
hand och med tan-
gentbord, både 

Förmåga att an-
vända kunskaper 
om textgenrer i 
textproduktion, 
förmåga att skriva 
för hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg 
 

Eleven kan skriva 
texter som till sin 
struktur och språk-
ligt och innehålls-
mässigt sett är be-
gränsade och 
enkla.  
Elevens bristande 
kunskaper i att 

Eleven kan skriva 
texter som genre-
mässigt sett kan 
identifieras som 
berättande, beskri-
vande och ställ-
ningstagande tex-
ter.  

Eleven kan skriva 
koherenta berät-
tande, beskrivande 
och ställningsta-
gande texter.  
 
Elevens kunskaper 
i att skriva för 
hand eller med 

Eleven kan själv-
ständigt skriva fö-
redömliga berät-
tande, beskrivande 
och ställningsta-
gande texter. 
 
Elevens kan smi-
digt skriva för 
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både individuellt 
och i grupp 

individuellt och i 
grupp. 

 skriva för hand el-
ler med hjälp av 
digitala verktyg 
kan bromsa text-
produktionen.  

Elevens kunskaper 
i att skriva för 
hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg kan i nå-
gon mån bromsa 
textproduktionen. 

hjälp av digitala 
verktyg är tillräck-
liga för textpro-
duktion. 

hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg. 

M8 hjälpa eleven 
att fördjupa för-
mågan att planera 
och producera tex-
ter både självstän-
digt och i grupp 
samt att lära ele-
ven att göra 
mångsidigt bruk av 
ord och strukturer 
som behövs vid 
textproduktion 

I3 Eleven lär sig att 
fördjupa förmågan 
att planera och 
producera texter 
både självständigt 
och i grupp samt 
att göra 
mångsidigt bruk av 
ord och strukturer 
som behövs vid 
textproduktion. 

Förmåga att pro-
ducera texter 
 
 

Eleven kan skriva 
om bekanta äm-
nen.  
Texten kan vara 
icke-koherent, re-
lativt svårläst och 
ha ett begränsat 
ordförråd.  

Eleven kan skriva 
texter som är för-
ståeliga trots 
grammatikaliska 
brister.  
Ordförrådet kan 
vara begränsat. 
Eleven kan i varie-
rande grad följa 
skriftspråksnor-
mer. 

Eleven kan skriva 
hela texter och 
fästa uppmärk-
samhet vid ordval.  
Grammatikaliskt 
sett kan strukturen 
vara vacklande.  
Eleven kan till 
största del följa 
skriftspråksnor-
mer. 

Eleven kan skriva 
mångsidiga texter 
både till innehåll 
och språk.  
Eleven har en eta-
blerad förmåga att 
följa skriftspråks-
normer. 

M9 handleda ele-
ven att analysera 
och bedöma egna 
texter samt att ut-
veckla färdighet-
erna att ge och ta 
emot respons 

I3 Eleven lär sig att 
analysera och be-
döma egna texter 
samt att utveckla 
färdigheterna att 
ge och ta emot re-
spons. 

Förmåga att  
bedöma texter och 
att ge och ta emot 
respons 
 

Eleven kan ta 
emot respons på 
sina texter.  

Eleven kan under 
handledning 
granska sina texter 
utgående från re-
sponsen.  
Eleven kan ge 
knapphändig re-
spons till andra.  

Eleven kan be-
döma sina egna 
texter utgående 
från responsen. 
Eleven kan ge re-
spons till andra.  

Eleven kan be-
döma och bear-
beta sina texter ut-
gående från re-
sponsen.  
Eleven kan ta 
emot och ge kon-
struktiv respons till 
andra.  

Att förstå litteratur, kultur och språk 
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M10 handleda ele-
ven att stärka sin 
språkliga medve-
tenhet och att 
iaktta situations-
bundna variat-
ioner i språkbru-
ket, egenskaper 
hos olika språk och 
lagbundenheter i 
svenskt tal- och 
skriftspråk 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet och 
att iaktta situat-
ionsbundna variat-
ioner i språkbru-
ket, egenskaper 
hos olika språk och 
lagbundenheter i 
svenskt tal- och 
skriftspråk. 

Förmåga att obser-
vera och jämföra 
olika drag i språk 
och språkbruk 
 
 

Eleven kan identi-
fiera att talat och 
skrivet språk är 
olika. 

Eleven kan identi-
fiera skillnader 
mellan talat och 
skrivet språk.  
Eleven kan upp-
fatta meningsgrän-
ser och identifiera 
verbet som det 
centrala i me-
ningen.  

Eleven kan identi-
fiera språkliga 
strukturer och lag-
bundenheter och 
hur man uttrycker 
förhållningssätt 
med språket. Ele-
ven kan uppfatta 
satsdelarnas funkt-
ion. 

Eleven kan förstå 
språkliga struk-
turer och lagbun-
denheter. Eleven 
kan förstå betydel-
sen av språkliga 
val i kommunikat-
ionssituationer.  

M11 motivera ele-
ven att mångsidigt 
stifta bekantskap 
med litteratur och 
kultur, att upp-
muntra eleven att 
läsa litteratur skri-
ven för barn och 
unga och att dela 
med sig av sina 
läsupplevelser och 
att bli en aktiv 
biblioteksanvän-
dare 

I4 Eleven lär sig att 
mångsidigt stifta 
bekantskap med 
litteratur och kul-
tur, att uppmuntra 
eleven att läsa lit-
teratur skriven för 
barn och unga och 
att dela med sig av 
sina läsupplevelser 
och att bli en aktiv 
biblioteksanvän-
dare. 

Kännedom om lit-
teratur och kultur 
 

Eleven läser korta 
texter och deltar i 
litterära diskuss-
ioner genom att 
lyssna.  

Eleven läser barn- 
och ungdomslitte-
ratur och berättar 
om det hen läst.  

Eleven läser barn- 
och ungdomslitte-
ratur.  Eleven kan 
diskutera om sina 
läsupplevelser och 
om övrig barn- och 
ungdomskultur.   

Eleven läser 
mångsidigt barn- 
och ungdomslitte-
ratur och behand-
lar det hen läst ge-
nom att diskutera 
och skriva om det 
ur olika synvinklar.  

Språk som stöd för allt lärande 

M13 motivera ele-
ven att stärka en 
positiv uppfattning 

I5 Eleven lär sig att 
stärka en positiv 
uppfattning om sig 

Förmåga att ställa 
upp mål för läran-
det 

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
sitt sätt att lära sig 

Eleven kan identi-
fiera sina styrkor 
och 

Eleven kan under 
handledning ställa 

Eleven kan ställa 
upp utmanande 
mål för sitt eget 
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om sig själv och 
sitt sätt att an-
vända och lära sig 
språk samt upp-
muntra eleven att 
ställa upp mål för 
lärandet 

själv och sitt sätt 
att använda och 
lära sig språk samt 
uppmuntra eleven 
att ställa upp mål 
för lärandet. 

språk och sitt lä-
rande. 

utvecklingsområ-
den när hen lär sig 
språk och som 
språkanvändare 
samt ställa upp 
mål för sitt lä-
rande.  

upp mål för sitt lä-
rande.  

lärande och främja 
gemensamt lä-
rande.  

M14 handleda ele-
ven att lägga 
märke till hur 
språk används i 
olika läroämnen 

I5 Eleven lär sig att 
lägga märke till 
hur språk används 
i olika läroämnen. 

Förmåga att obser-
vera språket i olika 
läroämnen 

Eleven kan be-
handla innehållet i 
olika läroämnen 
med ett vardagligt 
språk.  

Eleven kan, i kom-
munikationssituat-
ioner med andra, 
förstå språket i 
olika läroämnen, 
utgående från sin 
ålder. 

Eleven kan förstå 
huvuddragen i 
olika läroämnes-
texter samt av 
vilka delar texter 
är uppbyggda.  

Eleven kan själv-
ständigt förstå  
när hen läser tex-
ter från olika läro-
ämnen.  
Eleven kan besk-
riva av vilka delar 
texter är upp-
byggda.  

M15 uppmuntra 
eleven att utveckla 
kunskaper och 
språkliga medel 
för självstyrt ar-
bete, informat-
ionssökning och 
för att kunna 
strukturera in-
formation själv-
ständigt och i 
grupp 

I5 Eleven lär sig att 
utveckla kun-
skaper och språk-
liga medel för 
självstyrt arbete, 
informationssök-
ning och för att 
kunna strukturera 
information själv-
ständigt och i 
grupp. 

Förmåga att bygga 
upp en text och 
söka information 

Eleven kan söka 
enskild informat-
ion i givna källor.  
 
Eleven deltar i det 
gemensamma ar-
betet genom att 
lyssna.  
 
Eleven vet att all 
information inte är 
tillförlitlig inform-
ation.   

Eleven kan söka in-
formation i be-
kanta eller givna 
källor, men använ-
der informationen 
genom att upp-
repa den.  
 
Eleven deltar i det 
gemensamma ar-
betet.  
Eleven känner till 
tillförlitliga källor. 

Eleven kan an-
vända information 
utan att kopiera 
den.  
 
Eleven kan främja 
det gemensamma 
arbetet.  
 
Eleven kan göra 
iakttagelser om 
trovärdiga och 
icke-trovärdiga 
källor.  

Eleven kan, på ba-
sis av den inform-
ation hen fått 
fram, självständigt 
producera en dis-
ponerad muntlig 
eller skriftlig text. 
 
Eleven kan under 
handledning välja 
ett för situationen 
och ämnet lämp-
ligt sätt att hämta 
information. 
 



Opetushallitus 

57 
 

Eleven främjar 
ändamålsenligt det 
gemensamma ar-
betet.  
 
Eleven kan be-
döma trovärdiga 
och icke-trovär-
diga källor.  
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Toinen kotimainen kieli 
 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä  
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa op-
pilasta kiinnostu-
maan lähiympä-
ristön, Suomen ja 
Pohjoismaiden 
kielellisestä ja 
kulttuurisesta 
runsaudesta sekä 
suomen ja ruot-
sin asemasta 
kansalliskielinä  

S1 Oppilas oppii 
tunnistamaan lä-
hiympäristönsä 
ja Pohjoismaiden 
kielellistä ja kult-
tuurista moninai-
suutta. 
 
Oppilas oppii ym-
märtämään suo-
men ja ruotsin 
kielen aseman ja 
merkityksen kan-
salliskielinä. 
 
Oppilas oppii 
ruotsin kielen 

Suomen ja Poh-
joismaiden kielel-
lisen ja kulttuuri-
sen ympäristön 
sekä suomen ja 
ruotsin kielen 
aseman ja merki-
tyksen tuntemi-
nen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen 
kansalliskielet ja 
hänen lähiympä-
ristössään käy-
tettyjä kieliä.   
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkin 
suomenruotsalai-
seen ja pohjois-
maiseen kulttuu-
riin kuuluvasta 
asiasta.    

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä ja 
hänen lähiympä-
ristössään ja 
Pohjoismaissa 
käytetyistä kie-
listä.   
 
Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä suo-
menruotsalai-
selle ja pohjois-
maiselle kulttuu-
rille tyypillisistä 
asioista. 

Oppilas osaa ker-
toa syitä, miksi 
Suomessa puhu-
taan ruotsia, 
mitä muita poh-
joismaisia kieliä 
on ja missä niitä 
puhutaan.  
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
suomenruotsalai-
selle ja pohjois-
maisille kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
asemasta Suo-
messa.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla Pohjoismai-
den kielellistä 
moninaisuutta. 
 
Oppilas osaa ker-
toa suomenruot-
salaiselle ja poh-
joismaisille kult-
tuureille tyypilli-
sistä asioista. 
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merkityksestä 
avainkielenä 
pohjoismaisiin 
kieliin ja kulttuu-
reihin. 

 
 

Oppilas osaa ker-
toa, missä maissa 
tulee ymmärre-
tyksi ruotsin kie-
lellä. 

Oppilas osaa ker-
toa, mihin tarvit-
see ruotsin kieltä 
tulevaisuudessa. 
 
 

T2 motivoida op-
pilasta arvosta-
maan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa sekä maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta 
ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia  

S1 Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kieli- ja kulttuuri-
taustaansa. 
 
Oppilas oppii ar-
vostamaan maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta. 
 
Oppilas oppii 
kohtaamaan ih-
misiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia. 

 Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 

   

T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan kieliä yh-
distäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä 
tukea oppilaan 

S1 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmi-
öitä. 
 

Kielellinen päät-
tely 
 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä jonkun 
ruotsin kielen, äi-
dinkielensä tai 
muun osaa-
mansa kielen 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
ruotsin kielen, äi-
dinkielensä tai 
muun osaa-
mansa kielen 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kie-
len, äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen 

Oppilas osaa ver-
tailla ruotsin kie-
len, äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen 
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kielellisen uteliai-
suuden ja päätte-
lykyvyn kehitty-
mistä 

Oppilas oppii ke-
hittämään kielel-
listä päättelyky-
kyään. 
 
 
 

eron ja yhtäläi-
syyden. 
 
 
 
 

eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 
 

eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
lellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita. 

eroja ja yhtäläi-
syyksiä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää sopivia 
kielellistä päätte-
lyä tukevia stra-
tegioita.  
 

T4 ohjata oppi-
lasta löytämään 
ruotsinkielistä ai-
neistoa 

S1 Oppilas oppii löy-
tämään ja valit-
semaan itselle 
sopivaa ja kiin-
nostavaa ruotsin-
kielistä aineistoa. 
 
 
 

Ruotsinkielisen 
aineiston löytä-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä muutamia 
itseään kiinnos-
tavia ruotsinkieli-
siä aineistoja.  

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
itseään kiinnos-
tavista ruotsin-
kielisistä aineis-
toista. 
 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsinkieli-
sistä aineistoista, 
jotka ovat hä-
nelle sopivia ja 
jotka kiinnosta-
vat häntä. 
 

Oppilas osaa ver-
tailla ruotsinkieli-
siä aineistoja, 
jotka ovat hä-
nelle sopivia ja 
jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, 
jossa tärkeintä 
on viestin välitty-
minen sekä 

S2 Oppilas oppii 
kertomaan ruot-
sin kielen opiske-
lun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas oppii te-
kemään 

Ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertomi-
nen ja ryhmässä 
toimiminen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ta-
voitteen ruotsin 
kielen opiskelul-
leen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä ruotsin 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän ryhmän 
toimintaan ja 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan ja ker-
toa, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen ta-
voitteensa. 
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kannustava yh-
dessä oppiminen 

yhteistyötä ja toi-
mimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 
 

toimintaan ja te-
kee yhteistyötä. 
 

toimintaan ja te-
kee yhteistyötä.  

tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 

 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä moni-
puolisesti ja kan-
nustavasti. 
 

T6 ohjata oppi-
lasta ottamaan 
vastuuta omasta 
kielenopiskelus-
taan ja kannus-
taa oppilasta har-
jaannuttamaan 
kielitaitoaan roh-
keasti ja myös 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
käyttäen sekä ko-
keilla, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat kullekin 
parhaiten  

S2 Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 
ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas oppii eri 
tapoja oppia kie-
liä ja hyödyntä-
mään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa ruotsin kie-
len taitonsa ke-
hittämisessä. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään ruot-
sin kielen taito-
aan rohkeasti. 

Vastuun ottami-
nen ruotsin kie-
len opiskelusta ja  
sopivien kielen 
oppimistapojen 
löytäminen.  
 
 
 

Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 
verran vastuuta 
ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä ja 
muita kieliä. 
 
 

Oppilas ottaa 
jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan.  
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä ja 
muita kieliä. 
 
 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kie-
len opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen ruot-
sin kieltä ja 
muita kieliä. 
 

Oppilas ottaa 
monipuolisesti 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä ja 
muita kieliä. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri 
viestintäkanavia 
käyttäen suullista 
ja kirjallista vies-
tintää ja vuoro-
vaikutusta  

S3 Oppilas oppii 
viestimään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti eri viestin-
tätilanteissa  

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintäti-
lanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin tois-
tuvista, rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin.   

Oppilas pystyy 
vaihtamaan aja-
tuksia tai tietoja 
tutuissa ja joka-
päiväisissä tilan-
teissa sekä toisi-
naan ylläpitä-
mään viestintäti-
lannetta. 

T8 tukea oppi-
lasta kielellisten 
viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita eri viestintä-
tilanteissa.  
 
 

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, internet). 
  
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun 
kielitaitonsa pe-
rusteella. Oppilas 
osaa ilmaista, 
onko ymmärtä-
nyt. 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskei-
simpiin sanoihin 
ja ilmauksiin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja. 
 
Oppilas osaa pyy-
tää toistamista 
tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
vielä usein apu-
keinoja. Oppilas 
osaa reagoida 
suppein sanalli-
sin ilmauksin, 
pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin, tai muun-
laisella minimipa-
lautteella. Oppi-
las joutuu pyytä-
mään selven-
nystä tai toistoa 
hyvin usein. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään 
turvautuen har-
vemmin ei-kielel-
lisiin ilmaisuihin.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään tois-
toa tai selven-
nystä melko 
usein ja osaa jon-
kin verran sovel-
taa viestintä-
kumppanin ilmai-
suja omassa vies-
tinnässään.  
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T9 auttaa oppi-
lasta laajenta-
maan kohteliaa-
seen kielenkäyt-
töön kuuluvien il-
mausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään ruot-
sin kielelle ja kie-
lialueen kulttuu-
rille tyypillisiä 
kohteliaisuuden 
ilmauksia. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein ylei-
simpiä kielelle 
ominaisia kohte-
liaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaa-
lisissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa tilan-
teissa.   
 

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista ja 
osaa käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aita tervehdyksiä 
ja puhuttelumuo-
toja sekä esittää 
kohteliaasti esi-
merkiksi pyyn-
töjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista op-
pilasta tulkitse-
maan ikätasol-
leen sopivia ja it-
seään kiinnosta-
via puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä  

S3 Oppilas oppii tul-
kitsemaan erilai-
sia puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä.  

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia.  

Oppilas ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta.  
 
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäi-
siä tietoja.  

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana.  
 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa 

Oppilas ymmär-
tää helppoja, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sekä sel-
keää puhetta si-
sältäviä tekstejä.  
 
Oppilas ymmär-
tää lyhyiden, yk-
sinkertaisten, it-
seään kiinnosta-
vien viestien 
ydinsisällön ja 
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yksinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

tekstin pääaja-
tukset tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoita-
vasta tekstistä.  
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn 
asiayhteyden tu-
kemana.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti 
tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle 
sopivaa pieni-
muotoista puhu-
mista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleelli-
simpiin rakentei-
siin 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen ruotsin kie-
len keskeistä sa-
nastoa ja keskei-
siä rakenteita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja 

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat 

Oppilas osaa ra-
jallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauserakenteita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja 

Oppilas pystyy 
kertomaan joka-
päiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksin-
kertaisia lauseita 
ja konkreettista 
sanastoa. 
  
Oppilas osaa hel-
posti ennakoita-
van perussanas-
ton ja monia 
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sanontoja. 
 
 

harjoitellut ilmai-
sut ymmärrettä-
västi.  
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean 
perussanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä 
peruskieliopin ai-
neksia. 

kirjoittamaan yk-
sinkertaisia vies-
tejä ja ääntää 
harjoitellut ilmai-
sut ymmärrettä-
västi. 

keskeisimpiä ra-
kenteita. 
 
Oppilas osaa so-
veltaa joitakin 
ääntämisen pe-
russääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa. 
 

 

Finska, A-lärokurs 
 

Mål för under-
visningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för 
bedömningen 

Kunskapskrav 
för vitsordet 5 

Kunskapskrav 
för vitsordet 7 

Kunskapskrav 
för vitsordet 8 

Kunskapskrav 
för vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 
märke till finskan 
och dess kultu-
rella mångfald i 
omgivningen, 

I1 Eleven lär sig 
känna igen fins-
kan och olika 
språk och kul-
turer i sin 
närmiljö.  

Förmåga att 
bilda sig en upp-
fattning om den 
språkliga och kul-
turella mångfal-
den i närmiljön 

Eleven kan 
nämna några 
språk som an-
vänds i hens 
närmiljö och 
vilka 

Eleven kan  
berätta vilka 
språk som an-
vänds i hens 
närmiljö samt 
om finskans 

Eleven kan be-
rätta om den 
språkliga mång-
falden i närmil-
jön samt orsaker 
till att man talar 

Eleven kan besk-
riva den språkliga 
mångfalden i 
hens närmiljö.  
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väcka intresse 
för finska och 
motivera hen att 
värdesätta svens-
kans och finskans 
ställning som 
nationalspråk 

 
Eleven lär sig för-
stå svenskans 
och finskans 
ställning som 
nationalspråk.  
 
 

samt om finskans 
ställning och be-
tydelse 

nationalspråken i 
Finland är. 
  
Eleven kan 
nämna enskilda 
kulturella drag i 
finskan. 

betydelse i hens 
närmiljö. 
  
Eleven kan ge 
några exempel 
på kulturella 
drag i finskan. 
 
Eleven kan be-
rätta om finskans 
ställning som 
nationalspråk.  

svenska och 
finska i Finland. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på kultu-
rella drag i fins-
kan. 
 
Eleven kan be-
rätta om finskans 
ställning som 
nationalspråk. 

Eleven kan jäm-
föra de kulturella 
dragen i finska  
med andra språk. 
 
Eleven kan be-
rätta om finskans 
ställning i Finland 
i relation till 
andra språk. 
 
 
 

M2 motivera ele-
ven att värde-
sätta sin egen 
språkliga och kul-
turella bakgrund 
och att bemöta 
människor för-
domsfritt  

I1 Eleven lär sig vär-
desätta sin egen 
språkliga och kul-
turella bakgrund.  
 
Eleven lär sig be-
möta människor 
fördomsfritt. 

 Används inte 
som bedöm-
ningsgrund. Ele-
ven handleds att 
som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfa-
renheter  

   

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad 
som förenar re-
spektive skiljer 
olika språk åt 

I1 Eleven lär sig 
känna igen lik-
heter och olik-
heter i finska och 
andra språk. 
 

Språklig förmåga  
 
 

Eleven kan 
nämna några lik-
heter och olik-
heter i finska och 
svenska eller 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 

Eleven kan be-
rätta om  likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 

Eleven kan jäm-
föra och dra 
nytta av likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 
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samt stödja hen 
att utveckla nyfi-
kenhet för språ-
ket och språklig 
förmåga 

Eleven utvecklar 
sin språkliga för-
måga i finska. 

andra språk hen 
kan. 
 
 
 
 

andra språk hen 
kan. 
 
 

andra språk hen 
kan. 
  
Eleven kan  
nämna några 
lämpliga sätt för 
att utveckla sin 
språkliga för-
måga i finska. 
 

andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan  an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språk-
liga förmåga i 
finska.  

M4 handleda ele-
ven att hitta 
finskspråkigt 
material 

I1 Eleven lär sig 
hitta och välja 
finskspråkigt 
material som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv.  

Förmåga att hitta 
finskspråkigt 
material 

Eleven kan 
nämna några för 
hen själv intres-
santa finsksprå-
kiga material.  

Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkigt material 
som är intressant 
för hen själv. 

Eleven kan be-
rätta om finsk-
språkigt material 
som är lämpliga 
och intressanta 
för hen själv. 

Eleven kan jäm-
föra finskspråkigt 
material som är 
intressant och 
lämpligt för hen 
själv. 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans 
gå igenom målen 
för undervis-
ningen och skapa 
en tillåtande stu-
dieatmosfär som 
stöder och upp-
muntrar eleverna 

I2 Eleven lär sig be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven lär sig 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att samar-
beta och fungera 
i grupp. 
 
 

Eleven kan 
nämna något en-
skilt mål för sina 
studier i finska. 
 
Eleven kan 
stundvis samar-
beta och delta i 

Eleven kan ge 
några exempel 
på mål för sina 
studier i finska.  
 
Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter. 

Eleven kan be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter på ett sätt 

Eleven kan be-
rätta om målen 
för sina studier i 
finska och be-
rätta hur hen ar-
betar för att nå 
sina mål. 
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att lära sig och 
lära av varandra 

sätt som upp-
muntrar hen 
själv och andra 
att lära sig.  
 
 
 

gruppens aktivi-
teter.   
 

 
 

som uppmuntrar 
hen själv och 
andra att lära sig. 
 
 

Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter på ett 
mångsidigt sätt 
och som upp-
muntrar hen 
själv och andra 
att lära sig. 
 
 
 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och modigt 
öva sina kun-
skaper i finska, 
också med hjälp 
av digitala verk-
tyg, samt att få 
insikt i vilket sätt 
att lära sig språk 
som bäst passar 
var och en  

I2 Eleven lär sig att 
ta ansvar för sina 
studier i finska. 
  
Eleven lär sig att 
använda olika 
sätt, även digi-
tala, för att att 
utveckla sina 
kunskaper i 
finska samt för 
sina språkstu-
dier. 
 
Eleven lär sig att 
att modigt 

Förmåga att ta 
ansvar för sina 
studier i finska 
samt hitta 
lämpliga sätt att 
lära sig språk. 
 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta an-
svar för sina stu-
dier i finska. 
  
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 

Eleven kan i nå-
gon mån ta an-
svar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan an-
vända några 
olika sätt, även 
digitala, för att 
lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det.  
 
 

Eleven kan ta re-
lativt stort ansvar 
för sina studier i 
finska.   
 
Eleven kan an-
vända många 
olika sätt, även 
digitala, för att 
lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det.  

Eleven kan 
mångsidigt ta an-
svar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för  
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det. 
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använda sina 
språkfärdigheter. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 
 

Kunskapsnivå 
A1.1 
 

Kunskapsnivå 
A1.3 
 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M7 ordna till-
fällen där eleven 
med hjälp av 
olika medier får 
öva muntlig och 
skriftlig kommu-
nikation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 
skriftligt i olika  
situationer 

Förmåga att 
kommunicera i 
olika situationer 

Eleven klarar 
sporadiskt av, 
med stöd av sin 
samtalspartner, 
några ofta åter-
kommande och 
rutinmässiga 
kommunikations-
situationer. 
  

Eleven reder sig i 
många rutin-
mässiga kommu-
nikationssituat-
ioner men tar 
ibland stöd av sin 
samtalspartner 

Eleven kan ut-
byta tankar eller 
information i be-
kanta och var-
dagliga situat-
ioner och stund-
tals hålla igång 
en konversation. 

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssitu-
ationer.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kom-
munikationssitu-
ation.  

M8 handleda ele-
ven i att använda 
sig av språkliga 
kommunikations-
strategier 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrate-
gier 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del (till exempel 
gester, teck-
ningar, lexikon, 
internet). 
 
Eleven kan ibland 
gissa eller här-
leda enskilda 
ords betydelse 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver 
fortfarande ofta 
hjälpmedel.  
 
Eleven kan rea-
gera med korta 
verbala uttryck, 
små gester (till 
exempel genom 

Eleven deltar i 
allt högre grad i 
kommunikation. 
Använder mera 
sällan nonver-
bala uttryck.Ele-
ven måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern 
upprepa eller 
förtydliga.  

Eleven deltar i 
allt högre grad i 
kommunikation.  
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för 
att be om preci-
sering av nyck-
elord.  
Eleven måste då 
och då be 
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utgående från 
kontexten, all-
män kunskap el-
ler sina andra 
språkkunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen 
har förstått.  

att nicka), ljud el-
ler liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste 
ofta be samtals-
partnern att för-
tydliga eller upp-
repa. 

 
Eleven kan i nå-
gon mån utnyttja 
samtalspartnerns 
uttryck i sin egen 
kommunikation. 

samtalspartnern 
upprepa eller 
förtydliga. 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen 
inte vet det ex-
akta begreppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 

M9 hjälpa eleven 
att öka sin kän-
nedom om ut-
tryck som kan 
användas i och 
som hör till artigt 
språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera på 
ett för språket 
och kulturen ar-
tigt sätt 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk  

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska ar-
tighetsfraser 
(hälsa, säga adjö, 
tacka) i några 
mycket rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 
 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i 
många rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven klarar av 
korta sociala si-
tuationer.  
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och till-
talsfraserna samt 
artigt framföra 
till exempel öns-
kemål, invitat-
ioner, förslag och 
ursäkter och be-
svara sådana. 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för sin ålder ty-
piska) saker som 
anknyter till var-
dagen med hjälp 
av vanliga ord, 
några idioma-
tiska uttryck 
samt grundläg-
gande och ibland 
också lite svårare 
strukturer.  
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 
uttalsregler 
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också i andra än 
inövade uttryck. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 
 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M10 uppmuntra 
eleven att tolka 
för sig själv och 
sin åldersgrupp 
lämpliga och in-
tressanta munt-
liga och skriftliga 
texter 

I3 Eleven lär sig att 
förstå budskapet 
i muntliga och 
skriftliga texter 
  
 

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår en 
begränsad 
mängd talade 
och skrivna ord 
och uttryck. Ele-
ven känner till 
teckensystemet 
eller ett mycket 
begränsat antal 
skrivtecken. 
 

Eleven förstår 
med hjälp av 
kontexten skri-
ven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan 
plocka ut enkel 
information en-
ligt behov ur en 
kort text. 
  

Eleven förstår 
texter som inne-
håller enkla, be-
kanta ord och ut-
tryck samt tydligt 
tal.  
 
Eleven förstår 
det centrala in-
nehållet i korta, 
enkla budskap 
som intresserar 
hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text 
som innehåller 
ett bekant ord-
förråd.  
Eleven klarar 
mycket enkel 
slutledning med 
hjälp av kontex-
ten. 

Eleven kan i 
mycket stora 
drag följa med 
ett tydligt anfö-
rande, känner 
ofta igen ämnet i 
en pågående dis-
kussion och för-
står det väsent-
liga i en allmän-
språklig text eller 
långsamt tal som 
innehåller be-
kanta ord.  
Eleven kan här-
leda betydelsen 
av obekanta ord 
utgående från 
kontexten. 
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Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M11 ge eleven 
många möjlig-
heter att öva sig i 
att tala och 
skriva i för åldern 
lämpliga situat-
ioner och i detta 
sammanhang 
fästa uppmärk-
samhet vid uttal 
och vid struk-
turer som är re-
levanta för tex-
tens innehåll  

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt och att 
använda ett 
lämpligt uttrycks-
förråd. 
 
Eleven lär sig ut-
tala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
Eleven uttalar 
några inövade 
uttryck begrip-
ligt.  
Eleven kan skriva 
några enskilda 
ord och uttryck. 
 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta 
om några be-
kanta och för 
hen viktiga saker 
samt skriva några 
korta meningar 
om inövade äm-
nen. Eleven utta-
lar de flesta inö-
vade uttrycken 
begripligt.  
Eleven behärskar 
ett mycket be-
gränsat ordför-
råd, några situat-
ionsbundna ut-
tryck och en del 
av den elemen-
tära grammati-
ken. 

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, in-
övade uttryck, 
det mest cen-
trala ordförrådet 
och grundläg-
gande satsstruk-
turer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta 
om vardagliga 
och för hen vik-
tiga saker samt 
skriva enkla med-
delanden.  
 
Eleven kan uttala 
inövade uttryck 
begripligt. 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd be-
rätta om vardag-
liga och konkreta 
saker som är vik-
tiga för hen.  
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd 
och många cen-
trala strukturer. 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 
uttalsregler 
också i andra än 
inövade uttryck. 

 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä  
 



Opetushallitus 

16 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-
lasta jäsentä-
mään käsitystään 
kaikkien osaa-
miensa kielten 
keskinäisistä suh-
teista  

S1 Oppilas oppii 
hahmottamaan 
osaamiensa ja 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksiä ja eroja 
sekä kehittä-
mään kielitaito-
aan. 

Kielten yhtäläi-
syyksien ja ero-
jen hahmottami-
nen 

Oppilas osaa ni-
metä   joitakin 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaito-
aan. 

Oppilas osaa ker-
toa opiskele-
miensa kielten 
yhtäläisyyksistä 
ja eroista kehit-
tääkseen kielitai-
toaan. 

Oppilas osaa ver-
tailla opiskele-
miensa kielten 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja kehittääk-
seen kielitaito-
aan. 
 

T2 tutustuttaa 
oppilas suomen 
ja ruotsin ase-
maan kansallis-
kielinä sekä ruot-
sin kielen vaiku-
tukseen suomen 
kieleen 
 

S1 Oppilas oppii ym-
märtämään suo-
men ja ruotsin 
kielen aseman ja 
merkityksen kan-
salliskielinä sekä 
ruotsin kielen 
vaikutusta suo-
men kieleen. 
 
 

Ruotsin kielen 
aseman ja merki-
tyksen tuntemi-
nen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen 
kansalliskielet. 
 
Oppilas osaa 
mainita 
jonkun syyn, 
miksi Suomessa  
puhutaan ruot-
sia. 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen 
kansalliskielet ja 
antaa esimerk-
kejä niiden ase-
masta. 
 
Oppilas osaa 
mainita  
joitakin syitä, 
miksi Suomessa  
puhutaan ruot-
sia. 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä sekä 
niiden asemasta 
ja merkityksestä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miksi 
Suomessa 
puhutaan ruot-
sia. 
 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä ja 
vertailla niiden 
asemaa ja merki-
tystä. 
 
Oppilas osaa 
pohtia, miksi 
Suomessa puhu-
taan ruotsia.  
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 Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
ruotsin kielen lai-
nasanoista suo-
men kielessä. 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
vaikutuksesta 
suomen kieleen. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppi-
lasta harjaannut-
tamaan viestin-
nällisiä taitojaan 
sallivassa opiske-
luilmapiirissä ja 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
käyttäen sekä ot-
tamaan vastuuta 
opiskelustaan ja 
arvioimaan osaa-
mistaan 
 
 
 

S2 Oppilas oppii 
käyttämään vies-
tinnällisiä taitoja 
yhdessä muiden 
kanssa sekä käyt-
tämään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa kehittääk-
seen ruotsin kie-
len taitoaan. 
 
Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 
ruotsin opiske-
lustaan ja arvioi-
maan osaamis-
taan. 

Viestinnällisten 
taitojen käyttä-
minen, sopivien 
kielen oppimista-
pojen löytämi-
nen ja vastuun 
ottaminen ruot-
sin kielen opiske-
lusta.  
 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä. 
 
Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 
verran vastuuta 
ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
 
 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
viestinnällisiä tai-
toja yhdessä 
muiden kanssa. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä. 
 
Oppilas ottaa 
jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan.  
 

Oppilas osaa 
käyttää viestin-
nällisiä taitoja 
yhdessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen ruot-
sin kieltä.  
 
Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kie-
len opiskelus-
taan. 
 

Oppilas osaa 
käyttää viestin-
nällisiä taitoja 
monipuolisesti 
yhdessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsin kieltä. 
 
Oppilas ottaa 
monipuolisesti 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
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T4 rohkaista op-
pilaita näkemään 
ruotsin taito tär-
keänä osana jat-
kuvaa oppimista 
ja oman kieliva-
rannon karttu-
mista ja roh-
kaista ruotsinkie-
listen oppimis-
ympäristöjen löy-
tämiseen ja hyö-
dyntämiseen 
myös koulun ul-
kopuolella  

S2 Oppilas oppii ym-
märtämään ruot-
sin kielen taidon 
merkityksen 
osana omaa kieli-
varantoa ja jat-
kuvaa oppimista. 
 
Oppilas oppii löy-
tämään ja hyö-
dyntämään ruot-
sinkielisiä toimin-
taympäristöjä. 

Ruotsin kielen 
taidon merkityk-
sen ymmärtämi-
nen osana omaa 
kielivarantoa ja 
jatkuvaa oppi-
mista. 
 
Ruotsinkielisten 
toimintaympäris-
töjä löytäminen 
ja hyödyntämi-
nen. 
 
 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä ruotsin 
kielen taidon 
merkityksestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkun 
ruotsinkielisen 
toimintaympäris-
tön. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
ruotsin kielen tai-
don merkityk-
sestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäris-
töjä. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
ruotsin kielen tai-
don merkityk-
sestä osana 
omaa elämää ja 
kielivarannon 
kartuttamista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa omaa oppi-
mistaan hyödyn-
tävistä ruotsin-
kielisistä toimin-
taympäristöistä. 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
taidon merkityk-
sestä osana 
omaa elämää, 
kielivarannon 
kartuttamista ja 
jatkuvaa oppi-
mista. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla omaa oppi-
mistaan hyödyn-
täviä ruotsinkieli-
siä toimintaym-
päristöjä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A1.1 Taitotaso: A1.2 Taitotaso A1.3 

T5 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia, 
erityisesti suulli-
sia viestintätilan-
teita 

S3 Oppilas oppii 
viestimään erilai-
sissa, erityisesti 
suullisissa vies-
tintätilanteissa. 
 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa  

Oppilas selviytyy 
ohjattuna ja vies-
tintäkumppanin 
tukemana josta-
kin kaikkein ylei-
simmin 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin tois-
tuvista, rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
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toistuvasta ja ru-
tiininomaisesta 
viestintätilan-
teesta.  

yleisimmin tois-
tuvasta ja rutii-
ninomaisesta 
viestintätilan-
teesta.  

tukeutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin.  

viestintäkumppa-
niin.   

T6 rohkaista op-
pilasta käyttä-
mään viestinsä 
perille saamiseksi 
monenlaisia, 
myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytä-
mään tarvitta-
essa toistoa ja hi-
dastusta 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita eri viestintä-
tilanteissa ym-
märtääkseen ja 
viestinsä perille 
saamiseksi. 

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 
erittäin paljon 
apukeinoja (esi-
merkiksi eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti) 
osallistuessaan 
viestintään. 
 
 
 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, internet).  
 
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun 
kielitaitonsa pe-
rusteella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskei-
simpiin sanoihin 
ja ilmauksiin. 
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja ja osaa pyy-
tää toistamista 
tai hidastamista. 
 
 

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
edelleen usein 
apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin tai muun-
laisella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein. 

T7 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia 

S3 Oppilas oppii eri-
laisia 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
kielelle ja 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
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kohteliaisuuden 
ilmauksia 

kohteliaisuuden 
ilmauksia. 
 
 

kulttuurille tyy-
pillistä, rutiinin-
omaista kohte-
liaisuuden il-
mausta (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen).  
 
 

kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuuden 
ilmauksia rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa kon-
takteissa.  

kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa kon-
takteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T8 rohkaista op-
pilasta ottamaan 
selvää tilanneyh-
teyden avulla 
helposti ennakoi-
tavasta ja ikä-
tasolleen sopi-
vasta puheesta 
tai kirjoitetusta 
tekstistä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä.  

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää ohjattuna vä-
häisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja il-
mauksia.  

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia.  

Oppilas ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta. Oppilas 
tunnistaa teks-
tistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana. 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä teks-
tistä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.1/ 
A1.2 

Taitotaso A1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle runsaasti 
tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle 
sopivaa hyvin 
pienimuotoista 
puhumista ja kir-
joittamista 
 
 
 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen kielen kes-
keistä sanastoa 
ja keskeisiä ra-
kenteita. 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa oh-
jattuna sanoa ja 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja 
lauseita, jotka 
liittyvät esimer-
kiksi itsestä, per-
heestä ja vapaa-
ajasta kertomi-
seen. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin sanoja 
ymmärrettävästi. 
 
 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanon-
toja. 

Oppilas pystyy 
kertomaan ohja-
tusti joistakin tu-
tuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa.  
 
Oppilas osaa kir-
joittaa joitakin 
sanoja ja lau-
seita. Oppilas 
ääntää harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. 
  
Oppilas osaa hy-
vin suppean pe-
russanaston, 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen ja pe-
ruskieliopin ai-
neksia. 

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean 
perussanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä 
peruskieliopin ai-
neksia.  

 



Opetushallitus 

22 
 

Finska, B1-lärokurs 
 

Mål för under-
visningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för 
bedömningen  

Kunskapskrav 
för vitsordet 5 

Kunskapskrav 
för vitsordet 7 

Kunskapskrav 
för vitsordet 8 

Kunskapskrav 
för vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven 
att forma sin 
uppfattning om 
det inbördes 
sambandet mel-
lan alla språk hen 
studerar 

I1 Eleven lär sig 
uppfatta skillna-
der och likheter 
mellan de olika 
språk hen kan 
och studerar   
 

Förmåga att upp-
fatta skillnader 
och likheter mel-
lan olika språk 

Eleven kan 
nämna några 
skillnader och lik-
heter mellan de 
olika språk hen 
studerar. 

Eleven kan ge ex-
empel på skillna-
der och likheter 
mellan de olika 
språk hen stude-
rar.  

Eleven kan be-
rätta om skillna-
der och likheter 
mellan de olika 
språk hen stude-
rar.  
 

Eleven kan jäm-
föra skillnader 
och likheter mel-
lan de olika språk 
hen studerar.  
 
 

M2 handleda ele-
ven att se histo-
riska och kultu-
rella berörings-
punkter mellan 
finska och 
svenska och att 
bekanta sig med 
finskans och 
svenskans ställ-
ning som nation-
alspråk 

I1 Eleven lär sig att 
förstå samban-
det mellan finska 
och svenska samt 
att förstå fins-
kans ställning  
och betydelse 
som national-
språk.  
 

Kännedom om 
finskans ställning 
och betydelse i 
Finland 

Eleven kan 
nämna vilka Fin-
lands national-
språk är. 
 
Eleven kan 
nämna några or-
saker till att man 
talar finska och 
svenska i Finland. 

Eleven kan be-
rätta om Finlands 
nationalspråk.  
 
Eleven kan be-
rätta om finskans 
ställning som 
nationalspråk 
samt berätta om 
några orsaker till 
att man talar 

Eleven kan be-
rätta om Finlands 
nationalspråk. 
 
Eleven kan be-
rätta om finskans 
ställning som 
nationalspråk 
samt  
berätta varför 
man talar finska 

Eleven kan be-
rätta om Finlands 
nationalspråk. 
 
Eleven kan be-
rätta om finskans  
ställning som 
nationalspråk. 
 
Eleven kan be-
rätta om betydel-
sen av 
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finska och 
svenska i Finland. 
 

och svenska i Fin-
land. 
 
Eleven kan be-
rätta om sam-
bandet mellan 
finska och 
svenska ur språk-
lig synvinkel. 
 

sambandet mel-
lan finska och 
svenska ur språk-
lig synvinkel.  

Färdigheter för språkstudier 

M3 ge eleven 
möjligheter att 
också med hjälp 
av digitala verk-
tyg öva sina kom-
munikativa fär-
digheter i en till-
låtande studieat-
mosfär, att ta an-
svar för sina stu-
dier och att ut-
värdera sina kun-
skaper 

I2 Eleven lär sig an-
vända sina kom-
munikativa fär-
digheter tillsam-
mans med andra 
för att utveckla 
sina kunskaperna 
i finska, även 
med hjälp av di-
gitala verktyg 
 
Eleven lär sig ta 
ansvar för sina 
studier i finska 
och utvärdera 
sina kunskaper. 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kativa färdig-
heter, att hitta 
lämpliga sätt för 
att lära sig språk 
samt förmåga att 
ta ansvar för sina 
studier i finska.  
 

Eleven kan an-
vända enskilda 
sätt för att lära 
sig finska.  
 
Eleven kan tidvis 
ta ansvar för sina 
studier i finska. 

Eleven kan an-
vända några 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan an-
vända några sätt 
för att lära sig 
finska. 
 
Eleven kan i viss 
mån ta ansvar 
för sina studier i 
finska. 

Eleven kan an-
vända olika kom-
munikativa fär-
digheter tillsam-
mans med andra. 
   
Eleven kan ut-
nyttja 
sådana sätt att 
lära sig språk 
som stödjer ut-
vecklingen av 
språkkunskap 
och av de egna 
färdigheterna i 
finska. 
 

Eleven kan an-
vända många 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan ut-
nyttja 
sådana sätt för 
att lära sig språk 
som stödjer ut-
vecklingen av 
språkkunskap 
och av de egna 
färdigheterna i 
finska.  
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 Eleven kan för 
det ta ansvar för 
studier i finska. 
 

 
Eleven kan 
mångsidigt ta an-
svar för studier i 
finska. 

M4 uppmuntra 
eleven att se 
kunskaper i 
finska som en 
viktig del av kon-
tinuerligt lärande 
och utökade 
språkresurser 
och uppmuntra 
hen att söka och 
utnyttja finska 
lärmiljöer också 
utanför skolan 

I2 Eleven lär sig att 
förstå betydelsen 
av kunskaper i 
finska som en del 
av kontinuerligt 
lärande och av 
de egna språkre-
surserna. 
 
Eleven lär sig att 
hitta och utnyttja 
finskspråkiga 
sammanhang  för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Förmåga att 
bilda sig en upp-
fattning om bety-
delsen av kun-
skaper i finska 
som en del av 
kontinuerligt lä-
rande och av de 
egna språkresur-
ser.  
 
Förmåga att hitta 
finskspråkiga 
sammanhang för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Eleven kan ge 
några exempel 
på betydelsen av 
kunskaper i 
finska.  
  
Eleven kan 
nämna något 
finskspråkigt 
sammanhang för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Eleven kan ge ex-
empel på bety-
delsen av kun-
skaper i finska.  
 
Eleven kan 
nämna några 
finskspråkiga 
sammanhang för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Eleven kan ge ex-
empel på bety-
delsen av kun-
skaper i finska 
som en del av 
det egna livet 
och av de egna 
språkresurserna. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkiga sam-
manhang som  
hen kan utnyttja 
för att utveckla 
det egna läran-
det. 
 

Eleven kan be-
rätta om betydel-
sen av kunskaper 
i finska som en 
del av det egna 
livet, av de egna 
språkresurserna 
och kontinuerligt 
lärande.  
 
Eleven kan jäm-
föra finsksprå-
kiga samman-
hang som hen 
kan utnyttja för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
Pre-A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 
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M5 handleda ele-
ven att 
mångsidigt träna 
huvudsakligen 
muntlig kommu-
nikation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera i 
olika kommuni-
kationssituat-
ioner 
 
 
 
 

Förmåga att 
kommunicera i 
olika situationer 

Eleven klarar un-
der handledning 
eller med stöd av 
sin samtalspart-
ner av någon av 
de vanligaste och 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommu-
nikationssituat-
ionerna.  
 

Eleven klarar 
sporadiskt av, 
med stöd av sin 
samtalspartner, 
några ofta åter-
kommande och 
rutinmässiga 
kommunikations-
situationer. 
 

Eleven klarar 
sporadiskt av 
ofta återkom-
mande rutin-
mässiga kommu-
nikationssituat-
ioner men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven reder sig i 
många rutin-
mässiga kommu-
nikationssituat-
ioner men tar 
ibland stöd av sin 
samtalspartner. 
  

  

M6 uppmuntra 
eleven att an-
vända olika, 
också non-ver-
bala tillväga-
gångssätt för att 
nå fram med sitt 
budskap och att 
vid behov i en 
muntlig kommu-
nikationssituat-
ion be om upp-
repning eller 
långsammare 
tempo 

I3 Eleven lär sig an-
vända olika kom-
munikationsstra-
tegier för att för-
stå och för att nå 
fram med sitt 
budskap i olika 
kommunikations-
situationer 
 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
väldigt mycket 
hjälpmedel (till 
exempel gester, 
teckningar, lexi-
kon, internet) då 
hen deltar i kom-
munikation.  
 
 

Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del (till exempel 
gester, teck-
ningar, lexikon, 
internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller här-
leda enskilda 
ords betydelse 
utgående från 
kontexten, all-
män kunskap el-
ler sina andra 
språkkunskaper.  
 

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsam-
mare. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver 
fortfarande ofta 
hjälpmedel. Ele-
ven kan reagera 
med korta ver-
bala uttryck, små 
gester (till exem-
pel genom att 
nicka), ljud eller 
liknande minimal 
respons. Eleven 
måste ofta be 
samtalspartnern 
att förtydliga el-
ler upprepa. 
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Eleven kan ut-
trycka om hen 
har förstått.  

M7 handleda ele-
ven att öva sig i 
olika artighets-
fraser 

I3 Eleven lär sig 
olika artighets-
fraser  
 
 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon av 
de för språket el-
ler kulturen mest 
typiska artighets-
fraserna (hälsa, 
säga adjö, tacka). 
 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska ar-
tighetsfraser 
(hälsa, säga adjö, 
tacka) i några 
mycket rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 
 

Eleven kan an-
vända några av 
de vanligaste ar-
tighetsfraserna 
på språket i ru-
tinmässiga soci-
ala samman-
hang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i 
många rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 
  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå 
Pre-A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av kontex-
ten få insikt i in-
nehållet i tal eller 
text som är för-
utsägbara och 
för åldersgrup-
pen vanliga eller 
lämpliga 

I3 Eleven lär sig för-
stå olika munt-
liga och skriftliga 
texter 
 
 
 

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår 
under handled-
ning en begrän-
sad mängd ta-
lade och skrivna 
ord och uttryck. 

Eleven förstår en 
begränsad 
mängd talade 
och skrivna ord 
och uttryck. Ele-
ven känner till 
teckensystemet 
eller ett mycket 
begränsat antal 
skrivtecken. 
  

Eleven förstår 
skriven text be-
stående av några 
ord och långsamt 
tal som innehål-
ler inövade, be-
kanta ord och ut-
tryck.  
 

Eleven förstår 
med hjälp av 
kontexten skri-
ven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck. Eleven 
kan plocka ut en-
kel information 
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Eleven kan ur-
skilja enskilda 
fakta i en text. 

enligt behov ur 
en kort text. 
 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
Pre-A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

M9 ge eleven 
många möjlig-
heter att öva sig i 
att tala och 
skriva i mycket 
enkla och för ål-
dern relevanta si-
tuationer 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt genom 
att använda språ-
kets centrala 
ordförråd och 
strukturer. 
Eleven lär sig att 
uttala begripligt.  

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sig i tal 
och skrift med 
hjälp av enskilda 
ord och uttryck 
som till exempel 
anknyter till att 
berätta om sig 
själv, familj och 
fritid.  
 
Eleven uttalar 
några ord begrip-
ligt.  
 
 
 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
Eleven uttalar 
några inövade 
uttryck begrip-
ligt. Eleven kan 
skriva några en-
skilda ord och ut-
tryck. 
 

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om några 
bekanta och för 
hen viktiga saker 
med hjälp av ett 
begränsat ut-
trycksförråd. 
Eleven kan skriva 
några enskilda 
ord och uttryck. 
Eleven uttalar in-
övade uttryck 
begripligt. 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta 
om några be-
kanta och för 
hen viktiga saker 
samt skriva några 
korta meningar 
om inövade äm-
nen.  
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begrip-
ligt. Eleven be-
härskar ett 
mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av 
den elementära 
grammatiken. 
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Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä 6. vuosiluokan päätteeksi 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa op-
pilasta kiinnostu-
maan Suomen ja 
Pohjoismaiden 
kielellisestä ja 
kulttuurisesta 
runsaudesta, 
auttaa oppilasta 
löytämään omaa 
oppimistaan tu-
kevaa ruotsinkie-
listä materiaalia 
sekä ohjata oppi-
lasta kiinnittä-
mään huomiota 
ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteisiin 

S1 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
Suomen ja Poh-
joismaiden kielel-
listä ja kulttuu-
rista moninai-
suutta. 
 
Oppilas oppii löy-
tämään ja valit-
semaan itselle 
sopivaa ja kiin-
nostavaa ruotsin-
kielistä aineistoa. 
 
Oppilas oppii ha-
vainnoimaan 
ruotsinkielisen 

Suomen ja Poh-
joismaiden kielel-
lisen ja kulttuuri-
sen ympäristön 
sekä ruotsinkieli-
sen kulttuurin 
erityispiirteiden 
hahmottaminen. 
 
Ruotsinkielisen 
aineiston löytä-
minen. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa löy-
tää ruotsinkie-
listä aineistoa. 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen ja 
Pohjoismaiden 
kielellisestä ja 
kulttuurisesta 
moninaisuudesta 
sekä ruotsinkieli-
sen kulttuurin 
erityispiirteistä. 
 
Oppilas osaa löy-
tää sopivaa ja 
kiinnostavaa 
ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Oppilas osaa ku-
vailla Suomen ja 
Pohjoismaiden 
kielellistä ja kult-
tuurista moninai-
suutta ja ruotsin-
kielisen kulttuu-
rin erityispiir-
teitä.  
 
Oppilas osaa löy-
tää sopivaa ja 
kiinnostavaa 
ruotsinkielistä ai-
neistoa, joka tu-
kee omaa oppi-
mista. 

Oppilas osaa ku-
vailla yksityiskoh-
taisemmin Suo-
men ja Pohjois-
maiden kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta ja 
ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa löy-
tää sopivaa ja 
kiinnostavaa 
ruotsinkielistä ai-
neistoa, joka ke-
hittää omaa op-
pimista. 
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kulttuurin erityis-
piirteitä. 

T2 motivoida op-
pilasta arvosta-
maan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa, suomen 
ja ruotsin ase-
maa kansalliskie-
linä ja kohtaa-
maan ihmisiä il-
man arvottavia 
ennakko-oletuk-
sia  

S1 Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kieli- ja kulttuuri-
taustaansa. 
 
Oppilas oppii ym-
märtämään suo-
men ja ruotsin 
aseman ja merki-
tyksen kansallis-
kielinä. 
 
Oppilas oppii 
kohtaamaan ih-
misiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia. 

Suomen ja ruot-
sin kielen ase-
man ja merkityk-
sen tunteminen 
Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen 
kansalliskielet. 
 
Oppilas osaa 
mainita jonkun 
syyn, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia. 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen 
kansalliskielet ja 
antaa esimerk-
kejä niiden ase-
masta. 
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä syistä, miksi 
Suomessa puhu-
taan ruotsia.  

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä sekä 
niiden asemasta 
ja merkityksestä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miksi 
Suomessa 
puhutaan 
ruotsia. 
 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä ja 
vertailla niiden 
asemaa ja merki-
tystä. 
 
Oppilas osaa 
pohtia, miksi 
Suomessa puhu-
taan ruotsia. 

T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan kieliä yh-
distäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä 
herättää oppi-
laan uteliaisuus 
omaa kaksi- tai 

S1 Oppilas oppii  
tunnistamaan 
kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmi-
öitä. 
 
Oppilas oppii kie-
lellistä päättely-
kykyä kieli- ja 

Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
ruotsin ja suo-
men kielen tai 
muun osaa-
mansa kielen 
eroja ja yhtäläi-
syyksiä. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä  
ruotsin ja suo-
men kielen tai 
muun osaa-
mansa kielen 
eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 

Oppilas osaa  
kertoa ruotsin ja 
suomen kielen 
tai muun osaa-
mansa kielen 
eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 

Oppilas osaa ver-
tailla ruotsin ja 
suomen kielen 
tai muun osaa-
mansa kielen 
eroja ja yhtäläi-
syyksiä. 
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monikielisyyt-
tään ja kaksikult-
tuurisuuttaan 
kohtaan 

kulttuuritaus-
tansa avulla ruot-
sin kielen opiske-
lussaan. 
 
 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä sopi-
vista tavoista ke-
hittää ruotsin 
kielen kielellistä 
päättelykykyään 
kieli- ja kulttuuri-
taustansa avulla. 

Oppilas osaa ker-
toa sopivista ta-
voista kehittää 
ruotsin kielen 
kielellistä päätte-
lykykyään kieli- ja 
kulttuuritaus-
tansa avulla. 

Oppilas osaa 
käyttää sopivia 
tapoja kehittää 
ruotsin kielen 
kielellistä päätte-
lykykyään kieli- ja 
kulttuuritaus-
tansa avulla. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, 
jossa tärkeintä 
on viestin välitty-
minen sekä kan-
nustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Oppilas oppii 
kertomaan ruot-
sin kielen opiske-
lun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas oppii te-
kemään yhteis-
työtä ja toimi-
maan ryhmässä 
muita kannus-
taen. 

Ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertomi-
nen ja ryhmässä 
toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ta-
voitteen ruotsin 
kielen opiskelul-
leen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä. 
 
 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä ruotsin 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä. 
 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä kannus-
tavasti. 
 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan ja ker-
toa, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen ta-
voitteensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä moni-
puolisesti ja kan-
nustavasti. 

T5  S2 Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 

Vastuun ottami-
nen ruotsin 

Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 

Oppilas ottaa 
jonkin verran 

Oppilas ottaa 
melko paljon 

Oppilas ottaa 
monipuolisesti 
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ohjata oppilasta 
ottamaan vas-
tuuta omasta 
kielenopiskelus-
taan myös tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa käyttäen 
ja kannustaa op-
pilasta harjaan-
nuttamaan kieli-
taitoaan moni-
puolisesti ja aktii-
visesti esimer-
kiksi etsimällä it-
seään kiinnosta-
vaa ruotsinkie-
listä aineistoa 

ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään eri-
laisia tapoja kiel-
ten opiskelus-
saan, mukaan lu-
kien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa. 
 
 

kielen opiske-
lusta ja sopivien 
kielenoppimista-
pojen löytämi-
nen  
 
 

verran vastuuta 
ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsia ja muita 
kieliä. 
 
 
 

vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsia ja muita 
kieliä. 
 

vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen ruot-
sia ja muita kie-
liä. 
 
 

vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
ruotsia ja muita 
kieliä. 
 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T6 rohkaista op-
pilasta osallistu-
maan keskuste-
luihin monenlai-
sista oppilaan 
ikätasolle ja elä-
mänkokemuk-
seen sopivista ai-
heista, joissa 

S3 Oppilas oppii 
osallistumaan ak-
tiivisesti eri vies-
tintätilanteisiin. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti mo-
nenlaisista joka-
päiväisistä vies-
tintätilanteista. 
 
Oppilas pystyy 
enenevässä mää-
rin olemaan 

Oppilas pystyy 
viestimään, osal-
listumaan kes-
kusteluihin ja il-
maisemaan mie-
lipiteitään melko 
vaivattomasti jo-
kapäiväisissä ti-
lanteissa.   

Oppilas pystyy 
viestimään, osal-
listumaan kes-
kusteluihin ja il-
maisemaan mie-
lipiteitään myös 
joissakin vaati-
vammissa tilan-
teissa, kuten 
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käsitellään myös 
mielipiteitä  

aloitteellinen 
viestintätilan-
teessa. 

keskusteltaessa 
ajankohtaisesta 
tapahtumasta.  

T7 tukea oppi-
laan aloitteelli-
suutta viestin-
nässä, kompen-
saatiokeinojen 
käytössä ja mer-
kitysneuvottelun 
käymisessä 

S3 Oppilas oppii ole-
maan aloitteelli-
nen viestintäti-
lanteissa.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään vies-
tintästrategioita. 

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
edelleen usein 
apukeinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin tai muun-
laisella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein.  

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään 
käyttäen tarvitta-
essa vakiosanon-
toja pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään tois-
toa tai selven-
nystä silloin täl-
löin ja käyttää 
esim. lähikäsi-
tettä tai yleisem-
pää käsitettä, 
kun ei tiedä täs-
mällistä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki).  

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen viestin-
nän eri vaiheissa 
ja osaa varmis-
taa, onko viestin-
täkumppani ym-
märtänyt viestin. 
 
Oppilas osaa 
kiertää tai kor-
vata tuntematto-
man sanan tai 
muotoilla vies-
tinsä uudelleen. 
 
Oppilas pystyy 
neuvottelemaan 
tuntemattomien 
ilmauksien mer-
kityksistä. 

Oppilas pystyy 
olemaan aloit-
teellinen tuttua 
aihetta käsittele-
vässä vuorovai-
kutustilanteessa 
ja osaa varmis-
taa, onko viestin-
täkumppani ym-
märtänyt viestin, 
korjata väärin-
ymmärryksiä 
sekä kiertää tai 
korvata tunte-
mattoman sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uudel-
leen. 
 
Oppilas pystyy 
neuvottelemaan 
tuntemattomien 
ja melko mutkik-
kaidenkin il-
mauksien merki-
tyksistä.  
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T8 auttaa oppi-
lasta tunnista-
maan viestinnän 
kulttuurisia piir-
teitä ja tukea op-
pilaan rakenta-
vaa kulttuurien-
välistä viestintää 

S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
viestinnän kult-
tuurisia piirteitä. 
 
Oppilas oppii ra-
kentavaa kult-
tuurienvälistä 
viestintää. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä yk-
sinkertaisella ta-
valla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, ku-
ten tiedonvaih-
toon sekä mieli-
piteiden ja asen-
teiden asianmu-
kaiseen ilmaise-
miseen.  
 
Oppilas pystyy 
keskustelemaan 
kohteliaasti käyt-
täen tavanomai-
sia ilmauksia ja 
perustason vies-
tintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohte-
liaisuussäännöt.  
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuoro-
vaikutuksessaan 
huomioon joita-
kin tärkeimpiä 
kulttuurisiin käy-
tänteisiin liittyviä 
näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohte-
liaisuussäännöt 
ja osaa kiinnittää 
huomiota kielen-
käytön muodolli-
suuteen. 
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuoro-
vaikutuksessaan 
huomioon tär-
keimpiä kulttuu-
risia käytänteitä. 

Karttuva kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia kuulla ja 
lukea monenlai-
sia itselleen mer-
kityksellisiä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä hyödyn-
täen erilaisia 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua 

Oppilas pystyy 
seuraamaan hy-
vin summittai-
sesti selväpiirtei-
sen asiapuheen 
pääkohtia, 

Oppilas ymmär-
tää pääasiat ja 
joitakin yksityis-
kohtia selkeästä 
ja lähes normaa-
litempoisesta 

Oppilas ymmär-
tää pääasiat ja 
useita yksityis-
kohtia hieman 
vaativammasta 
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yleiskielisiä ja 
yleistajuisia teks-
tejä erilaisista 
lähteistä sekä 
tulkita niitä käyt-
täen erilaisia 
strategioita  

ymmärtämisstra-
tegioita. 

tekstiä ja hidasta 
puhetta asiayh-
teyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä teks-
tistä.  

tunnistaa usein 
ympärillään käy-
tävän keskuste-
lun aiheen ja ym-
märtää pääasiat 
tuttua sanastoa 
sisältävästä yleis-
kielisestä teks-
tistä tai hitaasta 
puheesta. 
 
 Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sano-
jen merkityksiä 
asiayhteydestä.  

yleiskielisestä pu-
heesta tai yleis-
tajuisesta kirjoi-
tetusta tekstistä.  
 
Oppilas ymmär-
tää yhteiseen ko-
kemukseen tai 
yleistietoon pe-
rustuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä.  
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja tär-
keitä yksityiskoh-
tia myös valmis-
tautumatta. 

normaalitempoi-
sesta yleiskieli-
sestä puheesta 
tai yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä. 
 
Oppilas ymmär-
tää yhteiseen ko-
kemukseen tai 
yleistietoon pe-
rustuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja tär-
keitä yksityiskoh-
tia myös valmis-
tautumatta. 

Karttuva kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 
A2.2/B1.1 

T10 ohjata oppi-
lasta tuottamaan 
jokapäiväiseen 
elämään liittyviä 
tekstejä, 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen ruotsin 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 

Oppilas pystyy 
kertomaan joka-
päiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 

Oppilas osaa ku-
vata luettelomai-
sesti ikäkaudel-
leen tyypillisiä ja 
jokapäiväiseen 

Oppilas osaa ker-
toa keskeisim-
mistä, itseä kiin-
nostavista joka-
päiväiseen 
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hallitsemaan pe-
rustason ja hiu-
kan vaativampia-
kin rakenteita  
ja opettelemaan 
myös tulkittavien 
tekstien käyttä-
mistä tuottami-
seen, jakamiseen 
ja julkaisemi-
seen.  
 

kielen vaativam-
paakin sanastoa 
ja rakenteita. 

käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut 
ymmärrettävästi 
ja hallitsee hyvin 
suppean perus-
sanaston, muuta-
man tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen ja pe-
ruskieliopin ai-
neksia.   

tärkeistä asioista 
käyttäen yksin-
kertaisia lauseita 
ja konkreettista 
sanastoa. 
 
Oppilas osaa hel-
posti ennakoita-
van perussanas-
ton ja monia kes-
keisimpiä raken-
teita. Oppilas 
osaa soveltaa joi-
takin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa.  

elämään liittyviä 
asioita käyttäen 
tavallista sanas-
toa ja joitakin 
idiomaattisia il-
mauksia sekä pe-
rustason raken-
teita ja joskus 
hiukan vaativam-
piakin. 
 

elämään liitty-
vistä todellisista 
tai kuvitteellisista 
asioista. 
 
Oppilas käyttää 
melko laajaa sa-
nastoa ja vaativia 
rakenteita sekä 
idiomaattisia il-
mauksia. 
 
Oppilas osaa so-
veltaa ääntämi-
sen perussään-
töjä  muissakin 
kuin harjoitel-
luissa ilmauk-
sissa.  
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Finska, modersmålsinriktad lärokurs 
 

Mål för under-
visningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för 
bedömningen   

Kunskapskrav 
för vitsordet 5 

Kunskapskrav 
för vitsordet 7 

Kunskapskrav 
för vitsordet 8 

Kunskapskrav 
för vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 
märke till och in-
tressera sig för 
mångfalden och 
utbudet av finsk-
språkigt material 
som stödjer det 
egna lärandet 
och att hjälpa 
eleven att bli för-
trogen med ka-
raktäristiska drag 
i den finsksprå-
kiga kulturen 

I1 Eleven lär sig 
göra iakttagelser 
om mångfalden i 
den finskspråkiga 
kulturen som har 
betydelse för 
hens lärande.     
 
Eleven lär känna 
karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kul-
turen.  
 
 
 

Förmåga att 
bilda sig en upp-
fattning om 
mångfalden i den 
finskspråkiga kul-
turen.  

Eleven kan hitta 
material med 
finskspråkigt in-
nehåll.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på karak-
täristiska drag i 
den finskspråkiga 
kulturen. 
 
 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
material med 
finskspråkigt in-
nehåll.   
 
Eleven kan be-
rätta om karak-
täristiska drag i 
den finskspråkiga 
kulturen. 
 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
material med 
finskspråkigt in-
nehåll som stöd-
jer det egna lä-
randet. 
 
Eleven kan besk-
riva karaktärist-
iska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen.  

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
material med 
finskspråkigt in-
nehåll som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 
 
Eleven kan mer 
detaljerat besk-
riva karaktärist-
iska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen. 

M2 att motivera 
eleven att 

I1 Eleven lär sig vär-
desätta sin egen 

Kännedom om 
finskans och 

Eleven kan 
nämna vilka 

Eleven kan 
nämna vilka 

Eleven kan be-
rätta om Finlands 

Eleven kan be-
rätta om Finlands 
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värdesätta sin 
egen och andras 
språkliga och kul-
turella bakgrund, 
svenskans och 
finskans ställning 
som national-
språk samt att 
bemöta männi-
skor fördomsfritt  

språkliga och kul-
turella bakgrund 
samt att förstå 
finskans och 
svenskans ställ-
ning som nation-
alspråk.  
 
Eleven lär sig be-
möta människor 
fördomsfritt. 

svenskans ställ-
ning och bety-
delse som nat-
ionalspråk. 
  
 

Finlands nation-
alspråk är.  
Eleven kan 
nämna någon or-
sak till att man 
talar finska och 
svenska i Finland. 
  
 

Finlands nation-
alspråk är samt 
ge exempel på 
deras ställning 
och betydelse.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på orsaker 
till att man talar 
finska och 
svenska i Finland. 
 

nationalspråk 
samt om deras 
ställning och be-
tydelse. 
 
Eleven kan be-
rätta om varför 
man talar finska 
och svenska i Fin-
land. 
 
 
 

nationalspråk 
samt jämföra de-
ras ställning och 
betydelse. 
 
Eleven kan re-
flektera över var-
för man talar 
finska och 
svenska i Finland.  
 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till lik-
heter och olik-
heter i språk och 
väcka hens nyfi-
kenhet för sin 
två/flerspråkig-
het och sin egen 
kulturbakgrund 

I1 Eleven lär sig 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan 
olika språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin 
språkliga för-
måga i finska 
med stöd av sin 
egen språk- och 
kulturbakgrund. 

Språklig förmåga Eleven kan 
nämna likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan ge 
några exempel 
på lämpliga sätt 
för att utveckla 
sin språkliga för-
måga i finska 
med stöd av sin 

Eleven kan be-
rätta om likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan be-
rätta om lämp-
liga sätt för att 
utveckla sin 
språkliga för-
måga i finska 
med stöd av sin 

Eleven kan jäm-
föra och dra 
nytta av likheter 
och olikheter i 
finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan  an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språk-
liga förmåga i 
finska med stöd 
av sin egen 
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egen språk- och 
kulturbakgrund. 
 

språk- och kul-
turbakgrund.  
 
 

språk- och kul-
turbakgrund.  

Färdigheter för språkstudier 

M4 tillsammans 
gå igenom målen 
för undervis-
ningen och skapa 
en tillåtande stu-
dieatmosfär som 
stöder och upp-
muntrar eleverna 
att lära sig och 
lära av varandra 

I2 Eleven lär sig be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 
fungera i grupp 
på ett sätt som 
uppmuntrar hen 
själv och andra 
att lära sig.  
 
 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att samar-
beta och fungera 
i grupp  
 
 

Eleven kan 
nämna något en-
skilt mål för sina 
studier i finska. 
 
Eleven kan 
stundvis samar-
beta och delta i 
gruppens aktivi-
teter. 
 
 

Eleven kan  för-
tydliga mål för 
sina studier i 
finska.  
 
Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter. 
 

Eleven kan be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter  på ett sätt 
som uppmuntrar 
hen själv och 
andra att lära sig. 

Eleven kan be-
rätta om målen 
för sina studier i 
finska och be-
rätta hur hen ar-
betar för att nå 
målen. 
 
Eleven kan sam-
arbeta och delta i 
gruppens aktivi-
teter på ett 
mångsidigt sätt 
och som upp-
muntrar hen 
själv och andra 
att lära sig. 
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M5 handleda ele-
ven att också 
med hjälp av di-
gitala verktyg ta 
ansvar för sina 
språkstudier och 
mångsidigt och 
aktivt använda 
sina kunskaper i 
både finska och 
svenska t.ex. ge-
nom att söka in-
formation på 
båda språken 

I2 Eleven lär sig att 
ta ansvar för sina 
studier i finska.  
 
Eleven lär sig att 
använda olika 
sätt, även digi-
tala, för att ut-
veckla sina kun-
skaper i finska 
samt för sina 
språkstudier. 
 
 

Förmåga att ta 
ansvar för sina 
studier i finska 
samt hitta 
lämpliga sätt att 
lära sig språk. 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta an-
svar för sina stu-
dier i finska.  
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 
 
 

Eleven kan i nå-
gon mån ta an-
svar för sina stu-
dier i finska.  
 
Eleven kan an-
vända några 
olika sätt, även 
digitala, för att 
lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det. 

Eleven kan ta re-
lativt stort ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända många 
olika sätt, även 
digitala, för att 
lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det. 
 

Eleven kan 
mångsidigt ta an-
svar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna läran-
det. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
B1.1 

Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M6 uppmuntra 
eleven att disku-
tera och debat-
tera ämnen som 
lämpligen angår 
och intresserar 
hens åldersgrupp 
i relation till livs-
erfarenheten 

I3 Eleven lär sig att 
aktivt delta i 
olika kommuni-
kationssituat-
ioner.  

Förmåga att 
kommunicera i 
olika situationer 

Eleven reder sig i 
många rutin-
mässiga kommu-
nikationssituat-
ioner men tar 
ibland stöd av sin 
samtalspartner. 
 

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssitu-
ationer. Eleven 
kan i allt högre 
grad ta initiativ i 
en kommunikat-
ionssituation. 
 

Eleven kan rela-
tivt obehindrat 
kommunicera, 
delta i diskuss-
ioner och ut-
trycka sina åsik-
ter i vardagliga 
kommunikations-
situationer. 

Eleven kan kom-
municera, delta i 
diskussioner och 
uttrycka sina 
åsikter också i 
vissa mer krä-
vande situationer 
som till exempel 
då man diskute-
rar en aktuell 
händelse. 
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M7 uppmuntra 
eleven att visa 
initiativförmåga i 
kommunikations-
situationer och 
att utveckla 
språkliga kom-
pensationsstrate-
gier, t.ex. i sam-
band med nya 
ord och begrepp 

I3 Eleven lär sig att 
ta initiativ i kom-
munikationssitu-
ationer och att 
lära sig att an-
vända kommuni-
kationsstrategier. 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver 
fortfarande ofta 
hjälpmedel. Ele-
ven kan reagera 
med korta ver-
bala uttryck, små 
gester (till exem-
pel genom att 
nicka), ljud eller 
liknande minimal 
respons. Eleven 
måste ofta be 
samtalspartnern 
att förtydliga el-
ler upprepa. 

Eleven deltar i 
allt högre grad i 
kommunikation. 
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för 
att be om preci-
sering av nyck-
elord. Eleven 
måste då och då 
be samtalspart-
nern upprepa el-
ler förtydliga. 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen 
inte vet det ex-
akta begreppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 
 

Eleven kan i nå-
gon mån ta ini-
tiativ i olika ske-
den av en kom-
munikationssitu-
ation och för-
säkra sig om att 
samtalspartnern 
har förstått bud-
skapet. Kan om-
skriva eller byta 
ut obekanta ord 
eller omformu-
lera sitt budskap. 
Kan diskutera be-
tydelsen av 
obekanta utt-
ryck. 

Eleven kan ta ini-
tiativ i en kom-
munikationssitu-
ation där ett be-
kant ämne be-
handlas och kan 
försäkra sig om 
att samtalspart-
nern har förstått 
budskapet, rätta 
till missförstånd. 
Eleven kan om-
skriva eller byta 
ut obekanta ord 
eller omformu-
lera sitt budskap. 
Eleven kan disku-
tera betydelsen 
av obekanta ut-
tryck och också 
av relativt kom-
plicerade uttryck. 

M8 handleda ele-
ven att känna 
igen kulturella 
drag i kommuni-
kation på mål-
språket finska 

I3 Eleven lär sig 
känna igen kultu-
rella drag i kom-
munikation. 
 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i 
många 

Eleven kan an-
vända språket på 
ett enkelt sätt för 
centrala ända-
mål, till exempel 
för att utbyta 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna.  
 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna 
och kan fästa vikt 
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och på svenska 
och att stödja 
hens växande 
förmåga i inter-
kulturell kommu-
nikation 

Eleven lär sig 
konstruktiv inter-
kulturell kommu-
nikation  

rutinmässiga so-
ciala samman-
hang. 
 

information eller 
uttrycka sin åsikt 
eller ståndpunkt 
på ett lämpligt 
sätt.  
Eleven kan disku-
tera artigt med 
hjälp av vanliga 
uttryck och 
grundläggande 
kommunikations-
rutiner. 

Eleven kan i sin 
kommunikation 
ta hänsyn till 
några viktiga kul-
turellt betingade 
aspekter. 

vid språkets for-
malitet. 
 
Eleven kan i sin 
kommunikation 
ta hänsyn till de 
viktigaste kultu-
rellt betingade 
aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  
 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
B1.1 

Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M9 erbjuda ele-
ven möjlighet att 
med hjälp av 
olika källor lyssna 
på, läsa och med 
hjälp av läs- och 
lärstrategier 
tolka för hen be-
tydelsefulla lätt-
begripliga texter 
på standardspråk 

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter och att till-
lämpa olika stra-
tegier för att 
tolka dem.  

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår 
med hjälp av 
kontexten skri-
ven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
Eleven kan 
plocka ut enkel 
information en-
ligt behov ur en 
kort text. 

Eleven kan i 
mycket stora 
drag följa med 
ett tydligt anfö-
rande, känner 
ofta igen ämnet i 
en pågående dis-
kussion och för-
står det väsent-
liga i en allmän-
språklig text eller 
långsamt tal som 
innehåller be-
kanta ord. 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och vissa detaljer 
i tydligt och rela-
tivt långsamt all-
mänspråkligt tal 
eller i lättfattlig 
skriven text.  
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på 
gemensam 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och många detal-
jer i lite mer krä- 
vande allmän-
språkligt och re-
lativt långsamt 
tal eller i lättfatt-
lig skriven text. 
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på 
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Eleven kan här-
leda betydelsen 
av obekanta ord 
utgående från 
kontexten. 

erfarenhet eller 
allmän kunskap.  
 
Eleven urskiljer 
även oförberedd 
det centrala in-
nehållet, nyck-
elord och viktiga 
detaljer. 

gemensam erfa-
renhet eller all-
män kunskap. 
 
Eleven urskiljer 
även utan förbe-
redelse det cen-
trala innehållet, 
nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
A2.2/B1.1 

M10 handleda 
eleven att produ-
cera texter som 
hänför sig till 
hens vardag och 
att med hjälp av 
strukturer på en 
grundläggande 
och något mer 
krävande språk-
färdighetsnivå 
öva sig att pro-
ducera, dela och 
publicera redan 
tolkade texter 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt också 
med hjälp av mer 
krävande struk-
turer och ordför-
råd.  

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta 
om några be-
kanta och för 
hen viktiga saker 
samt skriva några 
korta meningar 
om inövade äm-
nen.  
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begrip-
ligt.  

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd be-
rätta om vardag-
liga och konkreta 
saker som är vik-
tiga för hen.  
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd 
och många cen-
trala strukturer. 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för åldern ty-
piska) saker som 
anknyter till var-
dagen med hjälp 
av vanliga ord, 
några idioma-
tiska uttryck 
samt grundläg-
gande och ibland 
också lite svårare 
strukturer. 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 

Eleven kan redo-
göra för det vä-
sentliga angå-
ende vardagliga 
ämnen, verkliga 
eller fiktiva, som 
intresserar hen. 
Eleven använder 
sig av ett relativt 
omfattande ord-
förråd och också 
krävande struk-
turer samt idio-
matiska uttryck. 
Eleven kan till-
lämpa 
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Eleven behärskar 
ett mycket be-
gränsat ordför-
råd, några situat-
ionsbundna ut-
tryck och en del 
av den elemen-
tära grammati-
ken. 

uttalsregler 
också i andra än 
inövade uttryck. 
 

uttalsregler 
också i andra än 
inövade uttryck. 
 

grundläggande 
uttalsregler 
också på andra 
än inövade ut-
tryck. 
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Vieras kieli 
 

Englanti, A-oppimäärä 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan lähiympä-
ristön ja maail-
man kielellinen ja 
kulttuurinen run-
saus sekä englan-
nin asema glo-
baalin viestinnän 
kielenä. 
 
 

S1 Oppilas oppii 
tunnistamaan lä-
hiympäristönsä 
ja maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninai-
suutta. 
 
Oppilas oppii 
tuntemaan eng-
lannin kielen ase-
maa globaalin 
viestinnän kie-
lenä. 
 
 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moni-
naisuuden sekä 
englannin kielen 
aseman ja merki-
tyksen hahmot-
taminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin hä-
nen lähiympäris-
tössään tai maa-
ilmassa käytet-
tyjä kieliä.   
 
Oppilas osaa an-
taa jonkun esi-
merkin eri eng-
lanninkielisten 
maiden kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa, mitä kieliä 
hänen lähiympä-
ristössään ja 
maailmassa käy-
tetään.   
 
Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä eri eng-
lanninkielisten 
maiden kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa lähiympäris-
tönsä ja maail-
man kielellisestä 
runsaudesta. 
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
eri englanninkie-
listen maiden 
kulttuureille tyy-
pillisistä asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja mil-
laisissa tilan-
teissa englantia 

Oppilas osaa ker-
toa monipuoli-
sesti lähiympäris-
tönsä ja maail-
man kielellistä 
runsautta. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla eri englan-
ninkielisten mai-
den kulttuureille 
tyypillisiä asioita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja mil-
laisissa tilan-
teissa sekä miksi 
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käytetään glo-
baalin viestinnän 
kielenä. 
 
 

englantia käyte-
tään globaalin 
viestinnän kie-
lenä. 

T2 motivoida op-
pilasta arvosta-
maan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa sekä maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta ja 
kohtaamaan ih-
misiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia 
 
 

S1 Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kieli- ja kulttuuri-
taustaansa. 
 
Oppilas oppii ar-
vostamaan maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta. 
 
Oppilas oppii 
kohtaamaan ih-
misiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia. 
 
 

Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 

    

T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan kieliä yh-
distäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä 

S1 Oppilas oppii  
tunnistamaan 
kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmi-
öitä. 

Kielellinen päät-
tely 
 

Oppilas osaa ni-
metä jonkun 
englannin kielen,  
äidinkielensä tai 
muun 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä  
englannin kielen, 
äidinkielensä tai 

Oppilas osaa ker-
toa englannin 
kielen, äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa  

Oppilas osaa  
vertailla englan-
nin kielen, äidin-
kielensä tai 
muun 
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tukea oppilaan 
kielellisen päät-
telykyvyn kehit-
tymistä 
 
 

 
Oppilas oppii ke-
hittämään kielel-
listä päättelyky-
kyään . 

osaamansa kie-
len eron ja yhtä-
läisyyden. 
 
  
 
 
 
 

muun osaa-
mansa  
kielen eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 
 

kielen eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
lellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita. 

osaamansa kie-
len eroja ja yhtä-
läisyyksiä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää sopivia 
kielellistä päätte-
lyä tukevia stra-
tegioita.  

T4 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään, että eng-
lanniksi on saata-
villa runsaasti ai-
neistoa ja valitse-
maan niistä 
omaa oppimis-
taan edistävää, 
sisällöltään ja 
vaikeustasoltaan 
sopivaa aineistoa 

S1 Oppilas oppii löy-
tämään ja valit-
semaan itselle 
sopivaa ja kiin-
nostavaa englan-
ninkielistä aineis-
toa. 

Englanninkielisen 
aineiston löytä-
minen  
 
 

Oppilas osaa ni-
metä muutamia 
häntä itseään 
kiinnostavia eng-
lanninkielisiä ai-
neistoja. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
häntä itseään 
kiinnostavista 
englanninkieli-
sistä aineistoista. 
 

Oppilas osaa ker-
toa englanninkie-
lisistä aineis-
toista, jotka ovat 
hänelle itselleen 
sopivia ja jotka 
kiinnostavat 
häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla englannin-
kielisiä aineis-
toja, jotka ovat 
hänelle itselleen 
sopivia ja jotka 
kiinnostavat 
häntä. 
 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, 

S2 Oppilas oppii 
kertomaan eng-
lannin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 

Englannin kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertomi-
nen ja ryhmässä 
toimiminen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ta-
voitteen englan-
nin kielen opiske-
lulleen. 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä englan-
nin kielen 

Oppilas osaa ker-
toa englannin 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan. 
 

Oppilas osaa ker-
toa englannin 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan ja 
kertoa, kuinka 
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jossa tärkeintä 
on viestin välitty-
minen sekä kan-
nustava yhdessä 
oppiminen 
 
 

 
Oppilas oppii te-
kemään yhteis-
työtä ja toimi-
maan ryhmässä 
muita kannus-
taen. 
 
 

 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä.  
 
 

opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä.  

Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä kannus-
tavasti. 
 
 

hän työskentelee 
saavuttaakseen 
tavoitteensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä moni-
puolisesti ja kan-
nustavasti. 

T6 ohjata oppi-
lasta ottamaan 
vastuuta omasta 
kielenopiskelus-
taan ja kannus-
taa harjaannutta-
maan kielitaito-
aan rohkeasti ja 
myös tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa käyttäen 
sekä kokeile-
maan, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 
englannin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas oppii eri 
tapoja oppia kie-
liä ja hyödyntä-
mään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa englannin 
kielen taitonsa 
kehittämisessä. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään eng-
lannin kielen tai-
toaan rohkeasti. 

Vastuun ottami-
nen englannin 
kielen opiske-
lusta ja sopivien 
kielen oppimista-
pojen löytämi-
nen.  
 
 

Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 
verran vastuuta 
englannin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
englannin kieltä 
ja muita kieliä. 
 

Oppilas ottaa 
jonkin verran  
vastuuta englan-
nin kielen opiske-
lustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
englannin kieltä 
ja muita kieliä. 
 
  
 

Oppilas ottaa 
melko paljon  
vastuuta englan-
nin kielen opiske-
lustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen eng-
lannin kieltä ja 
muita kieliä. 

Oppilas ottaa 
monipuolisesti  
vastuuta englan-
nin kielen opiske-
lustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
englannin kieltä 
ja muita kieliä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T7 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan vuorovai-
kutusta aihepiiril-
tään monenlai-
sissa tilanteissa 
rohkaisten vies-
tinnän jatkumi-
seen mahdolli-
sista katkoksista 
huolimatta 

S3 Oppilas oppii 
viestimään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti eri viestin-
tätilanteissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintäti-
lanteesta. 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan aja-
tuksia tai tietoja 
tutuissa ja joka-
päiväisissä tilan-
teissa sekä toisi-
naan ylläpitä-
mään viestintäti-
lannetta. 
 
 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti mo-
nenlaisista joka-
päiväisistä vies-
tintätilanteista. 
 
Oppilas pystyy 
enenevässä mää-
rin olemaan 
aloitteellinen 
viestintätilan-
teessa. 

T8 rohkaista op-
pilasta pitämään 
yllä viestintäti-
lannetta käyt-
täen monenlaisia 
viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita vuorovaiku-
tustilanteissa. 

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti). 
 
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun 
kielitaitonsa pe-
rusteella. 

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
vielä usein apu-
keinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin tai muun-
laisella minimipa-
lautteella. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään.  
 
Oppilas turvau-
tuu harvemmin 
ei-kielellisiin il-
maisuihin. Oppi-
las joutuu pyytä-
mään toistoa tai 
selvennystä 
melko usein. 
 
Oppilas osaa jon-
kin verran 

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään 
käyttäen tarvitta-
essa vakiosanon-
toja pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista. 
  
Oppilas joutuu 
pyytämään tois-
toa tai selven-
nystä silloin täl-
löin ja käyttää 
esim. 
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Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein. 

soveltaa viestin-
täkumppanin il-
maisuja omassa 
viestinnässään. 

lähikäsitettä tai 
yleisempää käsi-
tettä, kun ei 
tiedä täsmällistä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki).  

T9 tukea oppi-
laan viestinnän 
kulttuurista sopi-
vuutta tarjoa-
malla mahdolli-
suuksia harjoi-
tella monipuoli-
sia sosiaalisia ti-
lanteita 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään eng-
lannin kielelle ja 
kielialueen kult-
tuureille tyypilli-
siä kohteliaisuu-
den ilmauksia. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. 
 
Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
puhuttelumuo-
toja sekä esittää 
kohteliaasti esi-
merkiksi pyyn-
töjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä yk-
sinkertaisella ta-
valla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, ku-
ten tiedonvaih-
toon sekä mieli-
piteiden ja asen-
teiden asianmu-
kaiseen ilmaise-
miseen. 
 
Oppilas pystyy 
keskustelemaan 
kohteliaasti käyt-
täen tavanomai-
sia ilmauksia ja 
perustason vies-
tintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 
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T10 ohjata oppi-
lasta työskente-
lemään vaativuu-
deltaan monen-
tasoisten puhut-
tujen ja kirjoitet-
tujen tekstien 
parissa käyttäen 
erilaisia ymmär-
tämisstrategioita 

 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä hyödyn-
täen erilaisia ym-
märtämisstrate-
gioita. 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin ra-
jallisen määrän 
kirjoitusmerk-
kejä. 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä teks-
tistä.  

Oppilas ymmär-
tää helppoja, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sekä sel-
keää puhetta si-
sältäviä tekstejä. 
 
Oppilas ymmär-
tää lyhyiden, yk-
sinkertaisten, it-
seään kiinnosta-
vien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoita-
vasta tekstistä. 
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn 
asiayhteyden tu-
kemana. 

Oppilas pystyy 
seuraamaan hy-
vin summittai-
sesti selväpiirtei-
sen asiapuheen 
pääkohtia, tun-
nistaa usein ym-
pärillään käytä-
vän keskustelun 
aiheen ja ymmär-
tää pääasiat tut-
tua sanastoa si-
sältävästä yleis-
kielisestä teks-
tistä tai hitaasta 
puheesta. 
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sano-
jen merkityksiä 
asiayhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T11 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia tuottaa 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 

Oppilas osaa ra-
jallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa 

Oppilas pystyy 
kertomaan joka-
päiväisistä ja 

Oppilas osaa ku-
vata luettelomai-
sesti 
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puhetta ja kirjoi-
tusta laajene-
vasta aihepiiristä 
kiinnittäen huo-
miota myös kes-
keisiin rakentei-
siin ja ääntämi-
sen perussään-
töihin 

kirjallisesti käyt-
täen kohdekielen 
keskeistä sanas-
toa ja keskeisiä 
rakenteita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanon-
toja.  

opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauserakenteita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
tamaan yksinker-
taisia viestejä ja 
ääntää harjoitel-
lut ilmaisut ym-
märrettävästi.  

konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksin-
kertaisia lauseita 
ja konkreettista 
sanastoa. 
  
Oppilas osaa hel-
posti ennakoita-
van perussanas-
ton ja monia kes-
keisimpiä raken-
teita. 
 
Oppilas osaa so-
veltaa joitakin 
ääntämisen pe-
russääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa. 

(ikäkaudelleen 
tyypillisiä) joka-
päiväiseen elä-
mään liittyviä asi-
oita käyttäen ta-
vallista sanastoa 
ja joitakin 
idiomaattisia il-
mauksia sekä pe-
rustason raken-
teita ja joskus 
hiukan vaativam-
piakin. 
 
Oppilas osaa so-
veltaa joitakin 
ääntämisen pe-
russääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa. 

 

Muu vieras kieli, A-oppimäärä 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 
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johdetut oppimi-
sen tavoitteet 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan lähiympä-
ristön ja maail-
man kielellinen ja 
kulttuurinen run-
saus sekä opis-
keltavan kielen 
asema siinä 

S1 Oppilas oppii 
tunnistamaan lä-
hiympäristönsä 
ja maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninai-
suutta. 
 
Oppilas oppii 
tuntemaan koh-
dekielen asemaa 
lähiympäristössä 
ja maailmassa. 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moni-
naisuuden sekä 
kohdekielen ase-
man ja merkityk-
sen hahmottami-
nen  

Oppilas osaa ni-
metä joitakin hä-
nen lähiympäris-
tössään tai maa-
ilmassa käytet-
tyjä kieliä.   
 
Oppilas osaa an-
taa jonkun esi-
merkin  eri koh-
dekielisten mai-
den kulttuureille 
tyypillisistä asi-
oista. 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa, mitä kieliä 
hänen lähiympä-
ristössään ja 
maailmassa käy-
tetään.   
 
Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä eri koh-
dekielisten mai-
den kulttuureille 
tyypillisistä asi-
oista. 
 
 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa lähiympäris-
tönsä ja maail-
man kielellisestä 
runsaudesta. 
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
eri kohdekielis-
ten maiden kult-
tuureille tyypilli-
sistä asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja mil-
laisissa tilan-
teissa kohde-
kieltä käytetään 
globaalin viestin-
nän kielenä. 

Oppilas osaa ku-
vailla lähiympä-
ristönsä ja maail-
man kielellistä 
runsautta. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla eri kohde-
kielisten maiden 
kulttuureille tyy-
pillisiä asioita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja mil-
laisissa tilan-
teissa sekä miksi 
kohdekieltä käy-
tetään globaalin 
viestinnän kie-
lenä. 

T2 motivoida op-
pilasta arvosta-
maan omaa kieli- 
ja 

S1 Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kieli- ja kulttuuri-
taustaansa. 

Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
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kulttuuritaus-
taansa sekä maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
monimuotoi-
suutta ja kohtaa-
maan ihmisiä il-
man arvottavia 
ennakko-oletuk-
sia  

 
Oppilas oppii ar-
vostamaan maa-
ilman kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta. 
 
Oppilas oppii 
kohtaamaan ih-
misiä ilman ar-
vottavia en-
nakko-oletuksia. 

ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 

T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan kieliä yh-
distäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä 
tukea oppilaan 
kielellisen uteliai-
suuden ja päätte-
lykyvyn kehitty-
mistä 

S1 Oppilas oppii  
tunnistamaan 
kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmi-
öitä. 
 
Oppilas oppii ke-
hittämään kielel-
listä päättelyky-
kyään. 

Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa ni-
metä jonkun 
kohdekielen, äi-
dinkielensä ja 
muun osaa-
mansa kielen 
eron ja yhtäläi-
syyden. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
kohdekielen, äi-
dinkielensä tai 
muun osaa-
mansa  
kielen eroista ja 
yhtäläisyyksistä.   

Oppilas osaa ker-
toa  kohdekielen, 
äidinkielensä tai 
muun osaa-
mansa  
kielen eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
lellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita.  

Oppilas osaa  
vertailla  kohde-
kielen, äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa  eroja 
ja yhtäläisyyksiä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää sopivia 
kielellistä päätte-
lyä tukevia stra-
tegioita.  

T4 ohjata oppi-
lasta löytämään 

S1 Oppilas oppii löy-
tämään ja valit-
semaan itselle 

Kohdekielisen ai-
neiston löytämi-
nen 

Oppilas osaa ni-
metä muutamia 
häntä 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
häntä 

Oppilas osaa ker-
toa englanninkie-
lisistä 

Oppilas osaa ver-
tailla englannin-
kielisiä 
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kohdekielistä ai-
neistoa 

sopivaa ja kiin-
nostavaa kohde-
kielistä aineistoa. 
 
 

kiinnostavia koh-
dekielisiä aineis-
toja.  

kiinnostavista 
englanninkieli-
sistä aineistoista. 
 
 

aineistoista, 
jotka ovat hä-
nelle itselleen so-
pivia ja jotka kiin-
nostavat häntä. 
 

aineistoja, jotka 
ovat hänelle it-
selleen sopivia ja 
jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, 
jossa tärkeintä 
on viestin välitty-
minen sekä kan-
nustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Oppilas oppii 
kertomaan koh-
dekielen opiske-
lun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas oppii te-
kemään yhteis-
työtä ja toimi-
maan ryhmässä 
muita kannus-
taen. 

Kohdekielen 
opiskelun tavoit-
teista kertomi-
nen ja ryhmässä 
toimiminen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ta-
voitteen kohde-
kielen opiskelul-
leen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä.  

Oppilas osaa an-
taa antaa joitakin 
esimerkkejä koh-
dekielen opiske-
lun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä. 

Oppilas osaa ker-
toa  kohdekielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä 
kannustavasti. 

Oppilas osaa ker-
toa  kohdekielen 
opiskelun tavoit-
teistaan ja ker-
toa, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen ta-
voitteensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä moni-
puolisesti ja kan-
nustavasti. 

T6 ohjata oppi-
lasta ottamaan 
vastuuta omasta 
kielenopiskelus-
taan ja 

S2 Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 
kohdekielen 
opiskelustaan 
asettamalla 

Vastuun ottami-
nen kohdekielen 
opiskelusta ja  

Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 
verran  vastuuta  
kohdekielen 
opiskelustaan. 

Oppilas ottaa 
jonkin verran 
vastuuta  kohde-
kielen opiskelus-
taan. 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta kohdekie-
len opiskelus-
taan. 

Oppilas osaa ot-
taa monipuoli-
sesti vastuuta 
kohdekielen 
opiskelustaan. 
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kannustaa har-
jaannuttamaan 
kielitaitoaan roh-
keasti ja myös 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
käyttäen sekä ko-
keilemaan, mil-
laiset tavat oppia 
kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

tavoitteita opis-
kelulleen. 
 
Oppilas oppii eri 
tapoja oppia kie-
liä ja hyödyntä-
mään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa kohdekielen 
taitonsa kehittä-
misessä. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään koh-
dekielen taitoaan 
rohkeasti. 

sopivien kielen 
oppimistapojen 
löytäminen.  
 
 

 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä ja 
muita kieliä. 
 
 

 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä ja 
muita kieliä. 

 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen koh-
dekieltä ja muita 
kieliä. 
 
 
 

 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä ja 
muita kieliä. 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri 
viestintäkanavia 
käyttäen suullista 
ja kirjallista vies-
tintää ja vuoro-
vaikutusta 

S3 Oppilas oppii  
viestimään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti eri viestin-
tätilanteissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintäti-
lanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin tois-
tuvista, rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin.  
   

Oppilas pystyy 
vaihtamaan aja-
tuksia tai tietoja 
tutuissa ja joka-
päiväisissä tilan-
teissa sekä toisi-
naan ylläpitä-
mään viestintäti-
lannetta. 
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T8 tukea oppi-
lasta kielellisten 
viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita vuorovaiku-
tustilanteissa.  

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti). 
 
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun 
kielitaitonsa pe-
rusteella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskei-
simpiin sanoihin 
ja ilmauksiin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja. 
 
Oppilas osaa pyy-
tää toistamista 
tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
vielä usein apu-
keinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin, tai muun-
laisella minimipa-
lautteella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään.  
 
Oppilas turvau-
tuu harvemmin 
ei-kielellisiin il-
maisuihin. Oppi-
las joutuu pyytä-
mään toistoa tai 
selvennystä 
melko usein. 
 
Oppilas osaa jon-
kin verran sovel-
taa viestintä-
kumppanin ilmai-
suja omassa vies-
tinnässään. 

T9 auttaa oppi-
lasta laajenta-
maan kohteliaa-
seen kielenkäyt-
töön kuuluvien il-
mausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään koh-
dekielelle ja kieli-
alueen kulttuu-
reille tyypillisiä 
kohteliaisuuden 
ilmauksia. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittäminen) 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein ylei-
simpiä kielelle 
ominaisia kohte-
liaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa tilan-
teissa.   

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. 
 
Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
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joissakin kaikkein 
rutiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

sosiaalisissa kon-
takteissa. 

puhuttelumuo-
toja sekä esittää 
kohteliaasti esi-
merkiksi pyyn-
töjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista op-
pilasta tulkitse-
maan ikätasol-
leen sopivia ja it-
seään kiinnosta-
via puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä  

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä hyödyn-
täen erilaisia ym-
märtämisstrate-
gioita.  

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin ra-
jallisen määrän 
kirjoitusmerk-
kejä. 

Oppilas ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta. 
  
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäi-
siä tietoja. 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä teks-
tistä. 

Oppilas ymmär-
tää helppoja, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sekä sel-
keää puhetta si-
sältäviä tekstejä. 
 
Oppilas ymmär-
tää lyhyiden, yk-
sinkertaisten, it-
seään kiinnosta-
vien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoita-
vasta tekstistä. 
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Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn 
asiayhteyden tu-
kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti 
tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle 
sopivaa pieni-
muotoista puhu-
mista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleelli-
simpiin rakentei-
siin 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen kohdekielen 
keskeistä sanas-
toa ja keskeisiä 
rakenteita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen tuttuja sa-
noja  harjoitel-
tuja sanoja ja ta-
vallisimpia ope-
teltuja  
vakioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin tuttuja 
erillisiä sanoja ja 
sanontoja. 
 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanon-
toja.  

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean 
perussanaston ja 
muutaman 

Oppilas osaa ra-
jallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauserakenteita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
tamaan yksinker-
taisia viestejä ja 
ääntää harjoitel-
lut ilmaisut ym-
märrettävästi. 
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tilannesidonnai-
sen ilmauksen 
sekä peruskie-
liopin aineksia. 

 

Muu vieras kieli, B1-oppimäärä 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-
lasta jäsentä-
mään käsitystään 
kaikkien osaa-
miensa kielten 
keskinäisistä suh-
teista  

S1 Oppilas oppii 
hahmottamaan 
osaamiensa ja 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksiä ja eroja 
sekä kehittä-
mään kielitaito-
aan. 

Kielten yhtäläi-
syyksien ja ero-
jen hahmottami-
nen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläi-
syyksistä ja 
eroista kielitaito-
aan kehittääk-
seen. 

Oppilas osaa ker-
toa opiskele-
miensa kielten 
yhtäläisyyksistä 
ja eroista kielitai-
toaan kehittääk-
seen. 

Oppilas osaa ver-
tailla opiskele-
miensa kielten 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja kielitaito-
aan kehittääk-
seen. 

T2 auttaa oppi-
lasta hahmotta-
maan opiskelta-
van kielen ase-
maa maailmassa 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan koh-
dekielen asemaa, 
merkitystä ja 

Kohdekielen ase-
man, merkityk-
sen ja levinnäi-
syyden hahmot-
taminen. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
maita, joissa koh-
dekieltä puhu-
taan. 

Oppilas osaa ni-
metä useimmat 
maat, joissa koh-
dekieltä puhu-
taan. 

Oppilas osaa ker-
toa, missä maissa 
kohdekieltä pu-
hutaan. 
 

Oppilas osaa ku-
vata kohdekielen 
levinnäisyyttä 
maailmassa. 
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ja sen levinnei-
syyttä  

levinnäisyyttä 
maailmassa. 
 

  
 

 
Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä kohde-
kielen asemasta. 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
syitä kohdekielen 
asemalle, merki-
tykselle ja missä 
tilanteissa koh-
dekieltä käyte-
tään viestinnän 
kielenä. 

Oppilas osaa ker-
toa kohdekielen 
asemasta, merki-
tyksestä ja missä 
tilanteissa koh-
dekieltä käyte-
tään viestinnän 
kielenä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppi-
lasta harjaannut-
tamaan viestin-
nällisiä taitojaan 
sallivassa opiske-
luilmapiirissä 
sekä ottamaan 
vastuuta opiske-
lustaan ja arvioi-
maan osaamis-
taan 

S2 Oppilas oppii 
käyttämään  
viestinnällisiä tai-
toja yhdessä 
muiden kanssa 
sekä käyttämään 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa ke-
hittääkseen koh-
dekielen taito-
aan. 
 
Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta  
kohdekielen 
opiskelustaan ja 
arvioimaan osaa-
mistaan. 

Viestinnällisten 
taitojen käyttä-
minen, sopivien 
oppimistapojen 
löytäminen ja 
vastuun ottami-
nen kohdekielen 
opiskelusta 
 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä. 
 
Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin 
verran vastuuta 
kohdekielen 
opiskelustaan. 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
viestinnällisiä tai-
toja yhdessä 
muiden kanssa. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä. 
 
Oppilas ottaa 
jonkin verran  
vastuuta 

Oppilas osaa 
käyttää viestin-
nällisiä taitoja 
yhdessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
oppiakseen koh-
dekieltä.  
 
Oppilas ottaa 
melko paljon 

Oppilas osaa 
käyttää viestin-
nällisiä taitoja 
monipuolisesti  
yhdessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
kohdekieltä. 
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kohdekielen 
opiskelustaan.  
 

vastuuta  kohde-
kielen opiskelus-
taan. 
 

Oppilas ottaa 
monipuolisesti 
vastuuta kohde-
kielen opiskelus-
taan. 

T4 rohkaista op-
pilasta näkemään 
opiskeltavan kie-
len taito tär-
keänä osana jat-
kuvaa oppimista 
ja oman kieliva-
rannon karttu-
mista ja roh-
kaista löytämään 
ja hyödyntämään 
kohdekielisiä ai-
neistoja myös 
koulun ulkopuo-
lella  

S2 Oppilas oppii ym-
märtämään koh-
dekielen taidon 
merkityksen 
osana omaa kieli-
varantoa ja jat-
kuvaa oppimista. 
 
Oppilas oppii löy-
tämään ja hyö-
dyntämään koh-
dekielisiä toimin-
taympäristöjä. 

Kohdekielen tai-
don merkityksen 
hahmottaminen 
osana omaa kieli-
varantoa ja jat-
kuvaa oppimista. 
 
Kohdekielisten 
toimintaympäris-
töjen löytäminen 
ja hyödyntämi-
nen. 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä kohde-
kielen taidon 
merkityksestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkun 
kohdekielisen 
toimintaympäris-
tön. 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä kohde-
kielen taidon 
merkityksestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
kohdekielisiä toi-
mintaympäris-
töjä. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
kohdekielen tai-
don merkityk-
sestä osana oma 
a elämää ja kieli-
varannon kartut-
tamista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa omaa oppi-
mistaan hyödyn-
tävistä kohdekie-
lisistä toimintam-
päristöistä. 

Oppilas osaa ker-
toa kohdekielen 
taidon merkityk-
sestä osana 
omaa elämää, 
kielivarannon 
kartuttamista ja 
jatkuvaa oppi-
mista. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla omaa oppi-
mistaan hyödyn-
täviä kohdekieli-
siä toimintaym-
päristöjä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T5 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia, 
erityisesti 

S3 Oppilas oppii 
viestimään erilai-
sissa viestintäti-
lanteissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa  

Oppilas selviytyy 
ohjattuna ja vies-
tintäkumppanin 
tukemana 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin tois-
tuvista, 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista 
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suullisia viestin-
tätilanteita 

jostakin kaikkein 
yleisimmin tois-
tuvasta ja rutii-
ninomaisesta 
viestintätilan-
teesta. 

muutamasta, 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintäti-
lanteesta. 

rutiininomaisista 
viestintätilan-
teista tukeutuen 
vielä enimmäk-
seen viestintä-
kumppaniin.  

tukeutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin.  

T6 rohkaista op-
pilasta käyttä-
mään viestinsä 
perille saamiseksi 
monenlaisia, 
myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytä-
mään tarvitta-
essa toistoa ja hi-
dastusta 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita viestinsä pe-
rille saamiseksi. 
 
 
 

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 
erittäin paljon 
apukeinoja 
(esim. eleet, piir-
täminen, sanas-
tot, netti) osallis-
tuessaan viestin-
tään. 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti). 
 
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun 
kielitaitonsa pe-
rusteella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskei-
simpiin sanoihin 
ja ilmauksiin. 
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja ja osaa pyy-
tää toistamista 
tai hidastamista. 

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
edelleen usein 
apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin tai muun-
laisella minimipa-
lautteella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein. 
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T7 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia 
kohteliaisuuden 
ilmauksia 

S3 Oppilas oppii eri-
laisia kohteliai-
suuden ilmauk-
sia. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
kielelle ja kult-
tuurille tyypilli-
simpiä, rutiinin-
omaisia kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittämi-
nen).  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, hyväs-
tely, kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein ylei-
simpiä kielelle 
ominaisia kohte-
liaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaa-
lisissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa so-
siaalisissa kon-
takteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T8 rohkaista op-
pilasta ottamaan 
selvää tilanneyh-
teyden avulla 
helposti ennakoi-
tavasta ja ikä-
tasolleen sopi-
vasta puheesta 
tai kirjoitetusta 
tekstistä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä.  

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää ohjattuna joi-
takin yksittäisiä 
puhuttuja ja kir-
joitettuja sanoja. 
 
Oppilas tuntee 
hyvin rajallisen 
määrän kohde-
kielen kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin ra-
jallisen määrän 

Oppilas ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta. 
 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana.  
 
Oppilas pystyy 
löytämään 
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kirjoitusmerk-
kejä. 

Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäi-
siä tietoja. 

tarvitsemansa 
yksinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso esi 
A1.1 

Taitotaso A.1.1 Taitotaso A1.1/ 
A1.2 

Taitotaso A1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle runsaasti 
tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle 
sopivaa hyvin 
pienimuotoista 
puhumista ja kir-
joittamista 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen ruotsin kie-
len keskeistä sa-
nastoa ja keskei-
siä rakenteita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa oh-
jattuna sanoa ja 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja 
lauseita, jotka 
liittyvät esimer-
kiksi itsestä, per-
heestä ja vapaa-
ajasta kertomi-
seen. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin sanoja 
ymmärrettävästi.  

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanon-
toja. 

Oppilas pystyy 
kertomaan ohja-
tusti joistakin tu-
tuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa.  
 
Oppilas osaa kir-
joittaa joitakin 
sanoja ja lau-
seita. Oppilas 
ääntää harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. 
  
Oppilas osaa hy-
vin suppean pe-
russanaston, 
muutaman tilan-
nesidonnaisen 

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean 
perussanaston ja 
muutaman 
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ilmauksen ja pe-
ruskieliopin ai-
neksia. 

tilannesidonnai-
sen ilmauksen 
sekä peruskie-
liopin aineksia.  
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Saamen kieli, A-oppimäärä  
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen ta-
voitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 virittää oppi-
laan kiinnostus 
lähiympäristön, 
saamelaisalueen, 
Suomen ja Poh-
joismaiden kielel-
listä ja kulttuu-
rista runsautta 
kohtaan ja herät-
tää oppilaassa 
kiinnostusta hä-
nen omaa kieli- ja 
kulttuuritaus-
taansa kohtaan 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan lä-
hiympäristönsä, 
saamelaisalueen, 
Suomen ja Poh-
joismaiden kielel-
lisestä ja kulttuu-
risesta moninai-
suudesta. 
  
Oppilas oppii 
kiinnostumaan 
omasta kieli- ja 
kulttuuritaustas-
taan. 
 

Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuksi-
aan osana itsear-
viointia. 
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T2 motivoida op-
pilasta arvosta-
maan saamen 
kielten asemaa 
alkuperäiskansan 
kielinä sekä tu-
tustuttaa oppi-
lasta paikalliseen, 
elävään saame-
laiskulttuuriin 

S1 Oppilas oppii 
hahmottamaan 
saamen kielten 
aseman ja merki-
tyksen alkupe-
räiskansan kie-
linä. 
Oppilas oppii 
tuntemaan pai-
kallista, elävää 
saamelaiskult-
tuuria.  

Saamen kielten 
aseman ja merki-
tyksen hahmotta-
minen alkupe-
räiskansan kielinä 
sekä paikallisen, 
elävän saamelais-
kulttuurin tunte-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
saamen kieliä. 
 
Oppilas osaa an-
taa jonkun esi-
merkin paikalli-
selle, elävälle 
saamelaiskult-
tuurille tyypilli-
sistä asioista. 
  

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
saamelaisalueella 
puhuttuja saa-
men kieliä. 
 
Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä paikalli-
selle, elävälle 
saamelaiskult-
tuurille tyypilli-
sistä asioista. 
 

Oppilas osaa ker-
toa, miksi Suo-
messa puhutaan 
saamea ja tuntee 
saamen kielten 
moninaisuutta. 
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
paikalliselle, elä-
välle saamelais-
kulttuurille tyy-
pillisistä asioista. 

Oppilas osaa ker-
toa, miksi saame-
laisalueella puhu-
taan saamea.  
Oppilas osaa ku-
vailla saamen 
kielten moninai-
suutta. 
Oppilas osaa ver-
tailla paikalliselle, 
elävälle saame-
laiskulttuurille 
tyypillisiä asioita. 

T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan kieliä yh-
distäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä 
tukea oppilaan 
kielellisen uteliai-
suuden ja päätte-
lykyvyn kehitty-
mistä 

S2 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmi-
öitä. 
 
Oppilas oppii ke-
hittämään kielel-
listä päättelyky-
kyään. 
 

Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa ni-
metä jonkun saa-
men kielten, äi-
dinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen eron ja yh-
täläisyyden. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
saamen kielten, 
äidinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kiel-
ten, äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen 
eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
lellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita. 

Oppilas osaa  
vertailla saamen 
kielten, äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa  eroja 
ja yhtäläisyyksiä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää sopivia 
kielellistä päätte-
lyä tukevia stra-
tegioita.  
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T4 ohjata oppi-
lasta löytämään 
kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 Oppilas oppii löy-
tämään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnosta-
vaa saamenkie-
listä aineistoa. 

Saamenkielisen 
aineiston löytä-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä muutamia 
itseään kiinnosta-
via saamenkieli-
siä aineistoja.  

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
itseään kiinnosta-
vista saamenkie-
lisistä aineis-
toista. 

Oppilas osaa ker-
toa saamenkieli-
sistä aineistoista, 
jotka ovat hä-
nelle itselleen so-
pivia ja jotka kiin-
nostavat häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla saamenkie-
lisiä aineistoja, 
jotka ovat hä-
nelle itselleen so-
pivia ja jotka kiin-
nostavat häntä. 

Kielenopiskelutaidot  

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, 
jossa tärkeintä 
on viestin välitty-
minen sekä kan-
nustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Oppilas oppii ker-
tomaan saamen 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan. 
 
Oppilas oppii te-
kemään yhteis-
työtä ja toimi-
maan ryhmässä 
muita kannus-
taen. 
 

Saamen kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertomi-
nen ja ryhmässä 
toimiminen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ta-
voitteen saamen 
kielen opiskelul-
leen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä.  

Oppilas osaa an-
taa antaa joitakin 
esimerkkejä saa-
men kielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä. 
 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kie-
len opiskelun ta-
voitteistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä kannus-
tavasti. 
 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kie-
len opiskelun ta-
voitteistaan ja 
kertoa, kuinka 
hän työskentelee 
saavuttaakseen 
tavoitteensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan ja tekee yh-
teistyötä moni-
puolisesti ja kan-
nustavasti. 
 

T6 ohjata oppi-
lasta ottamaan 
vastuuta omasta 

S2 Oppilas oppii ot-
tamaan vastuuta 

Vastuun ottami-
nen saamen kie-
len opiskelusta ja 

Oppilas ottaa oh-
jattuna vastuuta 

Oppilas ottaa 
jonkin verran   
vastuuta saamen 

Oppilas ottaa 
melko vastuuta 

Oppilas ottaa 
monipuolisesti 
vastuuta saamen 
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kielenopiskelus-
taan ja kannustaa 
harjaannutta-
maan kielitaito-
aan rohkeasti ja 
myös tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa käyttäen 
sekä kokeile-
maan, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle 
parhaiten 

saamen kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas oppii eri 
tapoja oppia kie-
liä ja hyödyntä-
mään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa saamen kie-
len taitonsa ke-
hittämisessä. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään saa-
men kielen taito-
aan rohkeasti. 
 

sopivien kielen 
oppimistapojen 
löytäminen. 
  

saamen kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
tapaa, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
saamen kieltä ja 
muita kieliä.  
 

kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
saamen kieltä ja 
muita kieliä.  

saamen kielen 
opiskelusta. 
 
Oppilas osaa 
käyttää useita 
oppimistaan 
edistäviä tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa oppi-
akseen saamen 
kieltä. 

kielen opiske-
lusta. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti oppi-
mistaan edistäviä 
tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa oppiakseen 
saamen kieltä ja 
muita kieliä. 
  
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri 
viestintäkanavia 
käyttäen suullista 
ja kirjallista vies-
tintää ja vuoro-
vaikutusta 

S3 Oppilas oppii 
viestimään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti eri viestintä-
tilanteissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintäti-
lanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin tois-
tuvista, rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin. 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan aja-
tuksia tai tietoja 
tutuissa ja joka-
päiväisissä tilan-
teissa sekä toisi-
naan ylläpitä-
mään viestintäti-
lannetta. 
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T8 tukea oppi-
lasta kielellisten 
viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
viestintästrategi-
oita vuorovaiku-
tustilanteissa.  

Viestintästrategi-
oiden käyttö 

 Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja (esim. eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti). 
 
Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen mer-
kityksiä asiayh-
teyden, yleistie-
don tai muun kie-
litaitonsa perus-
teella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

 Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin sa-
noihin ja ilmauk-
siin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukei-
noja. 
 
Oppilas osaa pyy-
tää toistamista 
tai hidastamista. 

Oppilas osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvitsee 
vielä usein apu-
keinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin, tai muun-
laisella minimipa-
lautteella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai tois-
toa hyvin usein. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä mää-
rin viestintään.  
 
Oppilas turvau-
tuu harvemmin 
ei-kielellisiin il-
maisuihin.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään tois-
toa tai selven-
nystä melko 
usein. 
 
Oppilas osaa jon-
kin verran sovel-
taa viestintä-
kumppanin ilmai-
suja omassa vies-
tinnässään. 

T9 auttaa oppi-
lasta laajenta-
maan kohteliaa-
seen kielenkäyt-
töön kuuluvien il-
mausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään saa-
men kielelle ja 
kielialueen kult-
tuureille tyypilli-
siä kohteliaisuu-
den ilmauksia. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus 

 Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia (terveh-
timinen, 

 Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein ylei-
simpiä kielelle 
ominaisia kohte-
liaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauk-
sia monissa rutii-
ninomaisissa 

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. 
 
Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
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hyvästely, kiittä-
minen) joissakin 
kaikkein rutiinin-
omaisimmissa so-
siaalisissa kon-
takteissa. 

sosiaalisissa kon-
takteissa. 

sosiaalisissa tilan-
teissa.   

puhuttelumuo-
toja sekä esittää 
kohteliaasti esi-
merkiksi pyyn-
töjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista op-
pilasta tulkitse-
maan ikätasol-
leen sopivia ja it-
seään kiinnosta-
via puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään eri-
laisia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä. 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmär-
tää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sa-
noja ja ilmauksia. 
 
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin ra-
jallisen määrän 
kirjoitusmerk-
kejä. 

 Oppilas ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta. 
  
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäi-
siä tietoja. 

Oppilas ymmär-
tää yksinker-
taista, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua teks-
tiä ja hidasta pu-
hetta asiayhtey-
den tukemana.  
 
Oppilas pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä teks-
tistä. 

Oppilas ymmär-
tää helppoja, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sekä sel-
keää puhetta si-
sältäviä tekstejä. 
 
Oppilas ymmär-
tää lyhyiden, yk-
sinkertaisten, it-
seään kiinnosta-
vien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoita-
vasta tekstistä. 
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Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn 
asiayhteyden tu-
kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoi-
tella ikätasolle 
sopivaa pieni-
muotoista puhu-
mista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleelli-
simpiin rakentei-
siin 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen saamen kie-
len keskeistä sa-
nastoa ja keskei-
siä rakenteita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen tuttuja sa-
noja, harjoitel-
tuja sanoja ja ta-
vallisimpia ope-
teltuja vakioil-
maisuja.  
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin tuttuja 
erillisiä sanoja ja 
sanontoja 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoiteltuja 
sanoja ja opetel-
tuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoitel-
tuja ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanon-
toja.  

Oppilas pystyy 
kertomaan joista-
kin tutuista ja it-
selleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmai-
suvarastoa ja kir-
joittaa muuta-
man lyhyen lau-
seen harjoitel-
luista aiheista. 
  
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean 
perussanaston 
muutaman tilan-
nesidonnaisen 

 Oppilas osaa ra-
jallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa ja 
perustason lau-
serakenteita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
tamaan yksinker-
taisia viestejä ja 
ääntää harjoitel-
lut ilmaisut ym-
märrettävästi. 



Opetushallitus 

30 
 

ilmauksen ja pe-
ruskieliopin ai-
neksia. 
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Matematiikka 
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
dettu oppimisen 
tavoite 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Merkitys, arvot, asenteet  

T1 pitää yllä op-
pilaan innostusta 
ja kiinnostusta 
matematiikkaa 
kohtaan sekä tu-
kea myönteistä 
minäkuvaa ja it-
seluottamusta 

S1-S5 Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
mitkä asiat ja 
opiskelutavat 
motivoivat 
häntä. Oppilas 
pyrkii vahvista-
maan positiivista 
minäkuvaansa ja 
itseluottamusta 
matematiikan 
oppijana. 

 
Ei vaikuta arvion 
tai arvosanan 
muodostami-
seen. Oppilaita 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 

 
 

 

Työskentelyn taidot  

T2 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan yhteyksiä 

S1-S5 Oppilas havait-
see  oppimiensa 
asioiden välisiä 
yhteyksiä. Hän 

Opittujen asioi-
den yhteydet  

Oppilas havait-
see ohjattuna 
oppimiensa 

Oppilas havait-
see oppimiensa 
asioiden välisiä 
yhteyksiä ja 

Oppilas tunnistaa 
ja antaa esimerk-
kejä oppimiensa 

Oppilas osaa ku-
vailla ja selittää, 
mistä hänen op-
pimiensa 
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oppimiensa asioi-
den välillä 

osaa kuvailla 
ja selittää ha-
vaintojaan. 

asioiden välisiä 
yhteyksiä.  

antaa ohjattuna 
esimerkkejä.  

asioiden välisistä 
yhteyksistä 

asioiden väliset 
yhteydet johtu-
vat.  

T3 ohjata oppi-
lasta kehittä-
mään taitoaan 
esittää kysymyk-
siä ja tehdä pe-
rusteltuja päätel-
miä havainto-
jensa pohjalta 

S1-S5 Oppilas esittää 
kysymyksiä ja 
osaa tehdä pe-
rusteltuja päätel-
miä havainto-
jensa pohjalta 

Kysymysten esit-
täminen ja päät-
telytaidot  

Harjoittelee ma-
temaattisten ky-
symysten esittä-
mistä. 
Osaa ohjattuna 
tehdä havaintoja 
ja koota tietoa 
tehdäkseen pää-
telmiä.  

Oppilas osaa esit-
tää aiheeseen 
liittyviä kysymyk-
siä. Osaa ohjat-
tuna esittää pe-
rusteluja päätel-
milleen.   

Oppilas osaa esit-
tää opiskeltavaa 
aihetta tukevia 
kysymyksiä ja an-
taa perusteluja 
päätelmilleen.  

Oppilas esittää 
oivaltavia kysy-
myksiä aiheesta.  
Oppilas osaa esit-
tää selkeitä pe-
rusteluja päätel-
mille ja arvioi pe-
rustelujen mie-
lekkyyttä.  

T4 kannustaa op-
pilasta esittä-
mään päättely-
ään ja ratkaisu-
jaan muille konk-
reettisin välinein, 
piirroksin, suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti myös tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa hyödyn-
täen 

S1-S5 Oppilas esittää 
päättelyään ja 
ratkaisujaan eri 
ilmaisukeinoja 
käyttäen. 

Ratkaisujen ja 
päätelmien esit-
täminen 

Oppilas pystyy 
kertomaan päät-
telystään ja esit-
tää ratkaisujaan 
ohjattuna jollakin 
ilmaisukeinolla.  

Oppilas esittää 
päätelmiään ja 
ratkaisujaan eri 
ilmaisukeinoilla.  

Oppilas esittää 
päätelmiään ja 
ratkaisujaan use-
alla ilmaisukei-
nolla. 

Oppilas esittää 
päätelmiään ja 
ratkaisujaan  ti-
lanteeseen sopi-
valla ilmaisukei-
nolla.  
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T5 ohjata ja tu-
kea oppilasta on-
gelmanratkaisu-
taitojen kehittä-
misessä 

S1-S5 Oppilas käyttää 
eri strategioita 
ongelmanratkai-
sussa 

Ongelmanratkai-
sutaidot 

Oppilas osaa oh-
jattuna käyttää 
jotakin ongel-
manratkaisustra-
tegiaa.  

Oppilas osaa rat-
kaista ongelman 
jollakin strategi-
alla.  

Oppilas käyttää 
ongelmanratkai-
sussaan erilaisia 
strategioita. 

Oppilas osaa ar-
vioida eri ratkai-
sutapojen toimi-
vuutta ja teho-
kuutta.  

T6 ohjata oppi-
lasta kehittä-
mään taitoaan 
arvioida ratkai-
sun järkevyyttä 
ja tuloksen mie-
lekkyyttä 

S1-S5 Oppilas arvioi 
ratkaisun järke-
vyyttä ja tulok-
sen mielekkyyttä. 

Taito arvioida 
ratkaisua  

Oppilas osaa oh-
jattuna pohtia 
matemaattista 
ajatteluaan ja 
saamaansa tu-
losta. 

Oppilas harjoitte-
lee ratkaisunsa 
perustelemista ja 
huomaa mahdot-
toman tuloksen. 

Oppilas osaa ar-
vioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tu-
loksen  mielek-
kyyttä. 

Oppilas osaa pe-
rustella ratkai-
sunsa ja tuloksen 
mielekkyyden. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  

T7 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
ja ymmärtämään 
matemaattisia 
käsitteitä ja mer-
kintöjä  

S1-S5 Oppilas käyttää 
ja ymmärtää ma-
temaattisia käsit-
teitä ja merkin-
töjä. 

Matemaattisten 
käsitteiden ym-
märtäminen ja 
käyttö  

Oppilas osaa oh-
jattuna käyttää 
käsitteitä ja mer-
kintöjä. 

Oppilas osaa 
käyttää käsitteitä 
ja merkintöjä 
työskentelys-
sään. 

Oppilas ymmär-
tää ja käyttää oi-
keita käsitteitä ja 
merkintöjä. 

Oppilas osaa 
tuottaa ratkaisun 
käyttäen oikeita 
käsitteitä ja mer-
kintöjä. 

T8 tukea ja oh-
jata oppilasta 
vahvistamaan ja 
laajentamaan 
ymmärrystään 
kymmenjärjestel-
mästä  

S2 Oppilas ymmär-
tää kymmenjär-
jestelmän peri-
aatteen. 

Kymmenjärjes-
telmän ymmärtä-
minen 

Oppilas erottaa 
ohjattuna toisis-
taan kokonaislu-
kujen suuruus-
luokkia. 

Oppilas harjoitte-
lee kymmenjär-
jestelmän käyt-
töä myös muiden 
kuin kokonaislu-
kujen osalta. 

Oppilas ymmär-
tää kymmenjär-
jestelmän peri-
aatteen 

Oppilas käyttää 
sujuvasti kym-
menjärjestelmää. 
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T9 tukea oppi-
lasta lukukäsit-
teen kehittymi-
sessä positiivisiin 
rationaalilukuihin 
ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 

S2 Oppilas ymmär-
tää positiivisen 
rationaaliluvun ja 
negatiivisen ko-
konaisluvun kä-
sitteet. 

Lukukäsite Oppilas vertailee 
ohjattuna murto-
lukujen ja nega-
tiivisten lukujen 
suuruuksia.  

Oppilas osaa 
asettaa murtolu-
kuja ja negatiivi-
sia lukuja suu-
ruusjärjestyk-
seen.  

Oppilas osaa 
käyttää positiivi-
sia rationaalilu-
kuja ja negatiivi-
sia kokonaisluku-
jalaskutoimituk-
sissa. 

Oppilas käyttää 
positiivisia ratio-
naalilukuja ja ne-
gatiivisia koko-
naislukuja osana 
ongelmanratkai-
sua. 

T10 opastaa op-
pilasta saavutta-
maan sujuva las-
kutaito päässä ja 
kirjallisesti hyö-
dyntäen laskutoi-
mitusten ominai-
suuksia 

S2 Oppilas laskee 
sujuvasti päässä 
ja kirjallisesti 
hyödyntäen las-
kutoimitusten 
ominaisuuksia 

Laskutaidot ja 
peruslaskutoimi-
tusten ominai-
suuksien hyödyn-
täminen 

Oppilas laskee 
peruslaskutoimi-
tuksia kahdella 
luonnollisella lu-
vulla.  

Oppilas laskee 
useamman kuin 
yhden laskutoi-
mituksen sisältä-
viä laskutoimi-
tuksia luonnolli-
silla luvuilla ja 
osaa ohjattuna 
hajottaa luvut 
päässälaskun 
kannalta hel-
pompaan muo-
toon. 

Oppilas laskee 
usean laskulau-
sekkeen päässä 
ja kirjallisesti. 
Oppilas laskee 
päässä tai kirjalli-
sesti useita las-
kulausekkeita si-
sältäviä laskuja ja 
osaa hajottaa lu-
vut päässälaskun 
kannalta hel-
pompaan muo-
toon. 

Oppilas osaa 
muokata lasku-
lausekkeen hel-
pommin päässä-
laskettavaan 
muotoon hyö-
dyntäen laskutoi-
mitusten ominai-
suuksia. 

T11 ohjata oppi-
lasta havainnoi-
maan ja kuvaile-
maan kappalei-
den ja kuvioiden 
geometrisia omi-
naisuuksia sekä 

S4 Oppilas havain-
noi ja kuvailee 
kappaleiden ja 
kuvioiden geo-
metrisia ominai-
suuksia ja tuntee 
geometrian 

Geometrian kä-
sitteet ja geo-
metristen omi-
naisuuksien ha-
vainnointi 

Oppilas tunnistaa 
ja nimeää ylei-
simmät geomet-
riset kuviot ja 
kappaleet. Oppi-
las osaa piirtää 
geometrian 

Oppilas osaa 
päätellä avaruus-
kappaleen sen 
tasoon levite-
tystä vaipasta. 
Oppilas ymmär-
tää ohjattuna 

Oppilas osaa 
hyödyntää mitta-
kaavaa konkreet-
tisissa tilanteissa 
sekä tunnistaa 
suoran ja pisteen 

Oppilas osaa 
määrittää/valita 
tilanteeseen so-
pivan mittakaa-
van piirtäessään 
pienennöksiä ja 
suurennoksia 
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tutustuttaa oppi-
las geometrisiin 
käsitteisiin 

peruskäsitteet 
sekä tuntee suo-
ran ja pisteen 
suhteen symmet-
riat. 

peruskäsitteet.. 
Osaa piirtämällä 
suurentaa tai 
pienentää ku-
viota.  

pisteen, janan, 
suoran ja kulman 
väliset yhteydet. 
Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
mittakaavaa 
määritellessään 
kuvan ja todelli-
sen esineen tai 
kuvion mittoja.  

suhteen symmet-
risiä kuvioita.  

kuvioista ja kap-
paleista. 

T12 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
mittauskohteen 
suuruutta ja va-
litsemaan mit-
taamiseen sopi-
van välineen ja 
mittayksikön 
sekä pohtimaan 
mittaustuloksen 
järkevyyttä 

S4 Oppilas arvioi 
mittauskohteen 
suuruuden ja va-
litsee mittaami-
seen sopivan vä-
lineen ja tulok-
sen ilmoittami-
seen sopivan 
mittayksikön. 
Hän arvioi mit-
taustuloksen jär-
kevyyttä 

Mittaaminen  Oppilas suorittaa 
mittauksen anne-
tulla mittaväli-
neellä ja ilmoit-
taa kuinka monta 
mittavälineen yk-
sikköä hän sai tu-
lokseksi. 

Oppilas suorittaa 
mittauksen valit-
semallaan mitta-
välineellä ja osaa 
valita mittaväli-
neen yksiköistä 
tilanteeseen so-
pivan yksikön. 

Oppilas osaa va-
lita sopivan mit-
tavälineen, mi-
tata ja arvioida 
mittaustuloksen 
järkevyyttä. Hän 
hallitsee yleisim-
mät mittayksik-
kömuunnokset. 

Oppilas osaa va-
lita mittauskoh-
teeseen  sopivan 
välineen ja mit-
tayksikön. 

T13 ohjata oppi-
lasta laatimaan ja 
tulkitsemaan 
taulukoita ja dia-
grammeja sekä 
käyttämään 

S5 Oppilas laatii ja 
tulkitsee taulu-
koita ja diagram-
meja sekä käyt-
tää tilastollisia 
tunnuslukuja. 

Taulukoiden ja 
diagrammien laa-
timinen ja tul-
kinta sekä klassi-
nen todennäköi-
syys 
 

Oppilas osaa 
täyttää taulukon 
ja lukea pylväs-
diagrammia. Op-
pilas osaa ohja-
tusti laskea 

Oppilas osaa tul-
kita erilaisia dia-
grammeja. Osaa 
laskea keskiarvon 
ja määrittää 
tyyppiarvon. 

Oppilas osaa laa-
tia käyttökelpoi-
sen taulukon ja 
tilanteeseen so-
pivan diagram-
min. Oppilas 

Oppilas hyödyn-
tää taulukoita, 
diagrammeja 
sekä keskiarvoa 
ja tyyppiarvoa. 
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tilastollisia tun-
nuslukuja sekä 
tarjota kokemuk-
sia todennäköi-
syydestä 

Oppilas osaa 
määrittää toivo-
tun ja kaikkien 
tapahtumien 
määrät ja osaa 
laskea todennä-
köisyyden.  

keskiarvon ja löy-
tää tyyppiarvon. 
Oppilas laskee 
ohjattuna suo-
tuisten tapahtu-
mien lukumää-
rän.  

Oppilas määrit-
tää todennäköi-
syyden, kun suo-
tuisten ja kaik-
kien tapahtu-
mien määrät tun-
netaan. 

osaa laskea 
ja  vertailla eri ta-
pahtumien to-
dennäköisyyksiä. 

Oppilas hyödyn-
tää todennäköi-
syyttä ongelmien 
ratkaisussa. Op-
pilas osaa tutkia 
vastatapahtu-
man todennäköi-
syyttä. 

T14 innostaa opp 
ilasta laatimaan 
toimintaohjeita 
tietokoneohjel-
mina graafisessa 
ohjelmointiym-
päristössä 

S1 Oppilas laatii toi-
mintaohjeen (oh-
jelman) graafi-
sessa ohjelmoin-
tiympäristössä. 

Ohjelmointi graa-
fisessa ohjel-
mointiympäris-
tössä 

Oppilas testaa 
valmista ohjel-
maa ja tunnistaa 
mitä eri komen-
not saavat ai-
kaan.  

Oppilas osaa li-
sätä valmiiseen 
ohjelmaan ehto- 
tai toistoraken-
teen ja osaa kor-
jata yksittäisen 
virheen ohjel-
massa. 

Oppilas osaa oh-
jelmoida toimi-
van ohjelman 
graafisessa ohjel-
mointiympäris-
tössä . 

Oppilas hyödyn-
tää graafista oh-
jelmointia ongel-
mien ratkaisussa.  
 
Oppilas osaa 
muokata ohjel-
maa käyttökel-
poiseksi tiettyyn 
tarkoitukseen. 
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Ympäristöoppi 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 synnyttää ja 
ylläpitää oppi-
laan kiinnostusta 
ympäristöön ja 
ympäristöopin 
opiskeluun sekä 
auttaa oppilasta 
kokemaan kaikki 
ympäristöopin 
tiedonalat merki-
tyksellisiksi itsel-
leen 

S1-S6 Oppilas ylläpitää 
kiinnostustaan 
ympäristöön ja 
ympäristöopin 
opiskeluun sekä 
kokee kaikki ym-
päristöopin tie-
donalat merki-
tyksellisiksi itsel-
leen. 

Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan ympäristö-
opin opiskelusta 
osana oman op-
pimisensa arvi-
ointia. 

    

T2 ohjata ja kan-
nustaa oppilasta 
asettamaan omia 
opiskelutavoit-
teita ja työsken-
telemään 

S1-S6 Oppilas asettaa 
omia opiskeluta-
voitteita ja työs-
kentelee pitkä-
jänteisesti niiden 
saavuttamiseksi 

Tavoitteellinen 
työskentely ja 
oppimaan oppi-
minen. 

Oppilas asettaa 
yksittäisen ta-
voitteen ohja-
tusti ja osallistuu 
yhteiseen työs-
kentelyyn. 

Oppilas asettaa 
omia tavoittei-
taan pienille ko-
konaisuuksille 
ohjatusti, ja työs-
kentelee 

Oppilas asettaa 
omia tavoittei-
taan pienille ko-
konaisuuksille ja 
työskentelee yh-
teisten 

Oppilas asettaa 
omia tavoittei-
taan pienille ko-
konaisuuksille ja 
arvioi niiden saa-
vuttamista, ja 
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pitkäjänteisesti 
niiden saavutta-
miseksi sekä tun-
nistamaan omaa 
ympäristöopin 
osaamistaan 

ja tunnistaa ym-
päristöopin osaa-
mistaan. 

ohjatusti yhteis-
ten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

työskentelee 
oma-aloitteisesti 
yhteisten tavoit-
teiden saavutta-
miseksi. 

T3 tukea oppi-
laan ympäristö-
tietoisuuden ke-
hittymistä sekä 
ohjata oppilasta 
toimimaan ja vai-
kuttamaan lä-
hiympäristös-
sään ja -yhtei-
söissään kestä-
vän kehityksen 
edistämiseksi ja 
arvostamaan 
kestävän kehi-
tyksen merki-
tystä itselle ja 
maailmalle 

S1-S6 Oppilas kehittää 
ympäristötietoi-
suuttaan, toimii 
ja vaikuttaa ym-
päristössään ja 
yhteisöissään 
kestävän kehi-
tyksen edistä-
miseksi. Oppilas 
ymmärtää kestä-
vän kehityksen 
merkityksen it-
selle ja maail-
malle.  

Kestävän kehi-
tyksen tiedot ja 
taidot 

Oppilas osaa an-
taa esimerkin ih-
misen aiheutta-
masta muutok-
sesta ympäris-
tössä. 
 
Oppilas nimeää 
myönteisiä asi-
oita, joita hän voi 
tehdä ympäris-
tön ja yhteisön 
hyväksi. 

Oppilas osaa ku-
vailla esimerk-
kien avulla ym-
päristön tilaa ja 
mainita joitakin 
kestävää tulevai-
suutta uhkaavia 
tekijöitä. 
 
Oppilas kuvailee 
keinoja ympäris-
tön ja yhteisön 
turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi 
sekä osallistuu 
ohjatusti yhtei-
seen vaikuttami-
seen. 

Oppilas osaa ku-
vailla esimerk-
kien avulla kestä-
vän tulevaisuu-
den rakenta-
mista tukevia ja 
uhkaavia teki-
jöitä. 
 
Oppilas kuvailee 
ja tunnistaa eri-
laisia keinoja ym-
päristön ja yhtei-
söjen vaalimi-
seen ja kehittä-
miseen sekä 
osallistuu yhtei-
seen vaikuttami-
seen. 

Oppilas osaa an-
taa perusteltuja 
esimerkkejä kes-
tävän tulevaisuu-
den rakenta-
mista tukevista 
ja uhkaavista te-
kijöistä. 
 
Oppilas kuvailee 
perustellen eri-
laisia keinoja ym-
päristön ja yhtei-
söjen vaalimi-
seen ja kehittä-
miseen sekä 
osallistuu aktiivi-
sesti yhteiseen 
vaikuttamiseen. 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 
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T4 rohkaista op-
pilasta muodos-
tamaan kysy-
myksiä eri aihe-
piireistä sekä 
käyttämään niitä 
tutkimusten ja 
muun toiminnan 
lähtökohtana 

S1-S6 Oppilas muodos-
taa kysymyksiä 
eri aihepiireistä 
ja käyttää niitä 
tutkimusten ja 
muun toiminnan 
lähtökohtana. 

Kysymysten 
muodostaminen 

Oppilas osallis-
tuu aiheeseen 
liittyvien kysy-
myksien muo-
dostamiseen yh-
dessä toisten 
kanssa tai oppi-
las tunnistaa ai-
heita, joihin voi-
daan kehittää ky-
symyksiä. 

Oppilas osaa 
muodostaa ohja-
tusti kysymyksiä, 
joita voidaan yh-
dessä kehittää 
tutkimusten ja 
muun toiminnan 
lähtökohdaksi. 

Oppilas osaa 
muodostaa kysy-
myksiä, joita voi-
daan yhdessä ke-
hittää tutkimus-
ten ja muun toi-
minnan lähtö-
kohdaksi. 

Oppilas osaa 
muodostaa pe-
rusteltuja kysy-
myksiä ja kehit-
tää niitä tutki-
muksen ja muun 
toiminnan lähtö-
kohdaksi. 

T5 ohjata oppi-
lasta suunnittele-
maan ja toteut-
tamaan pieniä 
tutkimuksia, te-
kemään havain-
toja ja mittauksia 
monipuolisissa 
oppimisympäris-
töissä eri aisteja 
ja tutkimus- ja 
mittausvälineitä 
käyttäen 

S1-S6 Oppilas suunnit-
telee ja toteut-
taa pieniä tutki-
muksia, tekee 
havaintoja ja 
mittauksia moni-
puolisissa oppi-
misympäristöissä 
eri aisteja ja tut-
kimus- ja mit-
tausvälineitä 
käyttäen. 

Tutkimisen tai-
dot: suunnittelu, 
havainnointi ja 
mittaukset 

Oppilas osallis-
tuu havainnoin-
tiin, mittaami-
seen ja tulosten 
dokumentoimi-
seen ja osaa ker-
toa näistä ohja-
tusti. 

Oppilas osaa oh-
jatusti suunni-
tella ja toteuttaa 
pieniä tutkimuk-
sia itsenäisesti 
tai yhdessä mui-
den kanssa. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä ha-
vaintoja ja mit-
tauksia sekä do-
kumentoida tu-
loksia.  

Oppilas osaa 
suunnitella ja to-
teuttaa pieniä 
tutkimuksia itse-
näisesti tai yh-
dessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
ja mittauksia, 
sekä dokumen-
toida tuloksia 
ohjeiden mukai-
sesti. 

Oppilas osaa 
suunnitella ja to-
teuttaa pieniä 
tutkimuksia itse-
näisesti. 
 
Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
ja mittauksia 
sekä dokumen-
toida tuloksia eri 
oppimisympäris-
töissä tutkimus- 
ja mittausväli-
neitä käyttäen.  
 
Oppilas tukee 
muita ryhmän 
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jäseniä tarvitta-
essa. 

T6 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan syy-seu-
raussuhteita, te-
kemään johto-
päätöksiä tulok-
sistaan sekä esit-
tämään tuloksi-
aan ja tutkimuk-
siaan eri tavoin 

S1-S6 Oppilas tunnis-
taa syy-seuraus-
suhteita, tekee 
johtopäätöksiä 
tuloksistaan sekä 
esittää tuloksi-
aan ja tutkimuk-
siaan eri tavoin. 

Tutkimisen tai-
dot: johtopää-
tösten tekemi-
nen ja tulosten 
esittäminen 

Oppilas osaa oh-
jatusti kuvailla 
tehtyä tutki-
musta ja sen tu-
loksia käyttäen 
tutkimuksessa 
kerättyä tietoa 
tai tehtyjä ha-
vaintoja. 

Oppilas osaa oh-
jatusti tehdä yk-
sinkertaisia joh-
topäätöksiä. 
 
Oppilas esittää 
tuloksiaan ohjei-
den mukaisesti. 

Oppilas osaa tun-
nistaa syy-seu-
raussuhteita ja 
tekee yksinker-
taisia johtopää-
töksiä tuloksista. 
 
Oppilas esittää 
tuloksiaan selke-
ästi. 

Oppilas osaa ku-
vailla syy-seu-
raussuhteita ja 
esittää johtopää-
töksiä tuloksista.  
 
Oppilas esittää 
tuloksiaan ja tut-
kimuksiaan eri 
tavoin. 

T7 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään arjen tek-
nologisten sovel-
lusten käyttöä, 
merkitystä ja toi-
mintaperiaat-
teita sekä innos-
taa oppilaita ko-
keilemaan, keksi-
mään ja luomaan 
uutta yhdessä 
toimien 

S2-S6 Oppilas ymmär-
tää arjen tekno-
logisten sovellus-
ten käyttöä, mer-
kitystä ja toimin-
taperiaatteita 
sekä kokeilee, 
keksii ja luo 
uutta yhdessä 
toimien.  

Teknologinen 
osaaminen ja yh-
teistyö teknolo-
gisessa ongel-
manratkaisussa 

Oppilas osaa ku-
vailla jonkin ar-
jen teknologisen 
sovelluksen käyt-
tötarkoituksesta. 
Oppilas osallis-
tuu ohjatusti ko-
keiluun ja keksi-
miseen ryh-
mässä. 

Oppilas osaa an-
taa joitakin esi-
merkkejä arjen 
teknologisten so-
vellusten käyttö-
tarkoituksista ja 
toimintaperiaat-
teista. 
Oppilas työsken-
telee ohjatusti 
kokeiluissa ja 
keksimisessä yh-
dessä muiden 
kanssa. 

Oppilas osaa ku-
vailla joidenkin 
arjen teknologis-
ten sovellusten 
toimintaperiaat-
teita ja antaa esi-
merkkejä niiden 
merkityksestä. 
Oppilas toimii 
kokeiluissa ja 
keksimisessä yh-
dessä muiden 
kanssa. 

Oppilas osaa ku-
vailla ja selittää 
useiden teknolo-
gisten sovellus-
ten toimintaperi-
aatteita ja antaa 
esimerkkejä nii-
den käyttökoh-
teista. 
Oppilas toimii 
aloitteellisesti 
kokeiluissa ja 
keksimisessä.  
Oppilas auttaa 
tarvittaessa 
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muita kokeiluissa 
ja keksimisessä. 

T8 kannustaa op-
pilasta edistä-
mään hyvinvoin-
tia ja turvalli-
suutta toimin-
nassaan ja lä-
hiympäristös-
sään ja ohjata 
oppilasta toimi-
maan turvalli-
sesti, tarkoituk-
senmukaisesti, 
vastuullisesti ja 
itseään suojellen 

S1-S6 Oppilas edistää 
hyvinvointia ja 
turvallisuutta toi-
minnassaan ja 
ympäristössään. 
Oppilas toimii 
turvallisesti, tar-
koituksenmukai-
sesti, vastuulli-
sesti ja itseään 
suojellen. 

Turvallisuuden 
edistäminen ja 
turvataidot 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin hy-
vinvointiin ja tur-
vallisuuteen liit-
tyvän tekijän. 
 
Oppilas nimeää 
jonkin toiminta-
tavan turvalli-
suuden edistä-
miseksi ja turva-
taitoihin liittyen. 

Oppilas osaa ni-
metä useita hy-
vinvointiin ja tur-
vallisuuteen liit-
tyviä tekijöitä. 
 
Oppilas nimeää 
toimintatapoja 
turvallisuuden 
edistämiseksi ja 
turvataitoihin 
liittyen, ja huo-
mioi niitä ohja-
tusti oppimisti-
lanteissa. 

Oppilas osaa ku-
vailla keskeisiä 
hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen 
liittyviä tekijöitä 
esimerkkien 
avulla. 
 
Oppilas kuvailee 
toimintatapoja 
turvallisuuden 
edistämiseksi ja 
turvataitoihin 
liittyen, ja osaa 
käyttää niitä pää-
osin asianmukai-
sesti oppimisti-
lanteissa.  

Oppilas osaa pe-
rustella, miten 
keskeiset tekijät 
vaikuttavat hy-
vinvointiin ja tur-
vallisuuteen. 
Oppilas kuvailee 
ja perustelee toi-
mintatapoja tur-
vallisuuden edis-
tämiseksi ja tur-
vataitoihin liit-
tyen, ja käyttää 
niitä asianmukai-
sesti oppimisti-
lanteissa. 

T9 ohjata oppi-
lasta tutkimaan 
ja toimimaan 
sekä liikkumaan 
ja retkeilemään 
luonnossa ja ra-
kennetussa ym-
päristössä 

S2-S6 Oppilas tutkii ja 
toimii sekä liik-
kuu ja retkeilee 
luonnossa ja ra-
kennetussa ym-
päristössä. 

Ympäristössä toi-
miminen ja tutki-
minen 

Oppilas osallis-
tuu ulkona oppi-
miseen luon-
nossa ja raken-
netussa ympäris-
tössä. 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
havaintoja ohja-
tusti luonnossa 
ja rakennetussa 
ympäristössä. 
 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
havaintoja luon-
nossa ja raken-
netussa ympäris-
tössä. 
 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
havaintoja luon-
nossa ja raken-
netussa ympäris-
tössä oma-aloit-
teisesti toimien. 
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Oppilas osallis-
tuu ohjatusti tut-
kimuksen teke-
miseen joko itse-
näisesti tai ryh-
män jäsenenä. 

Oppilas osaa 
tehdä tutkimuk-
sia ympäristössä 
joko itsenäisesti 
tai ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas osaa 
tehdä tutkimuk-
sia ympäristössä 
joko itsenäisesti 
tai ryhmän jäse-
nenä auttaen 
tarvittaessa 
muita ryhmän jä-
seniä. 

T10 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia harjoi-
tella ryhmässä 
toimimista erilai-
sissa rooleissa ja 
vuorovaikutusti-
lanteissa, innos-
taa oppilasta il-
maisemaan itse-
ään ja kuuntele-
maan muita sekä 
tukea oppilaan 
valmiuksia tun-
nistaa, ilmaista ja 
säädellä tuntei-
taan 

S1-S6 Oppilas toimii 
ryhmässä erilai-
sissa rooleissa ja 
vuorovaikutusti-
lanteissa. Oppi-
las ilmaisee itse-
ään ja kuuntelee 
muita. Oppilas 
tunnistaa, ilmai-
see ja säätelee 
tunteitaan. 

Vuorovaikutuk-
sen taitojen ke-
hittäminen sekä 
tunteiden tunnis-
taminen ja sää-
tely 

Oppilas työsken-
telee erilaisissa 
ryhmissä ohja-
tusti. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
tunteiden ilmai-
suun ja niiden 
säätelyyn liittyviä 
keinoja. 

Oppilas työsken-
telee ryhmän an-
taman tehtävän 
mukaisesti, ja an-
taa pyydettäessä 
toiminnasta pa-
lautetta. 
 
Oppilas osaa ni-
metä tunteiden 
ilmaisuun ja nii-
den säätelyyn 
liittyviä keinoja. 

Oppilas työsken-
telee yhteisten 
tavoitteiden saa-
vuttamiseksi an-
taen ja vastaan-
ottaen pa-
lautetta. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla tunteiden 
ilmaisuun ja nii-
den säätelyyn 
liittyviä keinoja. 

Oppilas työsken-
telee vastuulli-
sesti ja oma-
aloitteisesti eri-
laisissa rooleissa 
antaen, vastaan-
ottaen ja hyö-
dyntäen pa-
lautetta. 
 
Oppilas osaa pe-
rustellen kuvailla 
tunteiden ilmai-
suun ja niiden 
säätelyyn liittyviä 
keinoja ja osaa 
soveltaa niitä eri 
tilanteissa ja roo-
leissa. 
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T11 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
tiedon hankin-
nassa, käsitte-
lyssä ja esittämi-
sessä sekä vuo-
rovaikutuksen 
välineenä vas-
tuullisesti, turval-
lisesti ja ergono-
misesti 

S1-S6 Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
tiedon hankin-
nassa, käsitte-
lyssä ja esittämi-
sessä sekä vuo-
rovaikutuksen 
välineenä vas-
tuullisesti, turval-
lisesti ja ergono-
misesti. 

Tieto- ja viestin-
täteknologian 
käyttäminen 

Oppilas käyttää 
ohjatusti tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa tiedon han-
kinnassa. 
 
Oppilas osallis-
tuu 
digitaalisen tuo-
toksen tekemi-
seen ja esittämi-
seen. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
tieto- ja viestin-
täteknologian 
vastuulliseen, 
turvalliseen ja er-
gonomiseen 
käyttöön liitty-
vän tekijän. 

Oppilas käyttää 
itsenäisesti tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa tiedon 
hankinnassa. 
 
Oppilas toimii 
aktiivisesti digi-
taalisen tuotok-
sen tekemisessä 
ja esittämisessä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä tieto- ja 
viestintäteknolo-
gian vastuulli-
seen, turvalli-
seen ja ergono-
miseen käyttöön 
liittyviä tekijöitä. 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa eri 
oppimistilan-
teissa ja vuoro-
vaikutuksen väli-
neenä. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla tieto- ja 
viestintäteknolo-
gian vastuullista, 
turvallista ja er-
gonomista käyt-
töä. 

Oppilas osaa va-
lita ja käyttää pe-
rustellen tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa eri oppimis-
tilanteissa ja 
vuorovaikutuk-
sen välineenä 
sekä tukee muita 
ryhmän jäseniä. 
 
Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
vastuullisesti, 
turvallisesti ja er-
gonomisesti. 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 ohjata oppi-
lasta hahmotta-
maan ympäris-
töä, ihmisten toi-
mintaa ja niihin 

S1-S6 Oppilas hahmot-
taa ympäristöä, 
ihmisten toimin-
taa ja niihin liitty-
viä ilmiöitä 

Käsitteiden 
käyttö 

Oppilas tunnis-
taa joitakin ym-
päristöopin tie-
donalojen käsit-
teitä ja osaa 

Oppilas osaa ku-
vailla ympäris-
töä, ihmisen toi-
mintaa ja niihin 
liittyviä ilmiöitä 

Oppilas osaa ku-
vailla ympäris-
töä, ihmisen toi-
mintaa ja niihin 
liittyviä ilmiöitä 

Oppilas osaa se-
littää ympäris-
töä, ihmisen toi-
mintaa ja niihin 
liittyviä ilmiöitä 
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liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin 
käsitteiden 
avulla sekä kehit-
tämään käsitera-
kenteitaan en-
nakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden 
täsmällistä käyt-
töä 

ympäristöopin 
käsitteiden 
avulla. Oppilas 
kehittää käsite-
rakenteita en-
nakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden 
täsmällistä käyt-
töä. 

yhdistää niitä 
ympäristöön, ih-
misen toimin-
taan ja niihin liit-
tyviin ilmiöihin. 

joillakin ympäris-
töopin tie-
donalojen kes-
keisillä käsit-
teillä. 
 
Oppilas osaa yh-
distää toisiinsa 
liittyviä käsit-
teitä. 

ympäristöopin 
tiedonalojen kes-
keisillä käsit-
teillä. 
 
Oppilas osaa yh-
distää käsitteitä 
loogisesti toi-
siinsa. 

ympäristöopin 
tiedonalojen kes-
keisillä käsit-
teillä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ja yhdis-
tää käsitteitä toi-
siinsa niin, että 
ne muodostavat 
loogisia kokonai-
suuksia. 

T13 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään, käyttä-
mään ja teke-
mään erilaisia 
malleja, joiden 
avulla voidaan 
tulkita ja selittää 
ihmistä, ympäris-
töä ja niiden ilmi-
öitä 

S1-S6 Oppilas ymmär-
tää, käyttää ja 
tekee erilaisia 
malleja, joiden 
avulla voidaan 
tulkita ja selittää 
ihmistä, ympäris-
töä ja niiden ilmi-
öitä. 

Mallien käyttä-
minen 

Oppilas tietää, 
että malli on to-
dellisuuden yk-
sinkertaistus.  
 
Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
jonkin mallin 
keskeiset osat. 

Oppilas osaa 
käyttää annet-
tuja malleja ihmi-
sen, ympäristön 
ja niihin liittyvien 
ilmiöiden selittä-
miseen. 

Oppilas osaa 
käyttää ja laatia 
malleja ihmisen, 
ympäristön ja nii-
hin liittyvien ilmi-
öiden selittämi-
seen. 

Oppilas osaa 
käyttää ja laatia 
tarkoituksenmu-
kaisia malleja, ja 
selittää perustel-
len niiden avulla 
ihmistä, ympäris-
töä ja niiden ilmi-
öitä. 

T14 ohjata oppi-
lasta hankki-
maan luotetta-
vaa tietoa, ilmai-
semaan 

S1-S6 Oppilas hankkii 
luotettavaa tie-
toa, ilmaisee pe-
rustellen erilaisia 
näkemyksiä sekä 

Näkemyksien il-
maiseminen ja 
kriittinen luku-
taito 

Oppilas osaa oh-
jatusti hakea tie-
toa annetuista 
tietolähteistä. 
 

Oppilas osaa ha-
kea tietoa ohja-
tusti erilaisista 
tietolähteistä. 
 

Oppilas osaa ha-
kea tietoa erilai-
sista tietoläh-
teistä. 
 

Oppilas osaa ha-
kea monipuoli-
sesti tietoa erilai-
sista tietoläh-
teistä. 
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perustellen eri-
laisia näkemyksiä 
sekä tulkitse-
maan ja arvioi-
maan kriittisesti 
tietolähteitä ja 
näkökulmia 

tulkitsee ja arvioi 
kriittisesti tieto-
lähteitä ja näkö-
kulmia. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tie-
tolähteen luotet-
tavuuteen liitty-
vän tekijän. 

Oppilas osaa oh-
jatusti arvioida 
tietolähteen luo-
tettavuuteen liit-
tyviä tekijöitä.  
 
Oppilas peruste-
lee ohjatusti eri-
laisia näkemyksiä 
ja nimeää näkö-
kulmien välisiä 
eroja. 

Oppilas osaa ar-
vioida tietoläh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
tekijöitä.  
 
Oppilas peruste-
lee erilaisia näke-
myksiä ja nimeää 
näkökulmien vä-
lisiä eroja.  

 
Oppilas osaa ar-
vioida monipuo-
lisesti tietolähtei-
den luotettavuu-
teen liittyviä te-
kijöitä.  
 
Oppilas peruste-
lee erilaisia näke-
myksiä ja vertai-
lee eri näkökul-
mia. 

T15 ohjata oppi-
lasta luonnon 
tutkimiseen, eli-
öiden ja elinym-
päristöjen tun-
nistamiseen ja 
ekologiseen ajat-
teluun sekä oh-
jata oppilasta ih-
misen raken-
teen, elintoimin-
tojen ja kehityk-
sen ymmärtämi-
seen 

S1, S3-S6 Oppilas tutkii 
luontoa, tunnis-
taa eliöitä ja 
elinympäristöä 
sekä osaa aja-
tella ekologisesti. 
Oppilas ymmär-
tää ihmisen ra-
kennetta, elintoi-
mintoja ja kehi-
tystä. 

Biologian tie-
donala: Luonnon 
tutkiminen, eliöi-
den ja elinympä-
ristöjen tunnista-
minen, ihmisen 
rakenne, elintoi-
minnot ja kehitys 

Oppilas osaa oh-
jatusti nimetä 
elinympäristöjä, 
eliöitä ja elotto-
man luonnon te-
kijöitä.  
 
Oppilas nimeää 
yksittäisiä osia 
ihmisen raken-
teesta ja elintoi-
minnoista sekä 
ihmisen kehitty-
misen vaiheita. 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin 
elinympäristöjä 
ja eliöitä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä elottoman 
ja elollisen luon-
non tekijöitä, 
joita eliöt tarvit-
sevat ympäris-
töstään. 
 
Oppilas kuvailee 
esimerkkien 
avulla ihmisen 

Oppilas osaa tun-
nistaa eliöitä ja 
nimeää niiden 
tunnusomaisia 
elinympäristöjä.  
 
Oppilas havain-
noi luontoa ja 
antaa esimerk-
kejä elottoman 
ja elollisen luon-
non vuorovaiku-
tuksesta. 
 
Oppilas kuvailee 
ihmisen 

Oppilas osaa tun-
nistaa monipuo-
lisesti eliöitä ja 
elinympäristöjä.  
 
Oppilas havain-
noi luontoa ja 
kuvailee eliöiden 
ja elottoman 
luonnon välisiä 
vuorovaikutus-
suhteita. 
 
Oppilas kuvailee 
ihmisen raken-
teen ja 
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rakennetta, elin-
toimintoja ja ke-
hitystä. 

rakennetta, elin-
toimintoja ja ke-
hitystä. 

elintoimintojen 
välisiä yhteyksiä 
ja ihmisen kehi-
tystä. 

T16 ohjata oppi-
lasta maantie-
teelliseen ajatte-
luun, hahmotta-
maan omaa ym-
päristöä ja koko 
maailmaa sekä 
harjaannutta-
maan kartan-
käyttö- ja muita 
geomediataitoja 

S3-S6 Oppilas hahmot-
taa omaa lähiym-
päristöä ja koko 
maailmaa maan-
tieteellisten kä-
sitteiden ja pai-
kannimien 
avulla. Oppilas 
osaa käyttää 
karttaa ja muita 
geomedialäh-
teitä. 

Maantiedon tie-
donala: 
Maapallon hah-
mottaminen, 
kartta- ja muut 
geomediataidot 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
maanosia, valti-
oita, kaupunkeja 
ja luonnonmaan-
tieteellisiä koh-
teita. 
 
Oppilas käyttää 
joitakin maantie-
teellisiä käsit-
teitä ja osaa ni-
metä pääilman-
suunnat. 
 
Oppilas hyödyn-
tää ohjatusti 
karttoja. 

Oppilas osaa ni-
metä ja tunnis-
taa maanosia, 
valtioita, kau-
punkeja ja luon-
nonmaantieteel-
lisiä kohteita ja 
antaa niistä esi-
merkkejä kar-
talta. 
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä 
opiskeltujen alu-
eiden piirteistä 
maantieteellisiä 
käsitteitä käyt-
täen ja osaa ni-
metä ilmansuun-
nat. 
 
Oppilas käyttää 
ohjatusti karttoja 
tai muita geome-
dialähteitä. 

Oppilas osaa ni-
metä ja tunnis-
taa maanosat, 
valtioita, kau-
punkeja ja luon-
nonmaantieteel-
lisiä kohteita ja 
antaa niistä esi-
merkkejä kar-
talta. 
 
Oppilas kuvailee 
opiskeltuja alu-
eita ja niiden si-
jaintia osoittaen 
maantieteellis-
ten käsitteiden ja 
alueiden piirtei-
den tuntemusta.  
 
Oppilas käyttää 
karttoja ja muita 
geomedialäh-
teitä. 

Oppilas osaa ni-
metä ja tunnis-
taa maanosat 
sekä monipuoli-
sesti valtioita, 
kaupunkeja ja 
luonnonmaantie-
teellisiä kohteita 
ja antaa niistä 
esimerkkejä kar-
talta. 
 
Oppilas vertailee 
opiskeltujen alu-
eiden piirteitä ja 
sijaintia käyttäen 
maantieteellistä 
käsitteistöä.  
 
Oppilas tulkitsee 
käyttämiään 
karttoja ja muita 
geomedialäh-
teitä sekä arvioi 
niitä kriittisesti. 
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T17 ohjata oppi-
lasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja se-
littämään fysi-
kaalisia ilmiöitä 
arjessa, luon-
nossa ja teknolo-
giassa sekä ra-
kentamaan pe-
rustaa energian 
säilymisen peri-
aatteen ymmär-
tämiselle 

S2, S4-S6 Oppilas tutkii, 
kuvaa ja selittää 
fysikaalisia ilmi-
öitä arjessa, 
luonnossa ja tek-
nologiassa sekä 
ymmärtää ener-
gian säilymisen 
periaatteen. 

Fysiikan tie-
donala: 
Fysikaalisten il-
miöiden tutkimi-
nen, kuvaaminen 
ja selittäminen 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
jostakin fysikaali-
sesta ilmiöstä ja 
osaa kuvailla sitä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
energialähteitä 
ja -lajeja tutuissa 
tilanteissa. 

Oppilas osaa oh-
jatusti havain-
noida, tutkia ja 
kuvailla yksinker-
taisia fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, 
luonnossa ja tek-
nologiassa sekä 
osaa selittää joi-
takin yksinkertai-
sia ilmiöitä käyt-
täen fysiikan kä-
sitteitä. 
Oppilas osaa 
käyttää energia-, 
voima- ja liikekä-
sitteitä yksinker-
taisissa ja tu-
tuissa tilanteissa. 
 
Oppilas osaa ni-
metä eri energia-
lähteitä ja -lajeja 
ja osaa antaa yk-
sittäisiä esimerk-
kejä energian 
muuntumisesta 
eri lajeihin. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida, tutkia 
ja kuvailla yksin-
kertaisia fysikaa-
lisia ilmiöitä ar-
jessa, luonnossa 
ja teknologiassa 
sekä osaa selit-
tää joitakin 
näistä ilmiöistä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää energia-, 
voima- ja liikekä-
sitteitä arkisissa 
tilanteissa ja 
osaa antaa esi-
merkkejä ener-
gian säilymisen 
periaatteesta. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida, tutkia, 
kuvailla ja selit-
tää arjen, luon-
non ja teknolo-
gian ilmiöitä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. Oppi-
las osaa käyttää 
energia-, voima- 
ja liikekäsitteitä 
erilaisissa tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa se-
littää, miten 
energian säilymi-
sen periaate il-
menee erilaisissa 
annetuissa tilan-
teissa. 
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T18 ohjata oppi-
lasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja se-
littämään kemi-
allisia ilmiöitä, ai-
neiden ominai-
suuksia ja muu-
toksia sekä ra-
kentamaan pe-
rustaa aineen 
säilymisen peri-
aatteen ymmär-
tämiselle 

S2, S4-S6 Oppilas tutkii, 
kuvaa ja selittää 
kemiallisia ilmi-
öitä, aineiden 
ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä 
ymmärtää ai-
neen säilymisen 
periaatteen. 

Kemian tie-
donala: 
Kemiallisten ilmi-
öiden tutkimi-
nen, kuvaaminen 
ja selittäminen 

Oppilas osaa ni-
metä aineen 
kolme olomuo-
toa ja tunnistaa 
esimerkiksi ve-
den olomuotoja 
eri tilanteissa.  
 
Oppilas osaa luo-
kitella tai kuvailla 
aineita jonkin 
ominaisuuden 
perusteella. 
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
aineiden kierrä-
tyksestä. 

Oppilas osaa oh-
jatusti havain-
noida ja tutkia 
olomuotoja ja 
joidenkin tuttu-
jen aineiden 
ominaisuuksia. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla esimerkiksi 
veden kiertokul-
kua tai kierrätyk-
sen ideaa. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida, tutkia 
ja kuvailla olo-
muotoja ja tuttu-
jen aineiden 
ominaisuuksia 
käyttäen kemian 
käsitteitä.  
 
Oppilas osaa ker-
toa mitä tapah-
tuu kemiallisessa 
reaktiossa  
 
Oppilas osaa se-
littää esimerkiksi 
veden olomuo-
don muutokset 
veden kiertoku-
lussa ja kierrättä-
mistä. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida, tutkia 
ja kuvailla olo-
muotojen ja ai-
neiden ominai-
suuksia käyttäen 
kemian käsitteitä 
täsmällisesti.  
 
Oppilas osaa ker-
toa mitä tapah-
tuu kemiallisissa 
reaktioissa. 
 
Oppilas osaa se-
littää aineen säi-
lymisen periaat-
teen avulla esi-
merkiksi veden 
kiertokulkua ja 
aineiden kierrät-
tämisen merki-
tystä. 

T19 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään terveyden 
osa-alueita, arjen 
terveystottumus-
ten merkitystä 

S1-S3, S6 
 

 

 

 

Oppilas ymmär-
tää terveyden 
osa-alueita, arjen 
terveystottumus-
ten merkitystä 
sekä 

Terveystiedon 
tiedonala: 
Terveyden osa-
alueiden ja arjen 
terveystottumus-
ten tuntemus 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin ter-
veyden osa-alu-
een. 
 

Oppilas osaa ni-
metä terveyden 
osa-alueita ja ku-
vailla yksittäistä 
terveyttä edistä-
vää elintapaa. 

Oppilas osaa ku-
vailla terveyden 
osa-alueita ja 
keskeisiä ter-
veyttä edistäviä 
elintapoja. 

Oppilas osaa ku-
vailla terveyden 
osa-alueita ja an-
taa esimerkkejä 
niiden välisestä 
yhteydestä.  
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sekä elämänkul-
kua, lapsuuden 
ja nuoruuden yk-
silöllistä kasvua 
ja kehitystä sekä 
rohkaista oppi-
lasta harjoittele-
maan ja sovelta-
maan terveys-
osaamistaan ar-
jessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

elämänkulkua, 
lapsuuden ja 
nuoruuden yksi-
löllistä kasvua ja 
kehitystä. Oppi-
las saa valmiudet 
soveltaa terveys-
osaamista erilai-
sissa tilanteissa. 

sekä niiden mer-
kityksen pohtimi-
nen, ikäkauteen 
liittyvän kasvun 
ja kehityksen 
tunnistaminen ja 
kuvaaminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin lap-
suuden ja nuo-
ruuden kasvuun 
ja kehitykseen 
liittyvän tunnus-
piirteen. 

 
Oppilas osaa ni-
metä lapsuuden 
ja nuoruuden 
kasvuun ja kehi-
tykseen liittyviä 
tunnuspiirteitä. 

 
Oppilas osaa ku-
vailla lapsuuteen 
ja nuoruuteen 
liittyviä keskeisiä 
kasvun ja kehi-
tyksen tunnus-
piirteitä ja niiden 
yksilöllistä vaih-
telua. 

 
Oppilas osaa se-
littää esimerk-
kien avulla, mi-
ten elintavat vai-
kuttavat tervey-
teen. 
 
Oppilas osaa se-
littää perustellen 
lapsuuteen ja 
nuoruuteen liit-
tyviä keskeisiä 
kasvun ja kehi-
tyksen tunnus-
piirteitä ja niihin 
liittyvää yksilöl-
listä vaihtelua. 
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Uskonto 
 

Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

T1 ohjata oppi-
lasta perehty-
mään opiskelta-
van uskonnon py-
hiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppei-
hin 

S1 Oppilas perehtyy 
opiskeltavan us-
konnon pyhiin 
kirjoihin ja kerto-
muksiin sekä sen 
keskeisiin oppei-
hin. 

Uskontoa koske-
van tiedon hallit-
seminen, 
uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas osaa ni-
metä opiskelta-
van uskonnon 
pyhän kirjan tai 
keskeisen läh-
teen ja tunnistaa 
jonkin käsitel-
lyistä kertomuk-
sista tai opeista. 

Oppilas osaa ker-
toa opiskelta-
vasta uskonnosta 
jonkin sen kes-
keisen opin ja 
kertomuksen.  
 
Hän osaa kertoa 
ohjatusti jotain 
kertomuksen 
merkityksistä tai 
tavoista tulkita 
sitä. 

Oppilas osaa ker-
toa opiskeltavan 
uskonnon pyhistä 
kirjoista sekä ku-
vailla kertomus-
ten merkityksiä tai 
tapoja tulkita 
niitä. 

Oppilas osaa 
pohtia kertomus-
ten sisältöjä ja 
tulkintaa. Oppi-
las osaa kuvailla 
keskeisimpien 
oppien merkityk-
siä opiskeltavan 
uskonnon kan-
nalta. 

T2 ohjata oppilas 
tutustumaan opis-
keltavan uskon-
non rituaaleihin ja 
tapoihin ja pyhiin 
paikkoihin ja ra-
kennuksiin  

S1 Oppilas tutustuu 
opiskeltavan us-
konnon rituaalei-
hin ja tapoihin 
sekä pyhiin paik-
koihin ja raken-
nuksiin. 

Uskontoa koske-
van tiedon hallit-
seminen, 
uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas osaa ni-
metä opiskelta-
vaan uskontoon 
liittyvän rituaalin 
tai tavan sekä 
tunnistaa opis-
keltavasta uskon-
nosta jonkin 

Oppilas osaa an-
taa esimerkin 
opiskeltavan us-
konnon rituaa-
leista ja tavoista.  
Hän osaa nimetä 
opiskeltavan us-
konnon pyhiä 

Oppilas osaa ker-
toa opiskeltavan 
uskonnon keskei-
sistä rituaaleista 
ja tavoista sekä 
kuvailla uskonnon 
pyhiä paikkoja tai 
rakennuksia. 

Oppilas osaa ku-
vailla opiskelta-
van uskonnon 
keskeisten ritu-
aalien ja  
tapojen sekä py-
hien paikkojen ja 
rakennusten 
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 pyhän paikan tai 
rakennuksen. 

paikkoja tai ra-
kennuksia sekä 
jonkin niiden 
keskeisistä tun-
nusmerkeistä. 

merkityksiä us-
konnossa. 
 

T3 auttaa oppi-
lasta tunnista-
maan uskonnolli-
sen kielen erityis-
piirteitä ja ver-
tauskuvallisuutta 

S1, S2 Oppilas tunnis-
taa uskonnolli-
sen kielen erityis-
piirteitä ja ver-
tauskuvalli-
suutta. 

Uskonnon kielen 
ja symbolien ana-
lysointi 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä us-
konnollisen sym-
bolin, vertausku-
van, kielikuvan 
tai väitteen. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkin us-
konnollisesta kie-
lestä. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
uskonnollisesta 
kielestä ja sen ver-
tauskuvallisuu-
desta. 

Oppilas ymmär-
tää uskonnolli-
sen kielen erityis-
piirteitä ja ver-
tauskuvalli-
suutta. 

T4 ohjata oppilas 
etsimään, arvioi-
maan ja käyttä-
mään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista läh-
teistä 

S1, S2, S3 Oppilas harjaan-
tuu etsimään, ar-
vioimaan ja käyt-
tämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista läh-
teistä. 

Oppimaan oppi-
misen taidot us-
konnon opiske-
lussa 

Oppilas osaa oh-
jatusti etsiä us-
kontoa koskevaa 
tietoa annetuista 
lähteistä. 

Oppilas osaa et-
siä uskontoa kos-
kevaa tietoa use-
asta lähteestä. 

Oppilas osaa käyt-
tää hakemaansa 
tietoa ja tunnis-
taa, että tietoläh-
teiden luotetta-
vuudessa on 
eroja. 

Oppilas osaa et-
siä, yhdistellä ja 
vertailla uskon-
toa koskevaa tie-
toa eri lähteistä 
sekä tehdä ha-
vaintoja lähtei-
den luotettavuu-
desta. 

T5 opastaa oppi-
lasta perehty-
mään Suomen ja 
Euroopan uskon-
nollisiin ja 

S1, S2 Oppilas perehtyy 
Suomen ja Eu-
roopan uskon-
nollisiin ja katso-
muksellisiin juu-
riin ja nykytilaan. 

Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva 
tieto 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä 
Suomen ja Eu-
roopan uskon-
nollisiin ja 

Oppilas osaa ker-
toa esimerkkejä 
Suomen ja Eu-
roopan uskon-
nollisista ja kat-
somuksellisista 

Oppilas tunnistaa 
uskontojen ja kat-
somusten vaiku-
tuksia kulttuurissa 
ja yhteiskunnissa 

Oppilas osaa ker-
toa esimerkkejä 
uskontojen ja 
katsomusten vai-
kutuksesta kult-
tuuriin ja 
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katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyti-
laan 

katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyti-
laan liittyviä piir-
teitä. 

juurista ja nykyti-
lasta. 

Suomessa ja Eu-
roopassa. 

yhteiskuntiin 
Suomessa ja Eu-
roopassa. 

T6 ohjata oppilas 
tutustumaan juu-
talaisuuteen, kris-
tinuskoon ja isla-
miin ja niiden vai-
kutukseen ja his-
toriaan Euroo-
passa 

S2, S3 Oppilas tutustuu 
juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja 
islamiin sekä nii-
den vaikutuk-
seen ja histori-
aan Euroopassa. 

Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva 
tieto 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä juu-
talaisuuden, kris-
tinuskon ja isla-
min pääpiirteitä. 

Oppilas osaa ker-
toa juutalaisuu-
den, kristinuskon 
ja islamin pää-
piirteistä. 

Oppilas osaa ver-
tailla juutalaisuu-
den, kristinuskon 
ja islamin pääpiir-
teitä. 

Oppilas osaa ker-
toa juutalaisuu-
den, kristinuskon 
ja islamin vaiku-
tuksesta tai his-
toriasta Euroo-
passa. 

T7 kannustaa op-
pilasta kunnioitta-
maan omaa ja toi-
sen pyhää sekä 
käyttäytymään 
asianmukaisesti 
erilaisissa uskon-
nollisissa tilai-
suuksissa ja tilan-
teissa 

S1, S2, S3 Oppilas ymmär-
tää, mitä tarkoi-
tetaan pyhän kä-
sitteellä sekä 
pyrkii kunnioitta-
maan omaa ja 
toisen pyhää. 
Oppilas tietää, 
miten toimitaan 
erilaisissa uskon-
nollisissa tilan-
teissa ja pai-
koissa sekä pyrkii 
käyttäytymään 
niissä 

Uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas tunnis-
taa tai osaa ni-
metä jonkin py-
hänä pidetyn 
asian tai siihen 
liittyvän tavan. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoit-
teen osaa ei arvi-
oida. 
 

Oppilas osaa ni-
metä erilaisia py-
hinä pidettyjä 
asioita ja ku-
vailla, millaisia 
tapoja niihin liit-
tyy. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoit-
teen osaa ei arvi-
oida. 
 

Oppilas ymmär-
tää, mitä tarkoite-
taan toisen pyhän 
kunnioittamisella.  
 
Hän osaa antaa 
esimerkkejä us-
konnollisiin tilan-
teisiin ja paikkoi-
hin sekä muihin 
pyhiin asioihin liit-
tyvästä tapakult-
tuurista. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää 

Oppilas ymmär-
tää ja osaa ku-
vailla, miten py-
hyys voi ilmetä 
eri tavoin uskon-
noissa. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoit-
teen osaa ei arvi-
oida. 
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asianmukaisesti 
ja kunnioitta-
vasti. 

tavoitteen osaa ei 
arvioida. 
 

T8 ohjata oppilas 
perehtymään 
opiskeltavan us-
konnon eettisiin 
opetuksiin sekä 
eri uskontoja yh-
distäviin eettisiin 
periaatteisiin 

S1, S2, S3 Oppilas perehtyy 
opiskeltavan us-
konnon eettisiin 
opetuksiin sekä 
eri uskontoja yh-
distäviin eettisiin 
periaatteisiin. 

Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tunnis-
taa tai osaa ni-
metä yksittäisen 
esimerkin opis-
keltavan uskon-
non eettisistä 
opetuksista. 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
opiskeltavan us-
konnon eettisistä 
opetuksista tai 
uskontoja yhdis-
tävistä eettisistä 
periaatteista. 

Oppilas osaa ku-
vailla opiskeltavan 
uskonnon keskei-
siä eettisiä ope-
tuksia ja kertoa 
jostakin uskontoja 
yhdistävästä eetti-
sestä periaat-
teesta sekä antaa 
esimerkkejä nii-
den soveltami-
sesta arjen tilan-
teisiin. 

Oppilas osaa 
pohtia uskonto-
jen erilaisten 
eettisten periaat-
teiden sovelta-
mista arjessa. 

T9 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ihmisoi-
keuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen 
oikeuksien sopi-
mukseen sisälty-
viä arvoja yksilön 
ja yhteisön näkö-
kulmasta 

S2, S3 Oppilas ymmär-
tää ihmisoikeuk-
siin ja erityisesti 
YK:n Lapsen oi-
keuksien sopi-
mukseen sisälty-
viä arvoja yksilön 
ja yhteisön näkö-
kulmasta. 

Ihmisoikeusetiikka 
 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä ih-
misoikeuksia tai 
Lapsen oikeuk-
sien sopimuk-
sesta nousevia 
lapsen oikeuksia. 

Oppilas osaa ker-
toa esimerkkejä 
ihmisoikeuksista 
tai lasten oikeuk-
sista. 

Oppilas osaa ker-
toa YK:n Lapsen 
oikeuksien sopi-
muksen keskei-
sestä sisällöstä, 
esimerkkejä ih-
misoikeuksista 
sekä tunnistaa, 
miten nämä vai-
kuttavat hänen 
omassa elämän-
piirissään. 

Oppilas osaa 
pohtia ihmisoi-
keuksiin ja lasten 
oikeuksiin liitty-
viä kysymyksiä 
yksilön ja yhtei-
sön näkökul-
mista. 
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T10 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
tekemiään valin-
toja ja pohtimaan 
toiminnan taus-
talla vaikuttavia 
arvoja eettisten 
periaatteiden ja 
kestävän tulevai-
suuden näkökul-
masta 
 

S2, S3 Oppilas harjaan-
tuu arvioimaan 
tekemiään valin-
toja ja pohti-
maan toiminnan 
taustalla vaikut-
tavia arvoja eet-
tisten periaattei-
den ja kestävän 
tulevaisuuden 
näkökulmasta. 
 

Eettinen pohdinta   Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä joi-
tain toiminnan 
taustalla vaikut-
tavia arvoja tai 
eettisiä valintati-
lanteita. 

Oppilas tunnis-
taa eettisiä peri-
aatteita. Hän 
osaa kertoa esi-
merkkejä eetti-
sistä valintatilan-
teista ja antaa 
niihin ratkaisu-
vaihtoehtoja. 

Oppilas osaa ker-
toa opiskeltavan 
uskonnon ja us-
kontojen yhtei-
sistä eettisistä pe-
riaatteista ja an-
taa esimerkkejä 
niiden soveltami-
sesta. 
 
Oppilas osaa ker-
toa arjen esimerk-
kejä kestävän tu-
levaisuuden ra-
kentamisesta. 

Oppilas osaa 
pohtia omia va-
lintojaan ja eetti-
siä valintatilan-
teita arvojen, eri-
laisten eettisten 
periaatteiden ja 
kestävän tulevai-
suuden näkökul-
mista. 

T11 luoda oppi-
laalle mahdolli-
suuksia keskus-
tella eettisistä ky-
symyksistä, il-
maista rakenta-
vasti ajatuksiaan 
ja tunteitaan sekä 
harjoitella perus-
telemaan omia 
näkemyksiään 

S1, S2, S3 Oppilas harjoitte-
lee keskustele-
maan eettisistä 
kysymyksistä 
sekä kehittää 
ajattelu- ja dialo-
gitaitojaan. 

Ajattelun ja vuo-
rovaikutuksen tai-
dot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
ja ilmaista jollain 
tavoin ajatuksi-
aan. 

Oppilas ottaa 
osaa yhteiseen 
keskusteluun ja 
ilmaisee itseään 
rakentavasti. 

Oppilas huomioi 
muut keskuste-
luun osallistujat ja 
osaa perustella 
omia näkemyksi-
ään. 

Oppilas osaa kes-
kustella vasta-
vuoroisesti sekä 
pohtia ja tarken-
taa omia näke-
myksiään vuoro-
vaikutuksessa 
muiden kanssa. 
 

T12 auttaa ja tu-
kea oppilasta 

S3 Oppilas saa val-
miuksia 

Ei käytetä arvosa-
nan 
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muodostamaan ja 
vahvistamaan 
myönteistä maail-
mankatsomusta, 
itsetuntoa ja luot-
tamusta elämään 

muodostaa ja 
vahvistaa myön-
teistä maailman-
katsomustaan, it-
setuntoaan ja 
luottamusta elä-
määnsä. 

muodostamisen 
perustana. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana 
itsearviointia. 
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Elämänkatsomustieto 
 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

T1 luoda edelly-
tyksiä oppilaan 
eettisten ajatte-
lun taitojen ke-
hittymiselle ja 
kannustaa oppi-
lasta sovelta-
maan eettisiä pe-
riaatteita arjen 
tilanteisiin 

S1-S4 Harjaantuu eetti-
sen ajattelun tai-
doissa.  
 
Osaa sovel-
taa eettisiä peri-
aatteita arjen ti-
lanteissa ja valin-
noissa. 

Kyky eettiseen 
ajatteluun ja eet-
tisten periaat-
teitten sovelta-
miseen 

Osaa kuvailla oh-
jatusti jonkin 
eettisen periaat-
teen tai arjessa 
tehtävän eetti-
sen valinnan. 

Osaa kuvailla ja 
perustella yhden 
eettisen periaat-
teen ja yhden ar-
jessa tehtävän 
eettisen valin-
nan. 

Ymmärtää etii-
kan keskeisiä kä-
sitteitä ja peri-
aatteita. 
 
Osaa kuvailla ja 
perustella, miten 
voi soveltaa eet-
tisiä periaatteita 
arjessa. 

Ymmärtää etii-
kan keskeisiä kä-
sitteitä ja peri-
aatteita.  
 
Osaa selittää ja 
perustella eettis-
ten periaattei-
den johdonmu-
kaista sovelta-
mista eri tilan-
teissa. 

T2 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan ja arvioi-
maan väitteitä ja 
niiden peruste-
luita 

S1-S4 Oppilas oppii ha-
vaitsemaan väit-
teitä ja tunnista-
maan sekä arvi-
oimaan niiden 
perusteluita.  

Väitteiden ja pe-
rusteluiden tun-
nistaminen ja ar-
viointi 

Osaa tunnistaa 
ohjatusti keskus-
telusta tai teks-
tistä väitteen.  

Osaa löytää kes-
kustelusta ja 
tekstistä väitteen 
ja sille peruste-
lun. 

Osaa löytää kes-
kustelusta ja 
tekstistä   
keskeisiä väit-
teitä ja niiden 
perusteluja sekä 
pohtia 

Osaa löytää kes-
kustelusta ja eri-
laisista teksteistä 
keskeisiä väit-
teitä perustelui-
neen.  
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perusteluiden 
asiaankuulu-
vuutta.  

Osaa pohtia mo-
nipuolisesti pe-
rusteluiden asi-
aankuuluvuutta. 

T3 edistää oppi-
laan kykyä oival-
taa asioiden väli-
siä suhteita ja ke-
hittää ajattelu-
aan 

S1, S2, S3 Oivaltaa asioiden 
välisiä suhteita ja 
tunnistaa vir-
heellistä päätte-
lyä.  
 
Kehittyy ajatte-
lun taidoissa.  

Ajattelun taidot Osaa tehdä ohja-
tusti havaintoja 
asioiden välisistä 
suhteista tai vir-
heellisestä päät-
telystä. 

Osaa tehdä ha-
vaintoja asioiden 
välisistä suh-
teista ja virheelli-
sestä päätte-
lystä. 

Oivaltaa asioiden 
välisiä suhteita.  
 
Osaa tunnistaa 
virheellistä päät-
telyä ja välttää 
sitä omassa ajat-
telussaan. 

Oivaltaa asioiden 
välisiä suhteita 
monipuolisesti ja 
tunnistaa vir-
heellistä päätte-
lyä.  
 
Osaa hyödyntää 
näitä taitoja 
omassa ajatte-
lussaan. 

T4 ohjata oppi-
lasta kantamaan 
vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä 
ja luonnosta  

S1, S2, S3 Osaa kantaa vas-
tuuta itsestä, toi-
sista ja luon-
nosta. 

Vastuullisen toi-
minnan  
ymmärtäminen  

Osaa kuvailla oh-
jatusti yhden ta-
van kantaa vas-
tuuta itsestä, toi-
sista ihmisistä tai 
luonnosta. 

Osaa kuvailla yh-
den tavan kantaa 
vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä 
ja luonnosta. 
  

Osaa kuvailla, 
mitä tarkoittaa 
itsestä, toisista ja 
luonnosta vas-
tuun ottaminen 
sekä kertoa, mitä 
vastuun kantami-
nen tarkoittaa 
omassa toimin-
nassa. 

Osaa selittää ja 
perustella, mitä 
tarkoittaa it-
sestä, toisista ja 
luonnosta vas-
tuun ottaminen 
sekä kuvata eri-
laisin esimerkein, 
mitä vastuun 
kantaminen tar-
koittaa omassa 
toiminnassa. 
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T5 ohjata oppilas 
tutustumaan 
suomalaiseen, 
eurooppalaiseen 
ja maailman kult-
tuuriperintöön 
sekä hahmotta-
maan kulttuu-
rista moninai-
suutta ilmiönä 

S2, S3, S4 Tutustuu suoma-
laiseen, euroop-
palaiseen ja 
maailman kult-
tuuriperintöön 
sekä hahmottaa 
kulttuurista mo-
ninaisuutta il-
miönä  

Tietojen ja käsit-
teiden hallinta 

Osaa mainita oh-
jatusti yhden 
kulttuurivähem-
mistön. 
 
Osaa nimetä oh-
jatusti yhden 
kulttuuriperintö-
kohteen.  

Tietää että on 
erilaisia kulttuu-
reja ja osaa mai-
nita yhden kult-
tuurivähemmis-
tön ja siihen liit-
tyvän piirteen.  
 
Osaa nimetä yh-
den kulttuuripe-
rintökohteen.  

Oppilas osaa ni-
metä ja selittää 
joitakin kulttuu-
riin liittyviä piir-
teitä suomalai-
sesta, eurooppa-
laisesta ja maail-
man kulttuuripe-
rinnöstä.  
 
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
yhteisön tai yh-
teiskunnan kult-
tuurisesta moni-
naisuudesta. 

Oppilas osaa ni-
metä ja selittää 
useita kulttuuriin 
liittyviä piirteitä 
suomalaisesta, 
eurooppalaisesta 
ja maailman kult-
tuuriperinnöstä.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla yhteisön 
tai yhteiskunnan 
kulttuurista mo-
ninaisuutta ja 
pohtia sen mer-
kitystä.  

T6 tukea oppi-
lasta rakenta-
maan katsomuk-
sellista ja kult-
tuurista yleissi-
vistystään 

S1-S4 Tunnistaa katso-
musten ja kult-
tuurien 
peruspiirteitä 
sekä tunnistaa ja 
käyttää katso-
muksellisia käsit-
teitä. 

Tietojen ja käsit-
teiden hallinta 

Osaa nimetä jon-
kin katsomuksen, 
kulttuurin tai 
katsomuksellisen 
käsitteen. 

Osaa nimetä jon-
kin katsomuksen 
tai kulttuurin 
sekä siihen liitty-
viä piirteitä.  
 
Tietää ainakin 
yhden katsomuk-
sellisen käsit-
teen. 

Osaa nimetä jon-
kin katsomuksen 
tai kulttuurin ja 
kertoa siitä kat-
somuksellis-
ten käsitteiden 
avulla. 

Osaa nimetä joi-
takin katsomuk-
sia ja kulttuu-
reja.  
 
Osaa kertoa ja 
antaa niistä esi-
merkkejä katso-
muksellisia käsit-
teitä käyttäen. 

T7 ohjata oppi-
lasta 

S1-S4 Havainnoi omaa 
katsomuksellista 

Oppimaan oppi-
misen taidot  

Osaa asettaa oh-
jatusti yhden 

Tunnistaa osaa-
mistaan ja 

Osaa asettaa kat-
somukselliseen 

Osaa asettaa kat-
somukselliseen 
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suunnittelemaan 
ja arvioimaan 
omaa katsomuk-
sellista oppimis-
taan  

osaamistaan ja 
asettaa sen poh-
jalta tavoitteita.  
 
Arvioi katsomuk-
sellista oppimis-
taan. 

tavoitteen 
omalle katso-
mukselliselle op-
pimiselleen. 

asettaa ainakin 
yhden tavoitteen 
omalle katso-
mukselliselle op-
pimiselleen.  
 
Suunnittelee ja 
arvioi ohjatusti 
opiskeluaan. 

oppimiseensa 
liittyviä itselleen 
sopivia tavoit-
teita, pyrkii toi-
mimaan tavoit-
teiden suunnassa 
ja arvioi niiden 
toteutumista.  

oppimiseensa 
liittyviä itselleen 
sopivia tavoit-
teita ja toimii nii-
den mukaisesti.  
 
Arvioi monipuoli-
sesti tavoitteiden 
toteutumista.  

T8 rohkaista op-
pilasta ilmaise-
maan katsomus-
taan ja kuuntele-
maan muiden 
katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1, S2, S3 Ilmaisee katso-
mustaan ja toimii 
rakentavassa 
vuorovaikutuk-
sessa ryhmän jä-
senenä.  

Vuorovaikutus-
taidot ja toiminta 
ryhmän jäsenenä 

Kuuntelee mui-
denkatsomuksel-
lisia kannanot-
toja asiallisesti.  
 
 
 
  

Tuo ohjatusti 
esille omia katso-
muksellisia kan-
nanottojaan tai 
identiteettiään.  
 
Toimii vuorovai-
kutuksessa tois-
ten kanssa asial-
lisesti.  

Ilmaisee omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan 
tai identiteetti-
ään rakenta-
vasti.  
 
Toimii positiivi-
sessa vuorovai-
kutuksessa tois-
ten kanssa. 

Ilmaisee omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan 
tai identiteetti-
ään monipuoli-
sesti. 
 
Toimii rakenta-
vassa vuorovai-
kutuksessa tois-
ten kanssa.  

T9 ohjata oppilas 
tuntemaan YK:n 
yleismaailmalli-
seen ihmisoi-
keuksien julistuk-
seen perustuvaa 

S3 Ymmärtää käsit-
teen ihmisoikeu-
det. 
 
Tietää, mikä on 
YK:n ihmisoi-
keuksien julistus. 
 

Ihmisoikeusetii-
kan tunteminen 

Osaa kuvailla oh-
jatusti yhden 
keskeisen lapsen 
oikeuden. 
 
  

Tietää käsitteen 
ihmisoikeudet.  
 
Tietää, että on 
olemassa ihmis-
oikeuksia, joista 
osaa kuvailla yh-
den keskeisen. 

Ymmärtää käsit-
teen ihmisoikeu-
det. 
 
Tietää, että on 
olemassa YK:n 
yleismaailmalli-
nen 

Ymmärtää ja 
osaa selittää kä-
sitteen ihmisoi-
keudet.  
 
Tietää, että on 
olemassa YK:n 
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ihmisoikeusetiik-
kaa, erityisesti 
lapsen oikeuksia  

Tietää, millaisia 
oikeuksia lapsilla 
on. 

 
Tietää, että on 
olemassa lapsen 
oikeuksia, joista 
osaa kuvailla yh-
den keskeisen.   
 
 

ihmisoikeuksien 
julistus ja osaa 
kuvailla siitä 
kaksi ihmisoi-
keutta. 
 
Tietää, että on 
olemassa monia 
lapsen oikeuksia, 
joista osaa ku-
vailla kaksi. 

yleismaailmalli-
nen ihmisoikeuk-
sien julistus ja 
osaa kuvailla siitä 
ainakin kolme ih-
misoikeutta. 
 
Tietää ja osaa 
perustella sen, 
että on olemassa 
monia lapsen oi-
keuksia, joista 
osaa kuvailla ai-
nakin kolme. 

T10 rohkaista 
oppilasta toimi-
maan aloitteelli-
sesti ja vastuulli-
sesti omassa ym-
päristössään 
  

S1-S4 Tietää, että on 
olemassa kan-
sainvälisesti so-
vittuja kestävän 
kehityksen ta-
voitteita. 
 
Osaa toimia 
omassa lähiym-
päristössään vas-
tuullisesti.  

Vaikuttamisen 
keinojen tunte-
minen 

Osaa kertoa oh-
jatusti yhden ta-
van toimia vas-
tuullisesti 
omassa lähiym-
päristössä. 

Osaa kuvailla yh-
den kestävän ke-
hityksen tavoit-
teen. 
 
Osaa kuvailla yh-
den tavan toimia 
vastuullisesti lä-
hiympäristössä. 

Tietää, että kes-
tävän kehityksen 
tavoitteita on 
erilaisia, ja 
osaa kuvailla ja 
perustella niistä 
kaksi. 
 
Osaa antaa esi-
merkkejä oman 
toiminnan vas-
tuullisuudesta. 

Tietää, että kes-
tävän tulevaisuu-
den tavoitteisto 
on laaja koko-
naisuus.  
 
Osaa kuvailla ja 
perustella kolme 
kestävän kehi-
tyksen tavoi-
tetta. 
 
Osaa kuvailla ja 
perustella kaksi 
tärkeää 
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tapaa toimia vas-
tuullisesti lä-
hiympäristössä ja 
kertoa, miten 
niissä voisi olla 
aloitteellinen. 
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Historia  
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppi-
lasta kiinnostu-
maan historiasta 
tiedonalana ja 
identiteettiä ra-
kentavana oppi-
aineena 

S1-S5 Oppilas kiinnos-
tuu historiasta 
tiedonalana ja 
sen 
merkityksestä 
identiteetille. 

 Motivaation ke-
hittymistä ei käy-
tetä arvosanan 
muodostamisen 
perusteena. Op-
pilaita ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana 
itsearviointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 johdattaa op-
pilasta tunnista-
maan erilaisia 
historian lähteitä 

S1-S5 Oppilas tunnistaa 
erilaisia historian 
lähteitä. 

Historian tieto-
lähteiden tunnis-
taminen 

Oppilas tunnistaa 
joitakin historian 
lähteitä. 

Oppilas antaa 
esimerkkejä   his-
torian alkupe-
räislähteistä 
opiskeltavilta ai-
kakausilta. 

Oppilas kertoo, 
miten alkuperäis-
lähde eroaa toi-
sen käden läh-
teistä. 
 

Oppilas vertailee 
erilaisia historian 
lähteitä. 
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T3 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan historiatie-
don tulkinnalli-
suuden 

S1-S5 Oppilas havait-
see historiatie-
don tulkinnalli-
suuden. 

Historiatiedon 
tulkinnallisuuden 
havaitseminen 

Oppilas antaa 
esimerkkejä his-
torian faktoista. 

Oppilas antaa 
esimerkkejä his-
torian faktoista 
ja tulkinnoista. 
 

Oppilas tunnis-
taa, että samasta 
tapahtumasta tai 
ilmiöstä voi olla 
erilaisia tulkin-
toja. 

Oppilas antaa 
esimerkkejä sa-
maan tapahtu-
maan tai ilmiöön 
liittyvistä erilai-
sista tulkinnoista. 
 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 auttaa oppi-
lasta ymmärtä-
mään erilaisia ta-
poja jakaa histo-
ria aikakausiin 
sekä käyttämään 
niihin liittyviä 
historiallisia kä-
sitteitä 

S1-S5 Oppilas ymmär-
tää tapoja jakaa 
historia aikakau-
siin ja niihin liit-
tyviä käsitteitä. 

Kronologian ym-
märrys  

Oppilas tunnistaa 
keskeisiä histori-
aan liittyvät ajan 
jäsentämismuo-
toja (vanha aika, 
keskiaika, uusi 
aika; esihistoria, 
historia; eaa, jaa) 

Oppilas nimeää 
keskeisiä histori-
aan liittyviä ajan 
jäsentämismuo-
toja ja sijoittaa 
eri aikakausien 
tapahtumia aika-
järjestykseen.  
 

Oppilas käyttää 
keskeisiä histori-
aan liittyviä ajan 
jäsentämismuo-
toja sekä antaa 
esimerkkejä eri 
aikakausien yh-
teiskunnille omi-
naisista piir-
teistä. 

Oppilas kuvailee 
asioita, joiden 
perusteella teh-
dään historiallisia 
aikakausijakoja. 
 

T5 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ihmisen 
toiminnan motii-
veja 
 

S1-S5 Oppilas ymmär-
tää ihmisen toi-
minnan motiiveja 
erilaisissa histori-
allisissa tilan-
teissa. 

Historiallinen 
empatia  

Oppilas tunnis-
taa, että ihmisillä 
on ollut erilaisia 
motiiveja toimin-
nalleen. 

Oppilas antaa 
esimerkkejä 
menneisyyden 
ihmisten toimin-
nan motiiveista. 
 

Oppilas asettau-
tuu menneen 
ajan ihmisen ase-
maan ja nimeää 
tämän toiminnan 
motiiveja. 
 

Oppilas asettau-
tuu menneen 
ajan ihmisen ase-
maan ja tarkaste-
lee, miten hänen 
yhteiskunnalli-
nen asemansa 
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vaikuttaa hänen 
toimintaansa. 
 

T6 johdattaa op-
pilasta hahmot-
tamaan erilaisia 
syitä ja seurauk-
sia historian ta-
pahtumille ja il-
miöille 

S1-S5 Oppilas tunnistaa 
historiallisille ta-
pahtumille ja il-
miöille syitä ja 
seurauksia. 

Syy- ja seuraus-
suhteiden hah-
mottaminen his-
toriassa 
 

Oppilas tunnistaa 
yksittäisen syyn 
tai seurauksen 
menneisyydessä 
tapahtuneelle 
asialle. 

Oppilas tunnistaa 
syitä ja seurauk-
sia menneisyy-
dessä tapahtu-
neille asioille. 

Oppilas tunnistaa 
suoria ja epäsuo-
ria syitä ja seu-
rauksia mennei-
syydessä tapah-
tuneille asioille. 

Oppilas tunnistaa 
lyhyt- ja pitkä-
kestoisia seu-
rauksia mennei-
syydessä tapah-
tuneille asioille. 

T7 auttaa oppi-
lasta tunnista-
maan muutoksia 
oman perheen 
tai yhteisön his-
toriassa sekä ym-
märtämään, mi-
ten samat muu-
tokset ovat voi-
neet tarkoittaa 
eri asioita eri ih-
misille 

S1-S5 Oppilas tunnistaa 
muutoksia ja nii-
den merkityksiä 
eri ihmisille ja 
ymmärtää, miten 
samat muutokset 
ovat voineet tar-
koittaa eri asioita 
eri ihmisille. 

Muutoksen hah-
mottaminen  

Oppilas tunnistaa 
asioita, jotka 
ovat muuttu-
neet. 

Oppilas tunnistaa 
muutoksia men-
neisyydessä ja 
antaa esimerkin 
muutoksen mer-
kityksestä eri ih-
misille. 

Oppilas kuvailee 
esimerkkien 
avulla, miten 
muutos ei ole 
merkinnyt samaa 
eri ihmisryhmille. 
 

Oppilas vertailee 
muutoksia men-
neisyydessä eri 
ihmisten ja ih-
misryhmien kan-
nalta ja kertoo, 
miksi muutos ei 
ole sama kuin 
edistys. 

T8 harjaannuttaa 
oppilasta hah-
mottamaan jat-
kuvuuksia histo-
riassa 

S1-S5 Oppilas hahmot-
taa jatkuvuuksia 
historiassa. 

Jatkuvuuden tun-
nistaminen 

Oppilas tunnistaa 
jonkin mennei-
syyden asian nä-
kymisen tässä 
päivässä. 

Oppilas nimeää 
asioita, joissa nä-
kyy jatkuvuutta 
aikakaudesta toi-
seen. 

Oppilas kuvailee 
asioiden jatku-
vuutta mennei-
syydessä. 
 

Oppilas kertoo 
syitä, miksi jokin 
asia ei ole muut-
tunut eri aikoina. 
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Historiallisen tiedon käyttäminen 

T9 ohjata oppi-
lasta esittä-
mämään muu-
toksille syitä 

S1-S5 Oppilas osaa esit-
tää muutokselle 
syitä. 

Syy- ja seuraus-
suhteen kuvaile-
minen 

Oppilas osoittaa 
jonkin syyn muu-
tokseen. 
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä 
muutokseen joh-
taneista syistä. 

Oppilas kuvailee 
suorien ja epä-
suorien syiden 
vaikutuksia muu-
tokseen. 

Oppilas vertailee 
erilaisten syiden 
vaikutuksia muu-
tokseen. 

T10 ohjata oppi-
lasta selittä-
mään, miten tul-
kinnat saattavat 
muuttua uusien 
lähteiden tai tar-
kastelutapojen 
myötä 

S1-S5 Oppilas osaa se-
littää, miten tul-
kinnat mennei-
syydestä saatta-
vat muuttua uu-
sien lähteiden tai 
tarkastelutapo-
jen myötä. 

Tulkintojen selit-
täminen 

Oppilas kertoo 
esimerkin tilan-
teesta, josta on 
erilaisia tulkin-
toja. 
 

Oppilas selittää 
yhden esimerkin 
avulla, miten uu-
det lähteet saat-
tavat muuttaa 
historian tapah-
tuman tai ilmiön 
tulkintaa. 
 

Oppilas selittää 
esimerkkien 
avulla, miten uu-
det lähteet ja tar-
kastelutavat 
saattavat muut-
taa historian tul-
kintoja. 
 

Oppilas vertailee 
samasta histo-
rian tapahtu-
masta tai ilmi-
östä tehtyjä tul-
kintoja ja kertoo, 
miten lähteiden 
valinta vaikuttaa 
tulkintaan. 
 

T11 ohjata oppi-
lasta selittämään 
ihmisen toimin-
taa 

S1–S5 Oppilas selittää 
ihmisen toimin-
nan tarkoituspe-
riä. 

Ihmisen toimin-
nan selittäminen 

Oppilas osoittaa, 
miten jokin ihmi-
sen toiminnan 
motiivi näkyy tä-
män toimin-
nassa. 
 
 

Oppilas kuvailee 
mahdollisia syitä 
menneisyyden 
ihmisen toimin-
nalle. 
 
 

Oppilas esittää 
käsiteltävästä 
asiasta kuvauk-
sen siten, että 
hän selittää ta-
pahtuman tai il-
miön yksittäisen 
toimijan kan-
nalta. 

Oppilas analysoi 
ihmisten toimin-
nan motiiveja ja 
esittää kuvauk-
sen siitä, miten 
yhteiskunnalli-
nen asema vai-
kuttaa ihmisten 
toimintaan. 
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Yhteiskuntaoppi  
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 ohjata oppi-
lasta kiinnostu-
maan ympäröi-
västä yhteiskun-
nasta ja yhteis-
kuntaopista tie-
donalana  

S1-S4 Oppilas kiinnos-
tuu ympäröivästä 
yhteiskunnasta ja 
yhteiskunta-
opista tie-
donalana 

 
 

Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 

   

T2 tukea oppi-
lasta harjaannut-
tamaan eettistä 
arviointikykyään 
liittyen erilaisiin 
inhimillisiin, yh-
teiskunnallisiin ja 
taloudellisiin ky-
symyksiin 

S1-S4 Oppilas oppii 
harjaannutta-
maan inhimilli-
siin, yhteiskun-
nallisiin ja talou-
dellisiin kysymyk-
siin liittyvää eet-
tistä arviointiky-
kyään 

 Ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia. 
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Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3 ohjata oppi-
lasta hahmotta-
maan itsensä yk-
silönä ja erilais-
ten yhteisöjen jä-
senenä, ymmär-
tämään ihmisoi-
keuksien ja tasa-
arvon merkityk-
sen sekä hah-
mottamaan yh-
teiskunnan oi-
keudellisia peri-
aatteita 

S1-S3 Oppilas oppii 
hahmottamaan 
itsensä yksilönä 
ja erilaisten yh-
teisöjen jäse-
nenä, ymmärtä-
mään ihmisoi-
keuksien ja tasa-
arvon merkityk-
sen sekä hah-
mottamaan yh-
teiskunnan oi-
keudellisia peri-
aatteita. 

Yhteisten sääntö-
jen, ihmisoikeuk-
sien ja tasa-ar-
von periaattei-
den tarkastelu  
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä yh-
teisistä sään-
nöistä. 
 
Oppilas tunnistaa 
ihmisoikeuksiin 
ja tasa-arvoon 
liittyviä asioita 
arkielämässä. 
 
Oppilas tunnistaa 
ohjatusti keskei-
siä oikeudellisia 
periaatteita. 

Oppilas kertoo, 
miksi tarvitaan 
yhteisiä sääntöjä.  
 
Oppilas kuvailee 
tasa-arvon ja ih-
misoikeuksien 
merkitystä. 
 
Oppilas antaa 
esimerkin oikeus-
järjestelmän toi-
minnasta. 
 

Oppilas selittää 
yhteisten sääntö-
jen merkityksen 
myös käytän-
nössä. 
 
Oppilas peruste-
lee, miksi ihmis-
oikeudet ovat 
tärkeitä ja mihin 
oikeusjärjestel-
mää tarvitaan.  
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä oi-
keusjärjestelmän 
toiminnasta. 
 

Oppilas erittelee 
yhteisten sääntö-
jen, oikeusjärjes-
telmän ja ihmis-
oikeuksien mer-
kitystä yhteis-
kunnan toimin-
nalle ja sen jäse-
nille. 

T4 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan median 
roolia ja merki-
tystä omassa ar-
jessa ja yhteis-
kunnassa  
 

S1-S4 Oppilas oppii tar-
kastelemaan me-
dian roolia ja 
merkitystä 
omassa arjessa ja 
yhteiskunnassa. 

Median roolin 
tarkastelu  
 

Oppilas tunnis-
taa, miten media 
vaikuttaa hänen 
omassa elämäs-
sään. 

Oppilas antaa 
esimerkkejä eri-
laisista tavoista, 
joilla media vai-
kuttaa hänen 
omassa elämäs-
sään ja yhteis-
kunnassa. 
 

Oppilas kuvailee, 
millainen merki-
tys medialla on 
hänen omassa 
elämässään ja 
miten erilaisia 
medioita voidaan 
käyttää vaikutta-
misen välineenä. 

Oppilas erittelee 
median erilaisia 
tapoja vaikuttaa 
yhteiskunnassa 
ja tarkastelee 
median käyttöä 
ja merkitystä 
kriittisesti. 
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T5 ohjata oppi-
lasta oivalta-
maan työnteon 
ja yrittäjyyden 
merkityksen lä-
hiyhteisössään  
 

S1, S4 Oppilas oppii ym-
märtämään työn-
teon ja yrittäjyy-
den merkityksen 
lähiyhteisössään. 

Työnteon ja yrit-
täjyyden merki-
tyksen tarkastelu 
 

Oppilas tunnistaa 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
eroja. 

Oppilas kuvailee 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden piir-
teitä ja nimeää 
niitä edustavia 
ammatteja. 
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä 
työnteon ja yrit-
täjyyden merki-
tyksestä perheen 
toimeentulon 
lähteenä ja yh-
teiskunnan toi-
mivuuden perus-
tana. 

Oppilas analysoi 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden mer-
kitystä lähiyhtei-
sössään ja laa-
jemmin yhteis-
kunnassa. 
 

T6 tukea oppi-
lasta ymmärtä-
mään, että eri 
toimijoiden tuot-
tamaan yhteis-
kunnalliseen tie-
toon liittyy erilai-
sia arvoja, näkö-
kulmia ja tarkoi-
tusperiä  

S1-S3  Oppilas oppii ym-
märtämään, että 
yhteiskunnalli-
seen tietoon liit-
tyy erilaisia ar-
voja, näkökulmia 
ja tarkoitusperiä. 

Erilaisten arvo-
jen, näkökulmien 
ja tarkoituspe-
rien hahmotta-
minen  

Oppilas tunnistaa 
ohjatusti, että eri 
toimijoiden tuot-
tamassa yhteis-
kunnallisessa tie-
dossa on erilaisia 
näkökulmia. 
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä eri  
toimijoiden tuot-
tamaan yhteis-
kunnalliseen tie-
toon liittyvistä 
näkökulmista ja 
tarkoitusperistä. 

Oppilas selittää 
esimerkkien 
avulla, miten eri 
toimijoiden tuot-
tamaan yhteis-
kunnalliseen tie-
toon liittyy erilai-
sia arvoja, näkö-
kulmia ja tarkoi-
tusperiä. 
 
 
 

Oppilas jäsentää 
erilaisten arvo-
jen, näkökulmien 
ja tarkoituspe-
rien ilmenemistä 
yhteiskuntaa 
koskevassa tie-
dossa. 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T7 kannustaa op-
pilasta harjoitte-
lemaan 

S1-S3 Oppilas oppii de-
mokraattisen vai-
kuttamisen 

Demokraattisen 
vaikuttamisen 
perustaitojen 

Oppilas tunnis-
taa, että hänellä 
on mahdollisuus 

Oppilas käyttää 
joitakin 

Oppilas soveltaa 
demokraatti-
sessa yhteisössä 

Oppilas soveltaa 
monipuolisesti 



Opetushallitus 

21 
 

demokraattisen 
vaikuttamisen 
perustaitoja sekä 
keskustelemaan 
rakentavasti eri 
mielipiteistä 

perustaitoja sekä 
rakentavaa kes-
kustelua. 

sekä yhteisössä 
toimimisen tieto-
jen ja taitojen so-
veltaminen käy-
tännössä 

vaikuttaa demo-
kratiassa asioi-
hin, jotka koske-
vat häntä ja 
muita yhteisön 
jäseniä.  
 
Oppilas antaa 
esimerkin ta-
vasta vaikuttaa. 

demokraattisen 
vaikuttamisen 
keinoja.  
 
Oppilas kuunte-
lee toisia ja pe-
rustelee omia nä-
kemyksiään. 

toimimisen peri-
aatteita ja tai-
toja, kuten kuun-
telemista, kan-
nan ottamista, si-
toutumista 
enemmistön 
päätöksiin sekä 
vaikuttamista lä-
hiyhteisössä. 

demokraatti-
sessa yhteisössä 
toimimisen peri-
aatteita ja tai-
toja.  
 
Oppilas arvioi 
omaa ja yhtei-
sönsä toimintaa 
demokraattisen 
vaikuttamisen 
näkökulmasta. 
 

T8 tukea oppi-
lasta ymmärtä-
mään oman ra-
hankäytön ja ku-
lutusvalintojen 
perusteita sekä 
harjoittelemaan 
niihin liittyviä tai-
toja  
 

S1, S4 Oppilas oppii ym-
märtämään 
oman rahankäy-
tön ja kulutusva-
lintojen perus-
teita sekä niihin 
liittyviä taitoja. 

Rahankäytön ja 
kulutusvalintojen 
perusteiden so-
veltaminen  

Oppilas antaa 
esimerkkejä ku-
luttamisesta ja 
säästämisestä. 
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä kes-
tävästä rahan-
käytöstä ja kulu-
tusvalintojen vai-
kutuksista.   

Oppilas arvioi 
erilaisia tapoja 
käyttää rahaa ja 
kuluttamiseen 
liittyviä ratkai-
suja sekä kertoo, 
millaisia vaiku-
tuksia hänen ku-
lutuspäätöksil-
lään on muihin 
ihmisiin ja ympä-
ristöön. 

Oppilas erittelee 
yksilön rahankäy-
tön ja kuluttami-
sen vaikutuksia 
lähiyhteisöön, 
ympäristöön ja 
yhteiskuntaan. 

T9 kannustaa op-
pilasta osallistu-
maan erilaisten 

S1, S3 Oppilas oppii 
osallistumaan 
erilaisten 

Osallistuminen ja 
mediataidot  

Oppilas antaa 
esimerkin 

Oppilas antaa 
esimerkkejä me-
dian turvallisesta 

Oppilas pohtii 
median käyttä-
miseen liittyviä 

Oppilas arvioi 
erilaisia median 
käyttötapoja 
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yhteisöjen toi-
mintaan ja har-
joittelemaan me-
dian käyttöä tur-
vallisella ja yh-
teiskunnallisesti 
tiedostavalla ta-
valla 

yhteisöjen toi-
mintaan ja käyt-
tämään mediaa 
turvallisella ja yh-
teiskunnallisesti 
tiedostavalla ta-
valla. 

median turvalli-
sesta käyttämi-
sestä. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti antaa esi-
merkin median 
käyttämisestä 
yhteiskunnallisen 
toiminnan väli-
neenä. 
 
 

käyttämisestä ja 
tunnistaa median 
käyttöön liittyviä 
riskejä. 
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä ta-
voista käyttää 
mediaa yhteis-
kunnallisen ajat-
telun ja toimin-
nan välineinä.  
 

turvallisuusnäkö-
kulmia ja käyttää 
mediaa yhteis-
kunnallisen ajat-
telun ja toimin-
nan välineenä. 
 
 

sekä vaikuttami-
sen että median 
turvallisen käy-
tön näkökul-
masta.  
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Musiikki  
 

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Osallisuus 

T1 rohkaista op-
pilasta osallistu-
maan yhteismu-
sisointiin ja ra-
kentamaan 
myönteistä yh-
teishenkeä yhtei-
sössään 

S1-S4 Oppilas oppii toi-
mimaan musiikil-
listen yhteisöjen 
jäsenenä. 

Musiikillisen ryh-
män jäsenenä 
toimiminen 

Oppilas osallistuu 
musisoivan ryh-
män toimintaan 
opettajan konk-
reettisen ohjeen 
mukaan.  

Oppilas osallistuu 
musisointiin ryh-
män jäsenenä. 

Oppilas osallistuu 
yhteismusisoin-
tiin huomioiden 
muut ryhmän jä-
senet. 

Oppilas osallistuu 
yhteismusisoin-
tiin rakentavasti 
huolehtien osuu-
destaan sekä 
kannustaen ja 
auttaen toisia. 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata oppi-
lasta luontevaan 
äänenkäyttöön ja 
laulamiseen sekä 
kehittämään 
keho-, rytmi-, 
melodia- ja 

S1-S4 Oppilas kehittää 
äänenkäyttö- ja 
laulutaitoaan 
sekä 
keho-, rytmi-, 
melodia- ja 

Äänenkäyttö, 
laulaminen ja 
soittaminen ryh-
män jäsenenä 

Oppilas kokeilee 
äänenkäytön ja 
soittamisen mah-
dollisuuksia 
konkreettisen 
ohjauksen avulla.  

Oppilas harjoitte-
lee äänenkäyttöä 
sekä keho-, 
rytmi-, melodia- 
ja sointusoitinten 
soittamista ryh-
män jäsenenä. 

Oppilas osallistuu 
yhteislauluun ja -
soittoon pyrkien 
sovittamaan 
osuutensa osaksi 
musiikillista ko-
konaisuutta.  

Oppilas kehittää 
äänenkäyttöään 
ja  
keho-, rytmi-, 
melodia- ja soin-
tusoittimien soit-
totaitoaan sekä 
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sointusoittimien 
soittotaitoaan 
musisoivan  
ryhmän jäsenenä 

sointusoitinten 
soittotaitojaan 
musisoivan ryh-
män jäsenenä. 

 
 

osallistuu yhteis-
lauluun ja -soit-
toon sujuvasti. 
 

T3 kannustaa op-
pilasta keholli-
seen musiikin, 
kuvien, tarinoi-
den ja tunnetilo-
jen ilmaisuun ko-
konaisvaltaisesti 
liikkuen 
 

S1-S4 Oppilas ilmaisee 
ja tutkii musiikkia 
ja taiteen maail-
maa musiikkilii-
kunnallisuuden 
keinoin 
 
 

Musiikkiliikunta 
  

Oppilas osallistuu 
musiikkia ja lii-
kettä yhdistä-
vään toimintaan. 

Oppilas osallistuu 
musiikkia ja lii-
kettä yhdistä-
vään toimintaan 
ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas liikkuu 
musiikin mukaan 
ja käyttää keho-
aan musiikilli-
seen ilmaisuun.  
 

Oppilas käyttää 
koko kehon lii-
kettä monipuoli-
sesti ja luovasti 
musiikin oppimi-
sessa sekä musii-
killisessa ilmai-
sussa ja vuoro-
vaikutuksessa.  

T4 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia ääniym-
päristön ja musii-
kin elämykselli-
seen kuunteluun 
sekä ohjata 
häntä jäsentä-
mään kuule-
maansa sekä ker-
tomaan siitä 

S1-S4 Oppilas kuunte-
lee ja havainnoi 
ääniympäristöä 
ja musiikkia elä-
myksellisesti 
sekä kykenee 
osallistumaan ai-
heeseen liitty-
vään keskuste-
luun.  

Musiikin kuun-
telu 

Oppilas kuunte-
lee ääniympäris-
töä ja musiikkia.  
 

Oppilas kuunte-
lee ääniympäris-
töä ja musiikkia 
ja tunnistaa nii-
hin liittyviä miel-
tymyksiään. 

Oppilas kuunte-
lee keskittyneesti 
ääniympäristöä 
ja musiikkia, tun-
nistaa niihin liit-
tyviä mieltymyk-
siään ja esittää 
kuulemastaan 
huomioita.  
 
 

Oppilas kuunte-
lee ääniympäris-
töä ja musiikkia, 
tunnistaa niihin 
liittyviä mielty-
myksiään ja kes-
kustelee havain-
noistaan. 

T5 rohkaista op-
pilasta improvi-
soimaan sekä 

S1-S4 Oppilas rakentaa 
luovaa suhdetta 
musiikkiin äänillä 

Luovan musiikilli-
sen ajattelun 

Oppilas osallistuu 
luovan tuottami-
sen prosessiin 

Oppilas osallistuu 
luovan tuottami-
sen prosessiin 

Oppilas käyttää 
musiikillisia tai 
muita äänellisiä 

Oppilas käyttää 
musiikillisia tai 
muita äänellisiä 
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suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 
pienimuotoisia 
sävellyksiä tai 
monitaiteellisia 
kokonaisuuksia 
eri keinoin ja 
myös tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa käyttäen 

leikkien, kokeil-
len ja improvisoi-
den sekä sävel-
täen tai työsken-
telemällä tai-
teidenvälisesti.  
 
Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
musiikin tekemi-
sessä. 

ilmaiseminen eri 
keinoin 

yksin tai ryhmän 
jäsenenä. 
 
Oppilas kokeilee 
joitakin musiikki-
teknologian työ-
kaluja opettajan 
konkreettisten 
ohjeiden mu-
kaan. 

tuottaen yksittäi-
siä musiikillisia 
ideoita yksin tai 
ryhmän jäse-
nenä. 
 
Oppilas kokeilee 
musiikkiteknolo-
gian mahdolli-
suuksia musiikin 
tekemisessä. 

elementtejä luo-
van tuottamisen 
prosessissa. 
 
Oppilas osaa tar-
vittaessa ohja-
tusti hyödyntää 
musiikkiteknolo-
gian tarjoamia 
mahdollisuuksia 
yksin tai ryhmän 
jäsenenä.  
 

elementtejä ke-
hittäen ja toteut-
taen musiikillisia 
ideoita yksin tai 
ryhmän jäse-
nenä. 
 
Oppilas käyttää 
musiikkiteknolo-
gian tarjoamia 
mahdollisuuksia 
omassa tai ryh-
män ilmaisussa. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 

T6 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan musiikilli-
sia kokemuksi-
aan ja musiikilli-
sen maailman es-
teettistä, kult-
tuurista ja histo-
riallista moni-
muotoisuutta  

S1-S4 Oppilas tarkaste-
lee musiikillisia 
kokemuksiaan 
sekä musiikillisen 
maailman moni-
muotoisuutta.  

Musiikin merki-
tysten havain-
nointi  

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikin 
ajallisia ja kult-
tuurisia piirteitä.  

Oppilas kertoo 
musiikillisista ha-
vainnoistaan 
sekä tunnistaa 
joitakin musiikin 
ajallisia ja kult-
tuurisia piirteitä. 

Oppilas kertoo ja 
esittää näkemyk-
siä musiikillisista 
havainnoistaan 
sekä musiikin 
ajallisista ja kult-
tuurisista merki-
tyksistä. 

Oppilas  
esittää perustel-
tuja näkemyksiä 
ja osallistuu kes-
kusteluun  
musiikillisista ha-
vainnoista sekä 
musiikin ajalli-
sista ja kulttuuri-
sista merkityk-
sistä. 
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T7 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään musiikkikä-
sitteitä ja musii-
kin merkintäta-
pojen periaat-
teita musisoinnin 
yhteydessä 

S1-S4 Oppilas käyttää 
musiikkikäsitteitä 
ja musiikin mer-
kintätapoja mu-
siikillisessa toi-
minnassa.  

Musiikin merkin-
tätapojen ym-
märtäminen 

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikki-
käsitteitä ja mu-
siikin merkintäta-
poja.  

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikki-
käsitteitä ja mu-
siikin merkintäta-
poja ja osaa mu-
sisoida niiden 
mukaisesti. 

Oppilas toimii 
opiskeltujen mu-
siikillisten mer-
kintöjen mukai-
sesti musisoides-
saan.  

Oppilas käyttää 
ja soveltaa opis-
keltuja musiikki-
käsitteitä ja mu-
siikin merkintäta-
poja musiikilli-
sessa toimin-
nassa.   

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T8 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan musiikin 
vaikutuksia hy-
vinvointiin sekä 
huolehtimaan 
musisointi- ja ää-
niympäristön tur-
vallisuudesta 

S1-S4 Oppilas tunnistaa 
musiikin ja ää-
niympäristön vai-
kutuksia mieli-
alaan ja hyvin-
vointiin.  
Oppilas huolehtii 
musisointi- ja ää-
niympäristön tur-
vallisuudesta. 

Välineiden ja lait-
teiden turvalli-
nen käyttö. 
Lisäksi oppilasta 
ohjataan pohti-
maan ääneen ja 
musiikkiin liitty-
viä kokemuksi-
aan, mutta tätä 
ei käytetä arvo-
sanan muodosta-
misen perus-
teena.   
 

Oppilas noudat-
taa annettavia 
turvallisuusoh-
jeita. 

Oppilas toimii 
turvallisuusohjei-
den mukaisesti. 

Oppilas käyttää 
laitteita ja soitti-
mia ottaen huo-
mioon muun mu-
assa äänen ja 
musiikin voimak-
kuuteen liittyvät 
tekijät.  
 

Oppilas huolehtii 
musisointi- ja ää-
niympäristön tur-
vallisuudesta.  

Oppimaan oppiminen musiikissa 
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T9 ohjata oppi-
lasta kehittä-
mään musiikil-
lista osaamistaan 
harjoittelun 
avulla, osallistu-
maan tavoittei-
den asettami-
seen ja arvioi-
maan edistymis-
tään suhteessa 
tavoitteisiin. 

S1-S4 Oppilas oppii ke-
hittämään musii-
killista osaamis-
taan harjoittelun 
avulla, osallistuu 
tavoitteiden 
asettamiseen 
musiikilliselle op-
pimiselleen sekä 
arvioi taitojensa 
edistymistä suh-
teessa tavoittei-
siin. 

Oppimaan oppi-
minen ja työs-
kentelytaidot  

Oppilas kehittää 
osaamistaan 
opettajan tuke-
mana jollakin 
musiikillisen 
osaamisen osa-
alueella annetun 
tavoitteen suun-
taisesti. 

Oppilas kehittää 
musiikillista 
osaamistaan har-
joittelun avulla 
sekä harjoittelee 
tavoitteiden 
asettamista ja 
edistymisen arvi-
ointia yhteismu-
sisoinnissa.  

Oppilas kehittää 
musiikillista 
osaamistaan har-
joittelun avulla 
sekä osallistuu 
tavoitteiden 
asettamiseen ja 
edistymisen arvi-
ointiin yhteismu-
sisoinnissa.  
 
 

Oppilas asettaa 
tavoitteita musii-
killiselle osaami-
selleen ja työs-
kentelee niiden 
mukaisesti.  
 
Oppilas arvioi 
toimintaansa ja 
mukauttaa työs-
kentelyään ta-
voitteidensa 
pohjalta. 
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Kuvataide 
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa op-
pilasta havain-
noimaan tai-
detta, ympäris-
töä ja muuta vi-
suaalista kulttuu-
ria moniaistisesti 
ja erilaisia kuval-
lisia välineitä 
hyödyntäen  

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan tai-
detta, ympäris-
töä ja muuta vi-
suaalista kulttuu-
ria moniaistisesti.  
 
Oppilas käyttää 
kuvailmaisun vä-
lineitä ja keinoja 
havaitsemisen 
apuna. 

Taiteen, ympäris-
tön ja muun visu-
aalisen kulttuurin 
havainnoiminen 

Oppilas tekee 
ohjatusti havain-
toja taiteesta, 
ympäristöstä ja 
muusta visuaali-
sesta kulttuurista 
kokeilemalla jo-
tain kuvallista vä-
linettä. 

Oppilas 
tekee havaintoja 
taiteesta, ympä-
ristöstä ja 
muusta visuaali-
sesta kulttuurista 
käyttämällä joita-
kin kuvallisia väli-
neitä. 

Oppilas tekee ha-
vaintoja tai-
teesta, ympäris-
töstä ja muusta 
visuaalisesta 
kulttuurista eri 
aistein ja käyttä-
mällä useita ku-
vallisia välineitä 

Oppilas tekee 
monipuolisia ha-
vaintoja tai-
teesta, ympäris-
töstä ja muusta 
visuaalisesta 
kulttuurista eri 
aistein ja käyttä-
mällä tarkoituk-
senmukaisesti 
kuvallisia väli-
neitä. 

T2 rohkaista op-
pilasta keskuste-
lemaan havain-
noistaan ja aja-
tuksistaan sekä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
keskustelemaan 
havainnoistaan ja 
ajatuksistaan 
toisten kanssa.  

Havaintojen ja 
ajatusten sanal-
listaminen 

Oppilas jakaa oh-
jatusti jonkin ha-
vaintonsa suulli-
sesti tai kirjalli-
sesti. 

Oppilas ilmaisee 
joitakin havainto-
jaan ja ajatuksi-
aan yhteisessä 
keskustelussa. 

Oppilas tuo ha-
vaintojaan ja aja-
tuksiaan aktiivi-
sesti yhteiseen 
keskusteluun.  

Oppilas osallistuu 
yhteiseen kes-
kusteluun oma-
aloitteisesti ja 
muiden 
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harjoittelemaan 
näkemystensä 
perustelemista 

 
Oppilas harjoitte-
lee näkemys-
tensä perustele-
mista yksin ja 
ryhmän jäse-
nenä. 

 
Oppilas harjoitte-
lee havainto-
jensa ja ajatus-
tensa ilmaise-
mista. 

 
Oppilas harjoitte-
lee näkemys-
tensä perustele-
mista. 

 
Oppilas peruste-
lee näkemyksi-
ään. 

näkemyksiä huo-
mioon ottaen.  
 
Oppilas esittää 
näkemyksiään 
pääosin selkeästi 
perustellen.   

T3 innostaa oppi-
lasta ilmaise-
maan havainto-
jaan ja ajatuksi-
aan kuvallisesti ja 
muita tiedon 
tuottamisen ta-
poja käyttäen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-
maisemaan ha-
vaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvalli-
sesti. 
 
Oppilas harjoitte-
lee käyttämään 
kuvailmaisussaan 
myös muuta kuin 
näköaistiin pe-
rustuvaa tietoa. 

Havaintojen ja 
ajatusten kuvalli-
nen ilmaisemi-
nen 
  

Oppilas ilmaisee 
ohjatusti havain-
tojaan ja ajatuk-
siaan kuvailmai-
sun välineillä ja 
keinoilla. 

Oppilas ilmaisee 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan käyt-
tämällä kuvail-
maisun välineitä 
ja keinoja.  
 
Oppilas käyttää 
kuvailmaisussaan 
myös jotakin 
muuta tiedon 
tuottamisen ta-
paa. 

Oppilas ilmaisee 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan hyö-
dyntämällä mo-
nipuolisesti ku-
vailmaisun väli-
neitä ja keinoja.  
 
Oppilas käyttää 
kuvailmaisussaan 
myös muita tie-
don tuottamisen 
tapoja. 

Oppilas syventää 
havaintojensa ja 
ajatustensa il-
maisemista ku-
vailmaisun väli-
neillä ja keinoilla.  
 
Oppilas hyödyn-
tää kuvailmaisus-
saan tavoitteelli-
sesti muita tie-
don tuottamisen 
tapoja. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
monipuolisesti 
erilaisia materi-
aaleja, teknii-
koita ja ilmaisun 

S1, S2, S3 Oppilas tutustuu 
erilaisiin kuvail-
maisun välinei-
siin ja keinoihin 
sekä oppii 

Kuvailmaisun vä-
lineiden ja keino-
jen käyttäminen 

Oppilas kokeilee 
jonkin materiaa-
lin tai tekniikan 
käyttöä tehdes-
sään kuvia. 

Oppilas kokeilee 
ja harjoittelee 
erilaisten kuvail-
maisun välinei-
den ja keinojen 
käyttöä.  

Oppilas käyttää 
erilaisia materi-
aaleja, teknii-
koita ja ilmaisu-
keinoja kuvail-
maisussaan. 

Oppilas soveltaa 
erilaisia materi-
aaleja, teknii-
koita ja ilmaisu-
keinoja tarkoi-
tuksenmukaisesti 
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keinoja sekä har-
jaannuttamaan 
kuvan tekemisen 
taitojaan 

käyttämään niitä 
monipuolisesti.  
 
Oppilas oppii 
harjoittelemaan 
ja kehittämään 
kuvan tekemisen 
taitojaan pitkä-
jänteisesti. 

 
Hän käyttää 
niistä joitakin 
tehdessään ku-
via. 

 
Hän kehittää ku-
van tekemisen 
taitojaan. 

kuvallisessa tuot-
tamisessaan. 
 
Hän harjaannut-
taa kuvan teke-
misen taitojaan 
pääosin tavoit-
teellisesti.  

T5 ohjata oppi-
lasta tavoitteelli-
seen kuvallisten 
taitojen kehittä-
miseen yksin ja 
yhteistyössä mui-
den kanssa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ke-
hittämään tavoit-
teellisesti kuvail-
maisuaan yksin ja 
yhteistyössä.  

Kuvailmaisun tai-
tojen kehittämi-
nen yksin ja yh-
teistyössä 

Oppilas harjoitte-
lee kuvallista 
työskentelyä 
oman tai yhtei-
sen suunnitel-
man pohjalta. 

Oppilas harjoitte-
lee tavoitteiden 
asettamista ku-
valliselle työs-
kentelylle yksin 
tai yhteistyössä 
muiden kanssa.  
 
Oppilas kehittää 
yksittäisiä kuvail-
maisun taitojaan 
tavoitteiden 
suuntaisesti. 

Oppilas asettaa 
tavoitteita kuval-
liselle työskente-
lylle yksin ja yh-
teistyössä mui-
den kanssa. 
 
Oppilas kehittää 
kuvailmaisun tai-
tojaan pääasialli-
sesti tavoitteiden 
mukaisesti. 

Oppilas asettaa 
johdonmukai-
sesti tavoitteita 
kuvalliselle työs-
kentelylle yksin 
ja yhteistyössä 
muiden kanssa. 
 
Oppilas kehittää 
kuvailmaisun tai-
tojaan tavoittei-
den mukaisesti. 

T6 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan erilaisiin 
kuvallisen vies-
tinnän tapoihin 
ja käyttämään 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
käyttämään ku-
vallisen vaikutta-
misen keinoja 
omissa kuvis-
saan. 

Kuvien avulla vai-
kuttaminen ja 
osallistuminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin 
kuvallisen vaikut-
tamisen keinoa 
omissa kuvis-
saan. 

Oppilas harjoitte-
lee ja käyttää joi-
takin kuvallisen 
vaikuttamisen 
keinoja ilmaistes-
saan 

Oppilas käyttää 
kuvallisen vaikut-
tamisen keinoja 
ilmaistessaan nä-
kemyksiään 

Oppilas käyttää 
tavoitteellisesti 
erilaisia kuvalli-
sen vaikuttami-
sen keinoja 
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kuvallisen vaikut-
tamisen keinoja 
omissa kuvissaan 

näkemyksiään 
omissa kuvis-
saan. 

omissa kuvis-
saan. 

omissa kuvis-
saan. 
 
Hän ilmaisee nä-
kemyksiään ku-
vissaan ja osallis-
tuu niillä keskus-
teluun. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan kuvia eri 
lähtökohdista ja 
eri yhteyksissä 
sekä pohtimaan 
todellisuuden ja 
fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 Oppilas tarkaste-
lee monipuoli-
sesti erilaisia ku-
via.  
 
Oppilas oppii 
pohtimaan todel-
lisuuden ja fik-
tion suhdetta. 

Kuvien tarkastelu 
  

Oppilas tarkaste-
lee ohjatusti ku-
via sekä pohtii 
todellisuuden ja 
fiktion suhdetta 
jossakin kuvassa. 

Oppilas tarkaste-
lee erilaisia kuvia 
ja huomioi ohja-
tusti niiden läh-
tökohtia ja yh-
teyksiä.  
 
Hän ilmaisee nä-
kemyksiään to-
dellisuuden ja 
fiktion suhteesta 
joissakin kuvissa. 

Oppilas tarkaste-
lee sisällön, muo-
don ja asiayhtey-
den vaikutusta 
erilaisten kuvien 
tulkintaan.  
 
Hän kertoo to-
dellisuuden ja 
fiktion suhteesta 
erilaisissa ku-
vissa. 
 

Oppilas tarkaste-
lee monipuoli-
sesti sisällön, 
muodon ja asia-
yhteyden vaiku-
tusta erilaisten 
kuvien tulkin-
taan.  
 
Hän kertoo to-
dellisuuden ja 
fiktion suhteesta 
erilaisissa kuvissa 
perustellen näke-
myksiään. 
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T8 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan taidetta ja 
muuta visuaalista 
kulttuuria teok-
sen, tekijän ja 
katsojan näkö-
kulmista sekä 
pohtimaan histo-
riallisten ja kult-
tuuristen tekijöi-
den vaikutusta 
kuviin 

S1, S2, S3 Oppilas tarkaste-
lee visuaalisen 
kulttuurin merki-
tyksiä eri näkö-
kulmista.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään ku-
vatulkinnan me-
netelmiä. 
 

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
käyttäminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin 
kuvatulkinnan 
menetelmää tar-
kastellessaan ku-
vataidetta tai 
muuta visuaalista 
kulttuuria. 

Oppilas kokeilee 
ja harjoittelee 
kuvatulkinnan 
menetelmiä. 
 
Hän käyttää oh-
jatusti jotakin ku-
vatulkinnan me-
netelmää tarkas-
tellessaan kuva-
taidetta tai 
muuta visuaalista 
kulttuuria. 

Oppilas käyttää 
erilaisia kuvatul-
kinnan menetel-
miä. 
 
Oppilas kertoo 
kuvista teoksen, 
tekijän ja katso-
jan näkökul-
mista. Hän käyt-
tää tulkintojaan 
kuvista keskus-
teltaessa. 

Oppilas käyttää 
tavoitteellisesti 
kuvatulkinnan 
menetelmiä tul-
kitessaan kuvia 
teoksen, tekijän 
ja katsojan näkö-
kulmasta. 
 
Hän hyödyntää 
tulkintojaan pe-
rustellessaan nä-
kemyksiään ku-
vista keskustelta-
essa. 

T9 innostaa oppi-
lasta kokeile-
maan eri aikojen 
ja kulttuurien ku-
vailmaisun ta-
poja omissa ku-
vissaan 

S1, S2, S3 Oppilas tutustuu 
kulttuurisiin ku-
vailmaisun tapoi-
hin.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään niitä 
omassa kuvail-
maisussaan. 

Kulttuuristen kuvail-
maisun  
tapojen tuntemus  
ja käyttäminen 

Oppilas tutustuu 
ja kokeilee ohja-
tusti jotakin kult-
tuurista kuvail-
maisun tapaa 
tehdessään ku-
via. 
 

Hän kokeilee joi-
takin kulttuurisia 
kuvailmaisun ta-
poja omissa ku-
vissaan ja tulki-
tessaan kuvatai-
detta ja muuta 
visuaalista kult-
tuuria. 

Oppilas käyttää 
erilaisia kulttuu-
risia kuvailmai-
sun tapoja 
omissa kuvissaan 
ja tulkitessaan 
kuvataidetta ja 
muuta visuaalista 
kulttuuria.  

Oppilas osaa so-
veltaa kulttuuri-
sia kuvailmaisun 
tapoja kuvalli-
sessa työskente-
lyssään ja   tulki-
tessaan kuvatai-
detta ja muuta 
visuaalista kult-
tuuria. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
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T10 ohjata oppi-
lasta keskustele-
maan taiteessa, 
ympäristössä ja 
muussa visuaali-
sessa kulttuu-
rissa ilmenevistä 
arvoista 

S1, S2, S3 Oppilas harjoitte-
lee omien näke-
mysten esittä-
mistä visuaali-
sesta kulttuurista 
ja oppii keskuste-
lemaan siinä il-
menevistä ar-
voista.  

Arvojen tarkaste-
leminen ja niistä 
keskusteleminen 

Oppilas harjoitte-
lee ohjatusti vi-
suaalisessa kult-
tuurissa ilmene-
vien arvojen tar-
kastelemista ja 
niistä keskustele-
mista. 

Oppilas ilmaisee 
ja tuo keskuste-
luun joitakin nä-
kemyksiään visu-
aalisessa kulttuu-
rissa ilmenevistä 
arvoista. 

Oppilas ilmaisee 
aktiivisesti näke-
myksiään visuaa-
lisessa kulttuu-
rissa ilmenevistä 
arvoista. 

Oppilas ottaa 
kantaa visuaali-
sen kulttuurin ar-
voista käytävään 
keskusteluun ja 
perustelee näke-
myksiään.  

T11 kannustaa 
oppilasta otta-
maan huomioon 
kulttuurinen mo-
ninaisuus ja kes-
tävä kehitys ku-
vailmaisun sisäl-
töjä ja toiminta-
tapoja valites-
saan 

S1, S2, S3 Oppilas ottaa ku-
vailmaisussaan 
huomioon kult-
tuuriseen moni-
naisuuteen ja 
kestävään kehi-
tykseen liittyviä 
näkökulmia. 

Kuvailmaisun va-
linnat omien nä-
kemysten esittä-
misessä 

Oppilas tuo ku-
vailmaisussaan 
esille jonkin kult-
tuurisen moni-
naisuuden tai 
kestävän kehityk-
sen näkökulman. 
 
 
 

Oppilas huomioi 
joissakin kuvail-
maisunsa sisäl-
löissä tai toimin-
tatavoissa kult-
tuurisen moni-
naisuuden ja kes-
tävän kehityksen 
näkökulmia. 
 
 

Oppilas huomioi 
kuvailmaisunsa 
sisällöissä ja toi-
mintatavoissa 
kulttuurisen mo-
ninaisuuden ja 
kestävän kehityk-
sen näkökulmia. 
 
Hän kertoo ku-
vailmaisun valin-
noillaan näke-
myksiään.  

Oppilas ottaa ku-
vailmaisunsa si-
sältöjen ja toi-
mintatavoissa ta-
voitteellisesti 
huomioon kult-
tuurisen moni-
naisuuden ja kes-
tävää kehityksen 
näkökulmia. 
 
Hän perustelee 
näkemyksiään ja 
ratkaisujaan. 
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Käsityö 
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

T1 vahvistaa op-
pilaan kiinnos-
tusta käsin teke-
miseen sekä in-
nostaa keksi-
vään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön 

S1-S6   Ei vaikuta arvo-
sanan muodosta-
miseen. Oppilaita 
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
sia osana itsear-
viointia. 

   

T2 ohjata oppi-
lasta hahmotta-
maan ja hallitse-
maan kokonai-
nen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsi-
työprosessin, jo-
hon sisältyy 
oman työn suun-
nittelu, valmistus 
ja työskentely-
naikainen arvi-
ointi. Oppilas 

Oman työn suun-
nittelu, valmis-
tus, arviointi ja 
prosessin doku-
mentointi  

Oppilas tunnistaa 
käsityöprosessin 
osat. 
 
Oppilas toteuttaa 
jonkin käsityö-
prosessin osan 
opettajan konk-
reettisesti 

Oppilas toteuttaa 
käsityöprosessin 
keskeiset osat 
opettajan ohjaa-
mana. 
 
Oppilas doku-
mentoi 

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsi-
työprosessin ja 
dokumentoi sen 
eri vaiheita.  

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsi-
työprosessin itse-
näisesti ohjeiden 
mukaan ja doku-
mentoi käsityö-
prosessin vai-
heita.  
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dokumentoi pro-
sessia.  

ohjaamana ja do-
kumentoi sen.  

käsityöprosessin 
vaiheita.                            
 

Oppilas pohtii 
omaa työskente-
lyään. 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmis-
tamaan yksin tai 
yhdessä käsityö-
tuote tai -teos 
luottaen omiin 
esteettisiin ja 
teknisiin ratkai-
suihin 

S1-S4 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas suunnit-
telee ja valmistaa 
yksin tai ryh-
mässä käsityö-
tuotteen tai te-
oksen, jossa to-
teutuu perustel-
lut, esteettiset ja 
tekniset ratkai-
sut. 

Tuotteen valmis-
taminen 
 

Oppilas suunnit-
telee tai valmis-
taa tuotetta tai 
teosta opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 
 

Oppilas valmis-
taa omaan tai yh-
teiseen suunni-
telmaan perustu-
van tuotteen tai 
teoksen opetta-
jan ohjaamana. 

Oppilas valmis-
taa omaan tai yh-
teiseen suunni-
telmaan perustu-
van tuotteen tai 
teoksen, jossa on 
huomioitu es-
teettisyys ja toi-
mivuus. 
 

Oppilas valmis-
taa omaan tai yh-
teiseen suunni-
telmaan perustu-
van tuotteen tai 
teoksen.  
 
Oppilas osaa ar-
vioida ja perus-
tella tuotteen es-
teettisiä ja toi-
minnallisia omi-
naisuuksia. 

T4 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan käsitteis-
töä sekä tunte-
maan monia eri-
laisia materiaa-
leja ja työstä-
mään niitä tar-
koituksenmukai-
sesti 

S3, S5 Oppilas käyttää 
käsityön käsit-
teistöä ja tuntee 
erilaisia käsityön 
materiaaleja. 
Oppilas työstää 
tarkoituksenmu-
kaisesti erilaisia 
materiaaleja ja 
valitsee niihin so-
pivia valmistus-
menetelmiä. 

Käsityössä käy-
tettävien materi-
aalien ja valmis-
tusmenetelmien 
valinta, yhdistä-
minen ja työstä-
minen  

Oppilas tunnistaa 
joitakin käsityön 
työvälineitä, ma-
teriaaleja ja val-
mistusmenetel-
miä opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas tunnistaa 
käsityön käsit-
teistöä ja käyttää 
käsityön työväli-
neitä, materiaa-
leja ja valmistus-
menetelmiä 
opettajan ohjaa-
mana. 

Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti eri 
materiaaleja ja 
valmistusmene-
telmiä. 
 
Oppilas tuntee ja 
osaa käyttää kä-
sityön käsitteis-
töä.  

Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyt-
tää kekseliäästi 
eri materiaaleja 
ja valmistusme-
netelmiä sovel-
taen niitä tarkoi-
tuksenmukai-
sesti.  
 
Oppilas käyttää 
käsityön 
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 käsitteistöä mo-
nipuolisesti. 

T5 kannustaa op-
pilasta toimi-
maan pitkäjän-
teisesti ja vas-
tuuntuntoisesti, 
huolehtimaan 
turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään 
työhön sopivaa 
välineistöä 

S1-S5  Oppilas toimii 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti. 
Oppilas työsken-
telee työturvalli-
suusohjeita nou-
dattaen.  
Oppilas valitsee 
ja käyttää työhön 
sopivaa välineis-
töä. 

Työskentelytai-
dot 
 
 

Oppilas harjoitte-
lee pitkäjänteistä 
ja turvallista 
työskentelyä 
opettajan konk-
reettisesti ohjaa-
mana. 
Oppilas valitsee 
ja käyttää  
työvälineitä 
opettajan konk-
reettisesti ohjaa-
mana. 

Oppilas työsken-
telee pitkäjäntei-
sesti, vastuulli-
sesti ja turvalli-
sesti opettajan 
ohjaamana.  
 
Oppilas harjoitte-
lee tavoitteellista 
työskentelyä. 
 
Oppilas tietää kä-
sityössä käytettä-
vien työvälinei-
den ja laitteiden 
toimintaperiaat-
teita ja osaa 
käyttää niitä 
opettajan ohjaa-
mana.  

Oppilas ottaa 
vastuuta omasta 
työskentelystään 
sekä toimii pitkä-
jänteisesti ja ta-
voitteellisesti. 
 
Oppilas tietää kä-
sityössä käytettä-
vien työvälinei-
den ja laitteiden 
toimintaperiaat-
teita ja osaa 
käyttää niitä tur-
vallisesti ja tar-
koituksenmukai-
sesti. 
 

Oppilas työsken-
telee vastuun-
tuntoisesti, pitkä-
jänteisesti ja ta-
voitteellisesti. 
Oppilas huomioi 
työturvallisuuden 
omassa työsken-
telyssään. 
 
Oppilas tietää kä-
sityössä käytettä-
vien työvälinei-
den ja laitteiden 
toimintaperiaat-
teita ja valitsee 
niistä tarkoituk-
senmukaisim-
mat. 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestin-
täteknologiaa kä-
sityön suunnitte-
lussa, 

S1, S2, S6 Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa kä-
sityön suunnitte-
lussa, valmista-
misessa ja 

Tieto- ja viestin-
täteknologian 
käyttäminen 
omassa työsken-
telyssä 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
jonkin käsityö-
prosessin vai-
heen aikana 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
opettajan ohjaa-
mana käsityön 
suunnittelussa, 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestin-
täteknologiaa 
ohjeiden mukai-
sesti käsityön 
suunnittelussa, 

Oppilas valitsee 
ja perustelee 
oman käsityöpro-
sessinsa eri vai-
heisiin sopivat 
TVT- välineet.  
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valmistamisessa 
ja käsityöproses-
sin dokumen-
toinnissa 

käsityöprosessin 
dokumentoin-
nissa. 

opettajan konk-
reettisesti ohjaa-
mana. 

valmistuksessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoin-
nissa.  

valmistuksessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoin-
nissa.  

T7 ohjata oppi-
lasta arvioimaan, 
arvostamaan ja 
tarkastelemaan 
vuorovaikuttei-
sesti omaa ja 
muiden koko-
naista käsityö-
prosessia 
 

S6 Oppilas arvostaa 
omaa ja muiden 
työtä. 
Oppilas arvioi 
omaa käsityöpro-
sessiaan ja tarvit-
taessa muuttaa 
työskentelyään.  
Oppilas antaa 
vertaispalautetta 
käsityöproses-
sista. 

Oman ja muiden 
työn arviointi, 
vertaispalaut-
teen antaminen 
  
 

Oppilas harjoitte-
lee oman työn ja 
työskentelyn ar-
viointia opetta-
jan konkreetti-
sesti ohjaamana. 

Oppilas osallistuu 
oman työn ja 
työskentelyn ar-
viointiin sekä 
vertaispalaut-
teen antamiseen 
opettajan ohjaa-
mana. 
 
 

Oppilas osallistuu 
rakentavasti 
oman työn ja 
työskentelyn ar-
viointiin. 
 
Oppilas osallistuu 
rakentavasti ver-
taispalautteen 
antamiseen. 
 

Oppilas arvioi ra-
kentavasti omaa 
työtään ja työs-
kentelyään.  
 
Oppilas antaa ra-
kentavaa vertais-
palautetta. 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan 
kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriit-
tisesti  
 
 

S1-S3, S5  
 
 
 
 
 
 

Oppilas tarkaste-
lee kulutus- ja 
tuotantotapoja 
kriittisesti.  
Oppilas valmis-
taa tuotteitaan 
materiaalitalou-
dellisesti.  

Kulutus- ja tuo-
tantotapojen 
pohdinta 
 
 

Oppilas valitsee 
ja käyttää mate-
riaaleja taloudel-
lisesti opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 
 
 
 

Oppilas pohtii 
kulutus- ja tuo-
tantotapoja 
opettajan ohjaa-
mana. 
 
Oppilas valitsee 
ja käyttää mate-
riaaleja taloudel-
lisesti opettajan 
ohjaamana.  

Oppilas osaa ker-
toa miten kulu-
tus- ja tuotanto-
tavat vaikuttavat 
tuotteen elinkaa-
reen. 
 
Oppilas valmis-
taa tuotteitaan 
materiaalitalou-
dellisesti.  

Oppilas tarkaste-
lee kriittisesti eri 
materiaalien tuo-
tantotapoja ja 
niiden vaikutuk-
sia tuotteen elin-
kaareen. 
 
Oppilas valmis-
taa tuotteitaan 
materiaalitalou-
dellisesti ja 
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perustelee valin-
tojaan. 
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Liikunta 
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa op-
pilaita fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan eri-
laisia liikuntateh-
täviä ja harjoitte-
lemaan par-
haansa yrittäen. 

S1  Oppilas on fyysi-
sesti aktiivinen, 
kokeilee erilaisia 
liikuntamuotoja 
ja harjoittelee 
aktiivisesti.  
 

Fyysinen aktiivi-
suus ja yrittämi-
nen 

Oppilas toimii lii-
kuntatunneilla 
satunnaisesti ja 
valikoiden. 
 

Oppilas toimii lii-
kuntatunneilla 
kokeillen erilaisia 
liikuntamuotoja. 

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien 
toimintaan 
yleensä aktiivi-
sesti kokeillen ja 
harjoitellen eri-
laisia liikuntateh-
täviä.  
 
 

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien 
toimintaan aktii-
visesti ja harjoit-
telee opetettuja 
liikuntamuotoja.   
 

T2 ohjata oppi-
lasta harjaannut-
tamaan havain-
tomotorisia tai-
tojaan eli havain-
noimaan itseään 
ja ympäristöään 
aistien avulla 

S1 Oppilas havain-
noi itseään ja 
ympäristöään eri 
aistien avulla ja 
tekee tarkoituk-
senmukaisia rat-
kaisuja suhteessa 
ympäröivään 

Ratkaisujen teko 
erilaisissa liikun-
tatilanteissa  

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan sekä hyö-
dyntää niitä ohja-
tusti omassa toi-
minnassaan. 
 

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan sekä hyö-
dyntää niitä toi-
minnassaan. 

Oppilas tekee eri 
liikuntatilan-
teissa, kuten lei-
keissä ja peleissä, 
useimmiten tar-
koituksenmukai-
sia ratkaisuja. 

Oppilas sopeut-
taa liikkumistaan 
havaintojensa 
mukaan. 
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sekä tekemään 
liikuntatilantei-
siin sopivia rat-
kaisuja.  

tilaan, käytettä-
vään aikaan ja 
voimaan.  

T3 ohjata oppi-
lasta sekä vahvis-
tamaan tasa-
paino- ja liikku-
mistaitojaan että 
soveltamaan 
niitä monipuoli-
sesti erilaisissa 
oppimisympäris-
töissä, eri vuo-
denaikoina sekä 
eri tilanteissa. 

S1 Oppilas kehittää 
tasapaino- ja liik-
kumistaitojaan 
erilaisissa oppi-
misympäris-
töissä.  

Motoristen pe-
rustaitojen (tasa-
paino- ja liikku-
mistaidot) käyt-
täminen eri lii-
kuntamuodoissa 

Oppilas osaa 
käyttää ja yhdis-
tää tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
joissakin opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa 
käyttää ja yhdis-
tää tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
useimmissa ope-
tetuissa liikunta-
muodoissa. 
 

Oppilas osaa ta-
sapainoilla ja liik-
kua erilaisissa 
oppimisympäris-
töissä.  
 

Oppilas käyttää, 
yhdistää ja sovel-
taa tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
opetetuissa lii-
kuntamuodoissa. 

T4 ohjata oppi-
lasta sekä vahvis-
tamaan että so-
veltamaan väli-
neenkäsittelytai-
tojaan monipuo-
lisesti erilaisissa 
oppimisympäris-
töissä käyttä-
mällä erilaisia vä-
lineitä eri 

S1 Oppilas kehittää 
välineenkäsitte-
lytaitojaan erilai-
sissa oppimisym-
päristöissä. 

Motoristen pe-
rustaitojen (väli-
neenkäsittelytai-
dot) käyttäminen 
eri liikuntamuo-
doissa  

Oppilas osaa 
käyttää välineen-
käsittelytaitoja 
joissakin opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa 
käyttää ja yhdis-
tää välineenkä-
sittelytaitoja 
useimmissa ope-
tetuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa kä-
sitellä erilaisia lii-
kuntavälineitä 
erilaisissa oppi-
misympäris-
töissä.  
 

Oppilas käyttää, 
yhdistää ja sovel-
taa välineenkä-
sittelytaitoja 
opetetuissa lii-
kuntamuodoissa. 
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vuodenaikoina 
erilaisissa tilan-
teissa. 

T5 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
arvioimaan, yllä-
pitämään ja ke-
hittämään fyysi-
siä ominaisuuksi-
aan: nopeutta, 
liikkuvuutta, kes-
tävyyttä ja voi-
maa.  

S1 Oppilas oppii ar-
vioimaan ja ke-
hittämään fyysi-
siä kunto-ominai-
suuksiaan. 

Fyysisten ominai-
suuksien arvi-
ointi, ylläpito ja 
kehittäminen.  

Oppilas osaa har-
joittaa fyysisiä 
kunto-ominai-
suuksiaan ohja-
tusti. 

Oppilas osaa ker-
toa, millä tavalla 
fyysisiä kunto-
ominaisuuksia 
voi mitata ja 
osaa harjoittaa 
joitain fyysisiä 
ominaisuuksiaan. 

Oppilas osaa ar-
vioida fyysisiä 
ominaisuuksiaan 
ja harjoittaa no-
peutta, liikku-
vuutta, kestä-
vyyttä ja voimaa  
 
 

Oppilas osaa ar-
vioida fyysisiä 
ominaisuuksiaan, 
asettaa omia ta-
voitteita sekä ke-
hittää fyysisiä 
kunto-ominai-
suuksiaan. 

T6 opettaa uima-
taito, jotta oppi-
las pystyy liikku-
maan vedessä ja 
pelastautumaan 
vedestä  

S1 Oppilas pystyy 
liikkumaan ve-
dessä ja pelas-
tautumaan ve-
destä. 

Uima- ja pelas-
tautumistaidot  

Oppilas osaa uida 
10 m. 

Oppilas osaa uida 
50 m ja hypätä 
uintisyvyiseen 
veteen. 

Oppilas on pe-
rusuimataitoinen 
(Osaa uida 50 
metriä kahta uin-
titapaa käyttäen 
ja sukeltaa 5 
metriä pinnan 
alla).   
 
 
 

Oppilas osaa uida 
100 m kahdella 
uintitavalla sekä 
pelastautua ve-
destä. 

T7 ohjata oppi-
lasta turvalliseen 
ja asialliseen 

S1 Oppilas toimii 
tunneilla 

Toiminnan tur-
vallisuus liikunta-
tunneilla 

Oppilas osaa il-
maista, miten 
toimitaan 

Oppilas ymmär-
tää turvallisuu-
teen liittyviä 

Oppilas osaa ot-
taa huomioon 
mahdolliset 

Oppilas toimii 
turvallisesti ja 
asiallisesti sekä 
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toimintaan lii-
kuntatunneilla.    

turvallisesti ja 
asiallisesti.  

turvallisesti sekä 
toimii ja varus-
tautuu yleensä 
ohjeiden mu-
kaan. 

riskitekijöitä ja 
pyrkii toimimaan 
turvallisesti ja 
asiallisesti. 

vaaratilanteet lii-
kuntatunneilla 
sekä pyrkii toimi-
maan turvalli-
sesti ja asialli-
sesti.  

edistää turvalli-
suutta liikunta-
tunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-
lasta työskente-
lemään kaikkien 
kanssa sekä sää-
telemään toimin-
taansa ja tunneil-
maisuaan liikun-
tatilanteissa toi-
set huomioon ot-
taen. 

S2 Oppilas työsken-
telee kaikkien 
kanssa ja pystyy 
säätelemään toi-
mintaansa ja tun-
neilmaisuaan lii-
kuntatilanteissa.  

Tunne- ja vuoro-
vaikutustaidot 
sekä työskentely-
taidot  

Oppilas työsken-
telee vali-
koimiensa ihmis-
ten kanssa sekä 
säätelee toimin-
taansa ja tunneil-
maisuaan niin, 
että pystyy ohja-
tusti toimimaan 
liikuntatilanteissa 
muiden kanssa. 

Oppilas työsken-
telee valikoi-
matta kaikkien 
kanssa sekä toi-
mii useimmiten 
yhteisesti sovi-
tulla tavalla. 

Oppilas osaa toi-
mia eri liikuntati-
lanteissa yhtei-
sesti sovitulla ta-
valla. 

Oppilas työsken-
telee kaikkien 
kanssa ja edistää 
ryhmän toimin-
taa ja oppimista. 
 

T9 ohjata oppi-
lasta toimimaan 
reilun pelin peri-
aatteella sekä 
kantamaan vas-
tuuta yhteisistä 
oppimistilan-
teista. 

S2 Oppilas toimii 
reilun pelin peri-
aatteiden mukai-
sesti ja ottaa vas-
tuuta yhteisistä 
oppimistilan-
teista.  

Vastuunkanto 
yhteisissä oppi-
mistilanteissa  

Oppilas osaa ker-
toa reilun pelin 
periaatteita ja 
kantaa satunnai-
sesti vastuuta yh-
teisistä oppimis-
tilanteista. 

Oppilas noudat-
taa reilun pelin 
periaatteita ja 
antaa muille työ-
rauhan. 

Oppilas noudat-
taa reilun pelin 
periaatteita ja 
osoittaa pyrki-
vänsä vastuulli-
suuteen yhtei-
sissä oppimisti-
lanteissa. 
 

Oppilas kantaa 
vastuuta yhtei-
sestä toimin-
nasta ja pyrkii 
edistämään sitä. 
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Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vastuuta 
omasta toimin-
nasta ja vahvis-
taa itsenäisen 
työskentelyn tai-
toja.   

S3 Oppilas ottaa 
vastuuta omasta 
toiminnastaan ja 
osaa työsken-
nellä itsenäisesti. 

Itsenäisen työs-
kentelyn taidot 

Oppilas osaa il-
maista, miten voi 
ottaa vastuuta 
omasta toimin-
nasta, ja toimii 
opettajan ohjaa-
mana. 

Oppilas ottaa 
vastuuta omasta 
toiminnastaan ja 
osaa työsken-
nellä ajoittain it-
senäisesti. 

Oppilas osaa 
yleensä työsken-
nellä vastuulli-
sesti ja itsenäi-
sesti.  

Oppilas työsken-
telee vastuulli-
sesti ja itsenäi-
sesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että oppi-
laat saavat riittä-
västi myönteisiä 
kokemuksia 
omasta kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyy-
destä.  

S3  
 

Ei vaikuta arvo-
sanan muodosta-
miseen. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana 
itsearviointia.  
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Kotitalous 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kotitalouden tavoitteita ei ole määritelty vuosiluokille 3–6. Näin ollen kotitalouden opetuksen ja oppimi-

sen tavoitteet on määritelty tukimateriaalina huomioiden ikäkaudet vuosiluokilla 3–6. Tukimateriaalissa on sovellettu opetussuunnitelman perusteissa vuosi-

luokille 7–9 määriteltyjä opetuksen ja oppimisen tavoitteita. 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Käytännön toimintataidot 

T1 Ohjata oppi-
lasta suunnittele-
maan kotitalou-
den toiminnalli-
sia tehtäviä sekä 
vaiheistamaan 
omaa ja yhteistä 
tekemistä.  
 

S1, S2 Oppilas oppii 
suunnittelemaan 
kotitalouden toi-
minnallisia tehtä-
viä sekä vaiheis-
tamaan omaa ja 
yhteistä teke-
mistä. 
 

Tavoitteiden 
asettaminen,  
tehtävien jakami-
nen osiin/vai-
heistaminen, 
työskentelytai-
dot, tehtävien 
toteutus 
 

Oppilas osallistuu 
tehtävien suun-
nitteluun ja toi-
mii mallin mu-
kaan ohjattuna. 

Oppilas suunnit-
telee ja toteuttaa 
tehtäviä annettu-
jen työvaiheiden 
mukaisesti. 

Oppilas hahmot-
taa yhteisen työ-
kokonaisuuden, 
suunnittelee 
omaa ja toisten 
kanssa yhdessä 
tehtävää toimin-
taa. 

Oppilas suunnit-
telee toimin-
taansa itsenäi-
sesti, perustelee 
omaa työtä ja yh-
teistä toimintaa. 

T2 Ohjata 
oppilasta kodin 
arjessa tarvitta-
vien tehtävien 
harjoitteluun ja 
kannustaa 

S1, S2 Oppilas rohkais-
tuu käden taito-
jen harjoitteluun 
ja kokeilee esi-
tettyjä työta-
poja.  

Kädentaidot koti-
talouden perus-
tehtävien toteut-
tamisessa, luo-
vuus ja estetiikka 

Oppilas harjoitte-
lee kädentaitoja 
mallin mukaisesti 
ohjattuna kotita-
louden oppimis-
tehtävissä 

Oppilas harjoitte-
lee opittuja kä-
dentaitoja erilai-
sissa kotitalou-
den oppimisteh-
tävissä 

Oppilas toteuttaa 
kädentaitoja ja 
ymmärtää este-
tiikan merkityk-
sen omassa työs-
sään/ 

Oppilas kokeilee 
rohkeasti erilaisia 
tapoja toimia ja 
perustelee toi-
mintaansa 
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oppilasta kokei-
lemaan ja keksi-
mään erilaisia ta-
poja toimia este-
tiikka huomioon 
ottaen. 

Oppilas kokeilee 
ja keksii erilaisia 
tapoja toimia es-
tetiikka huomi-
oon ottaen. 
 

 
  

 toiminnassaan 
kotitalouden op-
pimistehtävissä. 
 

kotitalouden op-
pimistehtävissä  
 

T3 Ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan arkipäivän 
valintojen teke-
mistä ja roh-
kaista käyttä-
mään raaka-ai-
neita, elintarvik-
keita, työväli-
neitä tai laitteita. 
 
  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
harjoittelemaan 
valintojen teke-
mistä ja käyttä-
mään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä ja 
teknologiaa koti-
talouden oppi-
mistehtävissä 

Valinnat ja niiden 
perustelut toi-
minnassa 

Oppilas tunnistaa 
ja käyttää annet-
tuja raaka-aineita 
ja välineitä ohjat-
tuna kotitalou-
den oppimisteh-
tävissä 

Oppilas käyttää 
erilaisia raaka-ai-
neita ja välineitä 
kotitalouden op-
pimistehtävissä. 

Oppilas kokeilee 
rohkeasti erilais-
ten valintojen vä-
lillä kotitalouden 
oppimistehtä-
vissä. 

Oppilas peruste-
lee tekemiään 
valintoja kotita-
louden oppimis-
tehtävissä. 

T4 Järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella ajan-
käyttöä.  
Kannustaa oppi-
lasta ottamaan 
vastuuta kotita-
louden oppimis-
ympäristön 

S1, S2 Oppilas oppii ai-
katauluttamaan 
toimintaansa ja 
ottamaan vas-
tuuta kotitalou-
den oppimisym-
päristön siistey-
destä ja viihtyi-
syydestä. 
 

Taito ylläpitää 
järjestystä ja 
huomioida käy-
tettävissä oleva 
aika. 
 

Oppilas pysyy an-
netussa tehtä-
vässä ja aikatau-
lussa ohjatusti. 

Oppilas ylläpitää 
järjestystä ja ot-
taa huomioon 
käytettävissä ole-
van ajan. 

Oppilas toimii 
järjestelmällisesti 
työskentelyssään 
ja perustelee 
ajankäyttöään. 

Oppilas ennakoi 
työvaiheita ja ai-
katauluja sekä 
ottaa vastuuta 
oppimisympäris-
tön siisteydestä 
ja viihtyisyy-
destä. 
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siisteydestä ja 
viihtyisyydestä. 

T5 Ohjata oppi-
lasta turva- ja 
suojavälineiden 
käyttöön ja har-
joittelemaan tur-
vallista ja hygiee-
nistä kotitalou-
den työskente-
lyä. Tutustute-
taan oppilasta 
kestävän kulutta-
misen käytäntöi-
hin ja niiden har-
joitteluun.   

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
käyttämään asi-
anmukaisia kodin 
turva- ja suojavä-
lineitä ja tunnis-
taa erilaisia kodin 
vaaratilanteita.  
 
Oppilas tutustuu 
kestävän kulutta-
misen käytäntöi-
hin ja harjoitte-
lee niitä. 
 
 
 

Taito toimia tur-
vallisesti ja kestä-
västi sekä ym-
märrys puhtau-
den ja siisteyden 
arvosta 
 

Oppilas toimii hy-
gieenisesti ja tur-
vallisesti ohjat-
tuna.  

Oppilas toimii hy-
gieenisesti ja tur-
vallisesti mallin 
mukaan.  
 
Oppilas osaa ni-
metä kotitalou-
den jätteitä. 

Oppilas työsken-
telee turvallisesti 
ja hygieenisesti.  
Oppilas osaa laji-
tella joitakin koti-
talouden jätteitä. 

Oppilas ymmär-
tää puhtauden ja 
siisteyden merki-
tyksen turvallisen 
työskentelyn ja 
kestävyyden 
edellytyksenä. 
 
Oppilas osaa laji-
tella kotitalou-
den jätteitä. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 Kannustaa op-
pilasta ottamaan 
vastuuta vertais-
ryhmän   ilmapii-
ristä sekä osallis-
tumaan yhteis-
ten kotitalouden 
oppimistehtävien 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
kohtaamaan, 
kuuntelemaan, 
keskustelemaan 
vertaisryhmässä 
sekä ottaa vas-
tuuta omasta toi-
minnasta ja 

Kohtaaminen 
Kuuntelu 
Keskustelu 
Auttaminen 
 

Oppilas osallistuu 
yhteiseen kes-
kusteluun ja 
suunnitteluun 
ohjatusti. 

Oppilas osallistuu 
yhteiseen kes-
kusteluun ja tu-
kee osaltaan hy-
vää ilmapiiriä. 

Oppilas auttaa ja 
kannustaa toisia 
yhteisissä suun-
nittelu- ja työti-
lanteissa.  

Oppilas ottaa 
vastuuta oppi-
misympäristön il-
mapiiristä.  
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suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 

vertaisryhmän il-
mapiiristä. 
 

T7 Aktivoida op-
pilasta tunnista-
maan arjen muo-
dostumista eri 
rutiinien ja siirty-
mävaiheiden 
sekä kulttuurisen 
moninaisuuden 
näkökulmasta. 
  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
erilaisten kotien 
vakiintuneita ar-
kirutiineja sekä 
päivän rakentu-
mista ja rytmi-
tystä eri siirtymä-
vaiheisiin. 
 
  

Päivärytmin hah-
mottaminen. 
Erilaisten perhei-
den ja kotikult-
tuurien tunnista-
minen. 
  

Oppilas tunnistaa 
ja nimeää kotien 
ja perheiden ar-
jen rutiineja ja 
rytmitystä.  

Oppilas osaa ku-
vailla päivän ryt-
mitystä ja siirty-
misiä eri vaihei-
siin sekä tunnis-
taa arjen ja juh-
lan tapoja. 

Oppilas tunnistaa 
erilaisten perhei-
den tapoja ja tie-
tää, että arjen 
rutiineissa on eri-
laisia tapoja on-
nistua. 

Oppilas  
ymmärtää kult-
tuurien moninai-
suutta ja osaa 
perustella erilai-
sia tapoja viettää 
arkea ja juhlaa.  
 

T8 Ohjata oppi-
lasta työskente-
lemään yksin ja 
ryhmässä sekä 
laatimaan yh-
dessä sääntöjä ja 
sopimuksia koti-
talouden arjen 
tehtäviin. 

S1, S2 Oppilas oppii 
työskentelemään 
itsenäisesti ja 
osana ryhmää 
yhteisessä kotita-
louden työtehtä-
vässä. Oppilas 
oppii sopimaan 
työtehtävien ja-
kamista. 
 

Itsenäinen ja ryh-
mässä työsken-
tely 

Oppilas harjoitte-
lee itsenäistä 
työskentelyä oh-
jattuna 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimin-
taan annettujen 
toimintaohjeiden 
mukaisesti 
 

Oppilas harjoitte-
lee itsenäistä ja 
parityöskentelyä  
  

Oppilas osaa 
työskennellä itse-
näisesti, pareit-
tain ja osallistuu 
myös ryhmän 
toimintaan  
yhteisesti sovi-
tulla tavalla.  

Oppilas työsken-
telee itseohjau-
tuvuuteen pyr-
kien sekä osaa 
työskennellä pa-
reittain ja ryh-
mässä. 

T9 Kannustaa 
harjoittelemaan 

S1, S2, S3 Oppilas osaa toi-
mia hyvien tapo-
jen mukaisesti ja 

Tapakulttuurin 
mukainen ja 

Oppilas tunnistaa 
tapakulttuuriin 

Oppilas osaa toi-
mia mallin 

Oppilas osaa toi-
mia tilanteen 
edellyttämällä 

Oppilas osaa toi-
mia huomaavai-
sesti ja tilanteen 



Opetushallitus 

48 
 

tilannesidon-
naista tapakult-
tuuria. 
 

huomaavaisesti 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa.  
 

tilannesidonnai-
nen käytännön 
toiminta.  
 

liittyviä erilaisia 
tilanteita. 

mukaan arjessa 
ja juhlassa. 

tavalla arjessa ja 
juhlassa. 

edellyttämällä 
tavalla sekä ym-
märtää oman 
roolinsa erilai-
sissa arjen ja juh-
lan tilanteissa. 

Tiedonhallintataidot 

T10 Ohjata oppi-
lasta hankkimaan 
kotitalouteen liit-
tyvää luotettavaa 
tietoa.  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
kotitalouteen liit-
tyviä luotettavia 
tietolähteitä. 
 

Tiedonhankinta 
ja käyttö, 
monilukutaito 
 

Oppilas osaa et-
siä tietoa ohja-
tusti. 

Oppilas keskittyy 
tiedon hankkimi-
seen ja pohtimi-
seen. 

Oppilas osaa et-
siä ja löytää koti-
talouteen liitty-
viä luotettavia 
tietolähteitä. 

Oppilas osaa tar-
kastella kriitti-
sesti kotitalou-
teen liittyviä tie-
tolähteitä ja tun-
nistaa erilaisia 
vaikuttamispyrki-
myksiä. 

T11 Ohjata oppi-
lasta tuntemaan 
ja tulkitsemaan 
kotitalouteen liit-
tyviä toimintaoh-
jeita ja symbo-
leita. 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tuntemaan kes-
keisiä kodin arjen 
toimintaan ja ku-
luttajavalintoihin 
liittyviä toiminta-
ohjeita ja symbo-
leita 
 

Toimintaohjei-
den, merkkien ja 
symbolien tun-
nistaminen 
  

Oppilas tunnistaa 
kotitalouteen liit-
tyviä ympäristö-
merkkejä, tekstii-
lien hoito-ohje-
merkintöjä tai 
elintarvikkeiden 
myyntipäällys-
merkintöjä. 

Oppilas kuvailee 
merkkien ja sym-
bolien käyttötar-
koituksia  

Oppilas osaa tul-
kita toimintaoh-
jeita ja tehdä  
niiden perus-
teella johtopää-
töksiä. 

Oppilas osaa tar-
kastella kotita-
louden toiminta-
ohjeita kriitti-
sesti. 

T12 Ohjata oppi-
lasta, ongelman-
ratkaisuun ja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
käyttämään tie-
toja ja taitoja 

Tietojen ja taito-
jen soveltami-
nen  

Oppilas ratkaisee 
ongelmia ohja-
tusti 

Oppilas pyrkii 
ratkaisemaan it-
senäisesti 

Oppilas pyrkii 
ratkaisemaan it-
senäisesti ja 

Oppilas yrittää, 
kokeilee ja sovel-
taa tietoja ja 
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luovuuteen eri-
laisissa kotitalou-
den tilanteissa ja 
ympäristöissä 

ratkaisukeskei-
sesti ja luovasti 
kotitalouden ti-
lanteissa 
 

 
  

kotitalouden ar-
jen ongelmia  

yhdessä muiden 
kanssa kotitalou-
den arjen ongel-
mia  

taitoja erilaisissa 
tilanteissa yksin 
tai yhdessä mui-
den kanssa 

T13 ohjata oppi-
lasta pohtimaan 
arjen toiminnan 
yhteyttä jakami-
sen, kohtuulli-
suuden ja talou-
dellisuuden nä-
kökulmasta. 
 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ym-
märtämään jaka-
misen, kohtuulli-
suuden ja talou-
den suunnittelun 
merkitystä. 
 
Oppilas oppii 
pohtimaan omia 
valintojaan kes-
tävän elämänta-
van kannalta. 
 
 

Kohtuullinen, ta-
loudellinen ja 
kestävä toiminta 
 

Oppilas toimii 
säästäväisesti ja 
kohtuullisesti oh-
jattuna. 

Oppilas toimii 
annetun ohjeen 
mukaan säästä-
väisesti, kohtuul-
lisesti ja kestä-
västi. 
 

Oppilas toimii 
kohtuullisesti, ta-
loudellisesti ja 
kestävästi. 
 
Oppilas pohtii 
omia kotitalou-
den arkisia valin-
tojaan kestävän 
elämäntavan 
kannalta. 

Oppilas ymmär-
tää, mitä jakami-
nen, kohtuulli-
suus ja taloudelli-
suus tarkoittavat 
vastuullisuuden 
näkökulmasta. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
 

  

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen ta-
voitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 kannustaa op-
pilasta toimi-
maan erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia ohjatusti it-
selleen tutuissa 
ja arkisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia mallien ja 
apukysymysten 
avulla tavan-
omaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
myös itselleen 
uusissa vuorovai-
kutustilanteissa. 

T2 kannustaa op-
pilasta erilaisten 
ilmaisukeinojen 
käyttöön ryhmä- 
ja vuorovaikutus-
tilanteissa 

S1 Oppilas oppii 
käyttämään eri-
laisia ilmaisukei-
noja, myös 
ryhmä- ja vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Erilaisten ilmaisu-
keinojen käyttö 

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
mutta osallistuu 
keskusteluun sa-
tunnaisesti. 

Oppilas osaa oh-
jatusti käyttää 
erilaisia kielellisiä 
keinoja osallistu-
essaan keskuste-
luun ryhmätilan-
teessa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellis-
ten keinojen li-
säksi äänenkäy-
tön, viestien koh-
dentamisen ja 
kontaktinoton 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 
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taitoja erilaisissa 
ryhmätilanteissa. 
 
Oppilas osaa ot-
taa muut osallis-
tujat huomioon. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näke-
mykset huomi-
oon keskustelles-
saan. 

T3 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
omaa toimin-
taansa sekä vas-
taanottamaan ja 
antamaan pa-
lautetta 

S1 Oppilas oppii ar-
vioimaan omaa 
toimintaansa 
sekä vastaanotta-
maan ja anta-
maan palautetta. 

Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palautteen vas-
taanottaminen ja 
antaminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vah-
vuutensa tai ke-
hittämiskoh-
teensa oppijana. 

Oppilas osaa ku-
vata itseään op-
pijana ja nimetä 
muutaman vah-
vuutensa ja ke-
hittämiskoh-
teensa. 
 
Oppilas osaa ot-
taa vastaan pa-
lautetta. 

Oppilas osaa ku-
vata vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan 
oppijana. 
Oppilas osaa an-
taa niukkaa pa-
lautetta muille. 

Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
omia kehittämis-
kohteitaan oppi-
jana. 
 
Oppilas osaa ot-
taa vastaan ja 
hyödyntää pa-
lautetta omasta 
toiminnastaan 
sekä antaa pa-
lautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 innostaa oppi-
lasta lukemiseen 
ja omakielisten 
tekstien käyttöön 
kielitaidon mu-
kaan 

S2 Oppilas lukee ja 
käyttää saamen-
kielisiä tekstejä 
kielitaidon mu-
kaan. 

Lukeminen ja 
saamenkielisten 
tekstien käyttö 
  

Oppilas lukee yk-
sinkertaisia teks-
tejä. 

Oppilas lukee eri-
laisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia, 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen 

Oppilas lukee eri-
laisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia. 

Oppilas lukee 
monipuolisesti 
erilaisia tekstejä. 



Opetushallitus 

52 
 

itselleen tutuissa 
tekstilajeissa. 

T5 ohjata oppi-
lasta edistämään 
peruslukutaidon 
sujuvoitumista, 
kehittämään 
tekstien ymmär-
tämisen taitoja 
sekä kartutta-
maan sana- ja kä-
sitevarantoa 

S2 
  

Oppilas edistää 
lukemistaan ja 
oppii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategi-
oita sekä tarkkai-
lemaan ja arvioi-
maan omaa luke-
mistaan. 

Lukutaidon suju-
vuus ja tekstien 
ymmärtäminen, 
sana- ja käsiteva-
rannon laajenta-
minen 

Oppilas lukee 
vielä hitaasti ja 
takellellen raken-
teeltaan ja kielel-
tään yksinkertai-
sia tekstejä. 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä. 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä ja 
hallitsee kohtuul-
lisen sana- ja kä-
sitevarannon. 

Oppilas lukee su-
juvasti erilaisia 
tekstejä ja hallit-
see laajan sana- 
ja käsitevaran-
non.  

T6 ohjata oppi-
laita käyttämään 
lukutaitoaan ja 
tekstejä elämys-
ten saamiseksi, 
tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan 
teksteistä 

S2 
  

Oppilas oppii 
käyttämään luku-
taitoaan ja teks-
tejä elämysten 
saamiseksi, tie-
don hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan 
teksteistä 

Lukutaidon ja 
tekstien käyttö 

Oppilas osaa hyö-
dyntää yksinker-
taisia tekstejä ja 
harjoittelee teks-
teistä keskustele-
mista apukysy-
mysten ja mallien 
avulla. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää mallien 
avulla ja itsenäi-
sesti tekstejä tie-
don hankki-
miseksi.  
 
Oppilas ilmaisee 
mallien avulla 
tekstien yhteyttä 
omiin kokemuk-
siinsa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää lukutaito-
aan ja tekstejä 
elämysten saa-
miseksi, tiedon 
hankkimiseksi ja 
arvioimiseksi 
sekä osaa keskus-
tella teksteistä 
omien kokemus-
tensa pohjalta. 

Oppilas osaa kes-
kustella erilai-
sista teksteistä 
pohtien tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa. 

Tekstien tuottaminen 
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T7 auttaa oppi-
lasta kehittä-
mään ilmaisuaan 
sekä positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen 
kielitaidon mu-
kaan 

S3 Oppilas oppii ke-
hittämään ilmai-
suaan sekä posi-
tiivista suhtautu-
mista kirjoittami-
seen kielitaidon 
mukaan 

Ilmaisu tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas osaa 
tuottaa apukysy-
mysten ja mallien 
avulla yksinker-
taista kirjallista 
ja/tai suullista 
tekstiä. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suullisesti 
mallien avulla 
tekstiä käyttäen 
itselleen tuttuja 
ilmaisuja. 

Oppilas osaa 
käyttää teksteis-
sään jossain mää-
rin erilaisia ilmai-
suja. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suullisesti 
tilanteeseen so-
pivia tekstejä 
käyttäen moni-
puolisia ilmai-
suja. 

T8 kannustaa op-
pilasta harjoitte-
lemaan ja suju-
voittamaan kir-
joittamisen pe-
rustaitoja sekä 
tekstien tuotta-
misen taitoa 

S3 
  

Oppilas rohkais-
tuu harjoittele-
maan ja sujuvoit-
tamaan kirjoitta-
misen perustai-
toja sekä tekstien 
tuottamisen tai-
toa. 

Kirjoittamisen 
perustaitojen 
hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksinker-
taisen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisia rakenteita 
sekä pääsääntöi-
sesti esimerkiksi 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta. 

Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viestistä saa sel-
vää. 
 
Oppilas noudat-
taa pääosin kir-
joitetun yleiskie-
len peruskäytän-
teitä ja hallitsee 
saamenkieliset 
kirjaimet. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti välit-
tyy pääosin hel-
posti. 
 
Oppilas osaa kir-
joittaa tekstin kä-
sin tai tieto- ja 
viestintäteknii-
kan avulla. 

Oppilas osaa 
tuottaa loogisesti 
jaksotetun teks-
tin, jonka viesti 
välittyy helposti. 

T9 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja ko-
kemusten ilmai-
semista asiateks-
teissä ja 

S3 
  

Oppilas oppii 
edistämään aja-
tusten ja koke-
musten ilmaise-
mista asiateks-
teissä ja 

Ajatusten ja ko-
kemusten ilmai-
seminen teks-
teissä 
  

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai apukysymys-
ten avulla yksin-
kertaisia kertovia 
ja kuvaavia 

Oppilas osaa mal-
lien avulla tuot-
taa yksinkertaisia 
tekstejä, joissa 
hän ilmaisee ko-
kemuksiaan ja 
ajatuksiaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa ajatuksi-
aan ja kokemuk-
siaan ilmaisevia 
tekstejä. 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti kokemuksi-
aan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
ilmaisevia teks-
tejä. 
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kaunokirjallisissa 
teksteissä 

kaunokirjallisissa 
teksteissä 

tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 auttaa oppi-
lasta pohtimaan 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiä sekä äi-
dinkielen merki-
tystä 

S4 
  

Oppilas oppii ym-
märtämään kie-
lellistä ja kulttuu-
rista identiteettiä 
sekä pohtimaan 
äidinkielen mer-
kitystä 

Kielelliseen ja 
kulttuuriseen 
identiteetin sekä 
äidinkielen mer-
kityksen havain-
nointi 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin 
kielellisen ja kult-
tuurisen taus-
tansa ominais-
piirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla apukysy-
mysten avulla 
kielellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin ominais-
piirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla kielellistä ja 
kulttuurista iden-
titeettiään sekä 
äidinkielen käyt-
töä, sen ominais-
piirteitä ja merki-
tystä. 
  

Oppilas osaa ku-
vailla itsenäisesti 
kielellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin ja äidinkie-
len merkitystä. 

T11 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan saamen 
kielen keskeisim-
piin rakenteisiin 
ja käyttämään 
niitä ilmaisussaan 

S4 
  
  

Oppilas oppii 
tuntemaan saa-
men kielen kes-
keisimmät raken-
teet. 

Keskeisten raken-
teiden tuntemus 
  

Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisimpia saamen 
kielen rakenteita 
apukysymysten 
ja mallien avulla. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla saamen 
kielen keskeisiä 
rakenteita yksin-
kertaisissa vies-
tintätilanteissa 

Oppilas osaa tun-
nistaa mallien 
avulla saamen 
kielen keskeiset 
rakenteet ja osaa 
käyttää niitä tu-
tuissa viestintäti-
lanteissa. 

Oppilas osaa saa-
men kielen kes-
keiset rakenteet 
ja käyttää niitä 
myös itselleen 
uudenlaisissa 
viestintätilan-
teissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T12 ohjata oppi-
lasta hyödyntä-
mään saamen 
kielen taitoa 

S5 
  

Oppilas oppii 
hyödyntämään 
saamen kielen 
taitoa kaikessa 

Saamen kielen 
käyttö oppimi-
sessa ja eri 

Oppilas osaa oh-
jatusti hieman 
hyödyntää 

 Oppilas osaa oh-
jatusti hyödyntää 
saamen kieltä 
oppimisessa ja 

Oppilas osaa hyö-
dyntää saamen 
kieltä oppimi-
sessa ja osaa 

Oppilas osaa luo-
vasti hyödyntää 
saamen kieltä 
kaikessa 



Opetushallitus 

55 
 

kaikessa oppimi-
sessa ja kehittä-
mään eri tie-
donalojen kieltä 

oppimisessa ja 
kehittämään eri 
tiedonalojen 
kieltä. 

tiedonalojen kie-
len kehittyminen 

saamen kieltä 
oppimisessa. 

osaa mallien 
avulla kehittää 
eri tiedonalojen 
kieltä. 

ohjatusti kehittää 
eri tiedonalojen 
kieltä. 

oppimisessa ja 
osaa kehittää eri 
tiedonalojen 
kieltä. 

T13 tarjota oppi-
laalle välineitä 
saamenkielisen 
tiedon etsimi-
seen, pohtimi-
seen ja arviointiin 
sekä tukea oppi-
lasta omaksu-
maan itseohjau-
tuva tapa opis-
kella saamen 
kieltä 
 

S5 
  

Oppilas oppii et-
simään saamen-
kielistä tietoa ja 
oppii itseohjautu-
vasti opiskele-
maan saamen 
kieltä. 

Saamenkielinen 
tiedonhaku ja it-
seohjautuvuus 

Oppilas osaa mal-
lien ja apukysy-
mysten avulla 
käyttää hieman 
saamen kieltä 
tiedonhaussa. 

Oppilas osaa mal-
lien ja apukysy-
mysten avulla 
käyttää saamen 
kieltä tiedon-
haussa. 
 
Oppilas osaa ha-
kea tietoa tavan-
omaisista läh-
teistä mallien 
avulla. 

Oppilas osaa et-
siä tietoa saamen 
kielellä ja harjoit-
telee luotetta-
vuuden arvioin-
tia.  
 
Oppilas tuntee 
jossakin määrin 
omakielisen tie-
donhaun läh-
teitä. 
  
  

Oppilas osaa et-
siä saamenkie-
listä tietoa itse-
näisesti ja har-
joittelee lähtei-
den valintaa, 
käyttöä ja luotet-
tavuuden arvioin-
tia.  
 
Oppilas osaa 
opiskella saamen 
kieltä myös itse-
ohjautuvasti. 

 

Liite 2: Perusopetusta täydentävä romanikieli 
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen ta-
voitteet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-
lasta osallistu-
maan keskuste-
luihin ja arvosta-
maan omaa il-
maisuaan sekä 
antamaan ja vas-
taanottamaan 
palautetta 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan keskus-
tella sekä antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta. 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia ohjatusti it-
selleen tutuissa 
ja arkisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa 
kuunnella muita 
mutta osallistuu 
keskusteluun sa-
tunnaisesti. 

Oppilas osaa toi-
mia mallien ja 
apukysymysten 
avulla tavan-
omaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa ja ottaa 
muut huomioon 
sekä osaa antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ja tilanteeseen 
sopivalla tavalla 
myös itselleen 
uusissa vuorovai-
kutustilanteissa. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 ohjata oppi-
lasta tarkastele-
maan monimuo-
toisia tekstejä, 
kehittämään 
kuullun ja luetun 
ymmärtämistä ja 
huomioimaan 
puhe- ja kirjakie-
len eroja 

S2 Oppilas oppii 
käyttämään ro-
manikielisiä teks-
tejä kielitaidon 
mukaan, kehittä-
mään kuullun ja 
luetun ymmärtä-
mistä ja huomioi-
maan puhe- ja 
kirjakielen eroja. 

Lukeminen ja ro-
manikielisten 
tekstien käyttö 

Oppilas lukee yk-
sinkertaisia teks-
tejä. 

Oppilas lukee eri-
laisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia, 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas lukee eri-
laisia romanikieli-
siä tekstejä tai 
tekstikatkelmia. 
Oppilas osaa tul-
kita yksinkertai-
sia tekstejä ja te-
kee havaintoja 
puhe- ja kirjakie-
lestä. 

Oppilas lukee it-
selleen uudenlai-
sia ja erilaisia 
tekstejä. 
Oppilas osaa tul-
kita monenlaisia 
tekstejä ja erot-
taa puhe- ja kirja-
kieliset ilmaisut. 

T3 innostaa oppi-
lasta 

S2 Oppilas oppii et-
simään 

Itseohjautuvuus, 
omaehtoinen 

Oppilas osaa mal-
lien mukaani 

Oppilas osaa oh-
jatusti etsiä 

Oppilas osaa et-
siä suullisia ja 

Oppilas osaa ak-
tiivisesti ja 
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omaehtoiseen lu-
kemiseen ja ro-
manikielisten 
tekstien käyttöön 
kielitaidon mu-
kaan 

romanikielisiä 
tekstejä ja tun-
nistamaan niistä 
itselleen uusia 
sanoja ja käsit-
teitä. 

lukeminen ja 
tekstien tulkinta 
  

etsiä suullisia ja 
kirjallisia romani-
kielisiä tekstejä. 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti tunnistaa 
teksteistä itsel-
leen uusia sanoja 
ja käsitteitä. 

suullisia ja kirjalli-
sia romanikielisiä 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä 
itselleen uusia 
sanontoja ja kä-
sitteitä. 

kirjallisia romani-
kielisiä tekstejä 
 
Oppilas osaa oh-
jatusti päätellä it-
selleen uusien sa-
nojen ja käsittei-
den merkityksiä. 

itseohjautuvasti 
etsiä suullisia ja 
kirjallisia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja 
käsitteiden mer-
kityksiä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 rohkaista op-
pilasta kehittä-
mään omaa ro-
manikielistä kir-
jallista ja suullista 
ilmaisuaan 

S3 Oppilas rohkais-
tuu harjoittele-
maan ja sujuvoit-
tamaan kirjoitta-
misen perustai-
toja sekä kirjallis-
ten ja suullisten 
tekstien tuotta-
misen taitoa. 

Kirjoittamisen 
perustaitojen 
hallinta ja suulli-
nen ilmaisu 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksinker-
taisen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisia rakenteita 
sekä pääsääntöi-
sesti esimerkiksi 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta. 

Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viestistä saa sel-
vää. 
 
Oppilas noudat-
taa pääosin kir-
joitetun yleiskie-
len peruskäytän-
teitä ja hallitsee 
romanikieliset 
kirjaimet. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti välit-
tyy pääosin hel-
posti. 
 
Oppilas osaa kir-
joittaa tekstin kä-
sin tai tieto- ja 
viestintäteknii-
kan avulla. 

Oppilas osaa 
tuottaa loogisesti 
jaksotetun teks-
tin, jonka viesti 
välittyy helposti. 

T5 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja 

S3 Oppilas oppii 
edistämään aja-
tusten ja 

Ajatusten ja ko-
kemusten ilmai-
seminen 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai 

Oppilas osaa mal-
lien avulla tuot-
taa yksinkertaisia 

Oppilas osaa 
tuottaa ajatuksi-
aan ja 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti 
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kokemusten il-
maisemista yk-
sinkertaisissa 
asiateksteissä ja 
kaunokirjallisissa 
teksteissä 

kokemusten il-
maisemista asia-
teksteissä ja kau-
nokirjallisissa 
teksteissä 

apukysymysten 
avulla yksinker-
taisia kertovia ja 
kuvaavia tekstejä 
itselleen tutuista 
aiheista. 

tekstejä, joissa 
hän ilmaisee ko-
kemuksiaan ja 
ajatuksiaan. 

kokemuksiaan il-
maisevia teks-
tejä. 

kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään il-
maisevia teks-
tejä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 rohkaista op-
pilasta keskuste-
lemaan romani-
kulttuurista, ro-
manien histori-
asta ja romani-
kielen merkityk-
sestä yhteisölle 

S4 Oppilas oppii ym-
märtämään kie-
lellistä ja kulttuu-
rista identiteetti-
ään sekä pohti-
maan romanikie-
len yhteisöllistä 
merkitystä 

Kulttuuritietoi-
suuden kehitty-
minen 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin 
kielellisen ja kult-
tuurisen taus-
tansa ominais-
piirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla apukysy-
mysten avulla 
kielellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin ominais-
piirteitä. 

Oppilas osaa tue-
tusti keskustella 
romanikulttuu-
rista, romanien 
historiasta ja ro-
manikielen mer-
kityksestä roma-
niyhteisölle 

Oppilas osaa ku-
vailla kielellisen 
ja kulttuurisen 
identiteetin ja ro-
manikielen mer-
kitystä itselle ja 
yhteisölle. 

T7 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan romanikie-
len keskeisimpiin 
piirteisiin ja ver-
taamaan romani-
kieltä suomen 
kieleen 

S4 Oppilas oppii ym-
märtämään eroja 
ja yhtäläisyyksiä 
romanikielen ja 
suomen kielen 
välillä. 

Kielitietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin ro-
manikielen piir-
teitä apukysy-
mysten ja mallien 
avulla. 

Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti 
romanikielen 
keskeisiä piir-
teitä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa romanikie-
len keskeisimmät 
piirteet ja osaa 
ohjatusti nimetä 
keskeisimmät yh-
täläisyydet ja 
erot romanikie-
len ja suomen 
kielen välillä. 

Oppilas osaa itse-
näisesti ja moni-
puolisesti havain-
noida romanikie-
len keskeisiä piir-
teitä ja osaa ver-
rata niitä suomen 
kielen piirteisiin. 
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Liite 3: Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli 
 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista johde-
tut oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 kannustaa op-
pilasta toimi-
maan erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa 

S1 Oppilas oppii toi-
mimaan erilai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

Toiminta vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas osaa toi-
mia satunnaisesti 
itselleen tutuissa 
ja arkisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia mallien tai 
apukysymysten 
avulla tavan-
omaisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
  

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
myös itselleen 
uusissa vuorovai-
kutustilanteissa.  
 
Oppilas tekee 
aloitteita vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

T2 kannustaa op-
pilasta erilaisten 
ilmaisukeinojen 
käyttöön, myös 
ryhmä- ja vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

S1 Oppilas oppii 
käyttämään eri-
laisia ilmaisukei-
noja, myös 
ryhmä- ja vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Erilaisten ilmai-
sukeinojen 
käyttö  

Oppilas osaa 
kuunnella muita 
mutta osallistuu 
ryhmä- ja vuoro-
vaikutustilantei-
siin satunnai-
sesti. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla erilaisia 
kielellisiä keinoja 
osallistuessaan 
keskusteluun 
ryhmätilanteessa 
ja mukauttaa 

Oppilas osaa 
hyödyntää kielel-
listen keinojen li-
säksi äänenkäy-
tön, viestien koh-
dentamisen ja 
kontaktinoton 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilan-
teeseen sopivalla 
tavalla. 
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niitä jonkin ver-
ran tilanteeseen 
sopivaksi. 

taitoja erilaisissa 
ryhmätilanteissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmäti-
lanteeseen sopi-
vaksi ja ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ot-
taa muiden nä-
kemykset huomi-
oon keskustelles-
saan. 

T3 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
omaa toimin-
taansa ja vas-
taanottamaan 
sekä antamaan 
palautetta 

S1 Oppilas oppii ar-
vioimaan omaa 
toimintaansa ja 
vastaanotta-
maan sekä anta-
maan palautetta. 

Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palautteen vas-
taanottaminen ja 
antaminen  

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vah-
vuutensa tai ke-
hittämiskoh-
teensa oppijana. 

Oppilas osaa ku-
vata itseään op-
pijana ja nimetä 
muutaman vah-
vuutensa ja ke-
hittämiskoh-
teensa. 
 
Oppilas osaa ot-
taa vastaan pa-
lautetta. 

Oppilas osaa ku-
vata vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan 
oppijana. 
Oppilas osaa an-
taa niukkaa pa-
lautetta muille. 

Oppilas osaa ar-
vioida realisti-
sesti omia vies-
tintätaitojaan. 
Oppilas osaa ot-
taa vastaan ja 
hyödyntää pa-
lautetta omasta 
toiminnastaan 
sekä antaa pa-
lautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 innostaa oppi-
lasta lukemiseen 
ja omakielisten 
tekstien 

S2 Oppilas lukee ja 
käyttää omakieli-
siä tekstejä kieli-
taidon mukaan. 

Lukeminen ja 
omakielisten 
tekstien käyttö 

Oppilas lukee yk-
sinkertaisia teks-
tejä. 

Oppilas lukee 
erilaisia tekstejä 
tai tekstikatkel-
mia, mutta pitäy-
tyy 

Oppilas lukee 
erilaisia tekstejä 
tai tekstikatkel-
mia. 
 

Oppilas lukee 
monipuolisesti 
erilaisia tekstejä. 
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käyttöön kielitai-
don mukaan 

enimmäkseen it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 

 

 
T5 ohjata oppi-
lasta edistämään 
peruslukutaidon 
sujuvoitumista 
sekä tekstien 
ymmärtämisen 
taitoja ja lukemi-
sen strategiatai-
toja 

S2 Oppilas edistää 
lukemistaan ja 
oppii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategi-
oita sekä tarkkai-
lemaan ja arvioi-
maan omaa luke-
mistaan. 

 
Peruslukutaidon 
edistäminen 
sekä tekstien 
ymmärtämisen 
ja lukemisen 
strategiataitojen 
hallinta 

Oppilas lukee hi-
taasti ja takellel-
len rakenteelli-
sesti ja kielelli-
sesti yksinkertai-
sia tekstejä. 

Oppilas lukee hi-
taasti ja takellel-
len rakenteelli-
sesti ja kielelli-
sesti yksinkertai-
sia tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstinymmärtä-
misen perusstra-
tegiaa. 

Oppilas lukee su-
juvasti kielitai-
dolleen sopivia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää tavalli-
simpia teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita. 

Oppilas lukee su-
juvasti ja tarkasti 
erilaisia kielitai-
dolleen sopivia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää teks-
tinymmärtämi-
sen perusstrate-
gioita tarkoituk-
senmukaisesti. 

T6 ohjata oppi-
laita käyttämään 
lukutaitoaan ja 
tekstejä elämys-
ten saamiseksi, 
tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan 
teksteistä 

S2 Oppilas oppii 
käyttämään lu-
kutaitoaan ja 
tekstejä elämys-
ten saamiseksi, 
tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan 
teksteistä 

Lukutaidon ja 
tekstien käyttö  

Oppilas osaa 
hyödyntää yksin-
kertaisia tekstejä 
ja harjoittelee 
teksteistä kes-
kustelemista 
apukysymysten 
ja mallien avulla.  

Oppilas osaa 
hyödyntää mal-
lien avulla ja itse-
näisesti tekstejä 
tiedon hankki-
miseksi. Oppilas 
ilmaisee mallien 
avulla tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa kes-
kustella erilai-
sista teksteistä 
pohtien tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa kes-
kustella erilai-
sista teksteistä 
kysyen, tiivis-
täen, kommen-
toiden ja pohtien 
tekstien yhteyttä 
omiin kokemuk-
siinsa. 

Tekstien tuottaminen 
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T7 auttaa oppi-
lasta kehittä-
mään ilmaisuaan 
sekä positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen 
kielitaidon mu-
kaan 

S3 Oppilas oppii ke-
hittämään ilmai-
suaan sekä posi-
tiivista suhtautu-
mista kirjoittami-
seen kielitaidon 
mukaan 

Ilmaisu tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas osaa 
tuottaa apukysy-
mysten ja mallien 
avulla yksinker-
taista kirjallista 
ja/tai suullista 
tekstiä. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suullisesti 
mallien avulla 
tekstiä käyttäen 
itselleen tuttuja 
ilmaisuja. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suullisesti 
myös pidempiä 
tekstejä. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suullisesti 
tilanteeseen so-
pivia tekstejä 
käyttäen moni-
puolisia ilmai-
suja. 

 
T8 kannustaa op-
pilasta harjoitte-
lemaan ja suju-
voittamaan kir-
joittamisen pe-
rustaitoja sekä 
tekstien tuotta-
misen taitoa  
 
 

S3   
Oppilas rohkais-
tuu harjoittele-
maan ja sujuvoit-
tamaan kirjoitta-
misen perustai-
toja sekä teks-
tien tuottamisen 
taitoa ja oman 
äidinkielensä kir-
joitusjärjestel-
män hallintaa. 

 
Kirjoittamisen 
perustaitojen 
hallinta  

 
Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksinker-
taisen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisia rakenteita 
sekä pääsääntöi-
sesti esimerkiksi 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta. 

 
Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viestistä saa sel-
vää. 
 
Oppilas noudat-
taa kirjoitetun 
yleiskielen perus-
käytänteitä. 
 
Oppilas harjoit-
telee oman äi-
dinkielensä kir-
joitusjärjestel-
män hallintaa. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti välit-
tyy pääosin hel-
posti. 
 
Oppilas osaa kir-
joittaa käsin tai 
tieto- ja viestintä-
tekniikan avulla 
oman äidinkie-
lensä kirjoitusjär-
jestelmän mukai-
sesti. 

Oppilas osaa 
tuottaa loogisesti 
jaksotetun teks-
tin, jonka viesti 
välittyy helposti. 
  
Oppilas hallitsee 
oman äidinkie-
lensä kirjoitusjär-
jestelmän. 

T9 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja 

S3 Oppilas oppii 
edistämään aja-
tusten ja 

Ajatusten ja ko-
kemusten 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
tai 

Oppilas osaa 
mallien avulla 
tuottaa 

Oppilas osaa 
tuottaa ajatuksi-
aan ja 

Oppilas osaa 
tuottaa 
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kokemusten il-
maisemista asia-
teksteissä ja kau-
nokirjallisissa 
teksteissä 

kokemusten il-
maisemista asia-
teksteissä ja kau-
nokirjallisissa 
teksteissä 

ilmaiseminen eri-
tyyppisissä teks-
teissä 

apukysymysten 
avulla yksinker-
taisia kertovia ja 
kuvaavia tekstejä 
itselleen tutuista 
aiheista. 
  

yksinkertaisia 
tekstejä, joissa 
hän ilmaisee ko-
kemuksiaan ja 
ajatuksiaan  

kokemuksiaan il-
maisevia teks-
tejä. 
 
 
  

itsenäisesti koke-
muksiaan, aja-
tuksiaan ja mieli-
piteitään ilmaise-
via tekstejä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 auttaa oppi-
lasta ymmärtä-
mään kielellistä 
ja kulttuurista 
identiteettiä 
sekä pohtimaan 
äidinkielen mer-
kitystä 

S4  Oppilas oppii 
ymmärtämään 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiä sekä poh-
timaan äidinkie-
len merkitystä 

Kielellisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin ym-
märtäminen sekä 
äidinkielen mer-
kityksen havain-
nointi 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin 
oman kielellisen 
ja kulttuurisen 
taustansa omi-
naispiirteitä.  

Oppilas osaa ku-
vailla apukysy-
mysten avulla 
kielellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin ominais-
piirteitä.  

Oppilas osaa ku-
vailla kielellistä ja 
kulttuurista iden-
titeettiään sekä 
äidinkielen käyt-
töä, sen ominais-
piirteitä ja merki-
tystä.  

Oppilas osaa ku-
vailla itsenäisesti 
kielellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin ja äidinkie-
len merkitystä. 

T11 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan oman äi-
dinkielen keskei-
simpiin rakentei-
siin 

S4 
  

Oppilas oppii 
tuntemaan oman 
äidinkielen kes-
keisimpiä raken-
teita.  

Keskeisten ra-
kenteiden tunte-
mus  

Oppilas osaa 
käyttää yksinker-
taisimpia äidin-
kielensä raken-
teita apukysy-
mysten ja mallien 
avulla. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla äidinkie-
lensä keskeisiä 
rakenteita yksin-
kertaisissa vies-
tintätilanteissa. 

Oppilas tunnis-
taa mallien 
avulla oman äi-
dinkielensä kes-
keiset rakenteet 
ja osaa käyttää 
niitä tutuissa 
viestintätilan-
teissa.  

Oppilas tuntee 
äidinkielensä 
keskeiset raken-
teet ja osaa käyt-
tää niitä myös it-
selleen uudenlai-
sissa viestintäti-
lanteissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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T12 ohjata oppi-
lasta hyödyntä-
mään oman äi-
dinkielen taitoa 
kaikessa oppimi-
sessa ja kehittä-
mään eri tie-
donalojen kieltä 

S5 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
oman äidinkielen 
taitoa kaikessa 
oppimisessa ja 
kehittämään eri 
tiedonalojen 
kieltä. 

Oman äidinkie-
len käyttö oppi-
misessa ja eri tie-
donalojen kielen 
kehittyminen  

Oppilas osaa oh-
jatusti hieman 
hyödyntää omaa 
äidinkieltään op-
pimisessa. 

Oppilas osaa oh-
jatusti hyödyntää 
omaa äidinkiel-
tään oppimisessa 
ja osaa mallien 
avulla kehittää 
eri tiedonalojen 
kieltä. 

Oppilas osaa 
hyödyntää omaa 
äidinkieltään op-
pimisessa ja osaa 
ohjatusti kehit-
tää eri tiedonalo-
jen kieltä. 

Oppilas osaa luo-
vasti hyödyntää 
omaa äidinkiel-
tään kaikessa op-
pimisessa ja osaa 
kehittää eri tie-
donalojen kieltä. 

T13 tarjota oppi-
laalle välineitä 
omakielisen tie-
don etsimiseen, 
pohtimiseen ja 
arviointiin sekä 
tukea oppilasta 
omaksumaan it-
seohjautuva tapa 
opiskella omaa 
äidinkieltään 

S5  
 

Oppilas oppii et-
simään omakie-
listä tietoa ja op-
pii itseohjautu-
vasti opiskele-
maan omaa äi-
dinkieltään. 

Omakielinen tie-
donhaku ja itse-
ohjautuvuus 

Oppilas osaa 
mallien ja apuky-
symysten avulla 
käyttää hieman 
omaa äidinkiel-
tään tiedon-
haussa. 

Oppilas osaa 
mallien ja apuky-
symysten avulla 
käyttää omaa äi-
dinkieltään tie-
donhaussa. 
 
Oppilas osaa ha-
kea tietoa tavan-
omaisista läh-
teistä mallien 
avulla. 

Oppilas osaa et-
siä tietoa omalla 
äidinkielellään ja 
harjoittelee luo-
tettavuuden arvi-
ointia.  
 
Oppilas tuntee 
jossakin määrin 
omakielisen tie-
donhaun läh-
teitä. 
 
 

Oppilas osaa et-
siä omakielistä 
tietoa itsenäi-
sesti ja harjoitte-
lee lähteiden va-
lintaa, käyttöä ja 
luotettavuuden 
arviointia.  
 
Oppilas osaa 
opiskella omaa 
äidinkieltään 
myös itseohjau-
tuvasti. 
 
  

 


