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Äidinkieli ja kirjallisuus 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7–9   
 
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation ra-

kentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 

edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen 

avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen.  Vuosi-

luokilla 7–9 opetuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin 

näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja 

ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 

paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjalli-

suuden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja kirjalli-

suuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

 



2 
 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti, motivoitu-

neesti, eettisesti 

ja rakentavasti 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

S1 Oppilas laajentaa 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

  

Toiminta  

vuorovaikutusiti-

lanteissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa     

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittämään 

taitojaan perus-

tella näkemyksi-

ään sekä kielelli-

siä ja viestinnälli-

siä valintojaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

jaan perustella 

näkemyksiään. 

Ryhmäviestinnän 

taidot 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

sille jonkin perus-

telun. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti 

ja esittää sille yk-

sinkertaisia pe-

rusteluja. 

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selkeästi 

ja perustella sen 

melko monipuoli-

sesti. 

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla 
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tavalla ja perus-

tella sen vakuut-

tavasti. 

T3 ohjata oppi-

lasta monipuolis-

tamaan kokonai-

silmaisun taito-

jaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa, 

myös draaman 

keinoin 

  

  

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun tai-

tojaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

Esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa pi-

tää lyhyen puhe-

esityksen konk-

reettisesta, itsel-

leen tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen ja 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta. 

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

T4 kannustaa op-

pilasta syventä-

mään viestijäku-

vaansa niin, että 

hän oppii havain-

noimaan omaa 

viestintäänsä ja  

tunnistamaan 

vahvuuksiaan 

sekä kehittämis-

alueitaan 

S1 

  

Oppilas oppii ha-

vainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan sekä kehit-

tämisalueitaan. 

  

  

  

  

Vuorovaikutus-

taitojen kehittä-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vies-

tinnällisen vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään vies-

tijänä ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa eri-

tellä viestintätai-

tojaan sekä ku-

vata vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida viestintä-

taitojaan ja vah-

vuuksiaan ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 
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erilaisissa, myös 

monimediaisissa 

viestintäympäris-

töissä 

  

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tekstien lu-

kemisessa, ym-

märtämisessä, 

tulkinnassa ja 

analysoimisessa 

tarvittavia strate-

gioita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja sekä taitoa 

arvioida oman lu-

kemisensa kehit-

tämistarpeita 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Tekstin ymmärtä-

minen ja omien 

vahvuuksien ja 

kehittämiskohtei-

den tunnistami-

nen 

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita. 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 

miten voi niitä 

kehittää. 

T6 tarjota oppi-

laalle monipuoli-

sia mahdollisuuk-

sia valita, käyt-

tää, tulkita ja ar-

vioida monimuo-

toisia 

S2 

  

Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

  

  

  

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan. 

  

 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä. 
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kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa, harjaan-

nuttaa oppilasta 

tekemään ha-

vaintoja teks-

teistä ja tulkitse-

maan niitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen sekä va-

kiinnuttamaan ja 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoa 

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

asia- ja media-

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

  

  

  

  

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen.   

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 

T8 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

arvioida erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja 

S2 

  

Oppilas oppii ar-

vioimaan erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä 

Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Oppilas osaa et-

siä yksittäisiä tie-

toja annetuista 

lähteistä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

Oppilas osaa 

käyttää tavan-

omaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tiedonhaun 

keskeiset vai-

heet, etsiä erilai-

sia lähteitä ja ha-

kea tietoa niistä. 

  

Oppilas osaa toi-

mia tiedonhaun 

vaiheiden mukai-

sesti.  

 

Oppilas osaa 

käyttää 
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käyttämään sitä 

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla 

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. 

  

lähteiden luotet-

tavuuteen liitty-

vän piirteen. 

  

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

monipuolisia läh-

teitä ja hakea 

niistä tietoa tar-

koituksenmukai-

sella tavalla.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T9 kannustaa op-

pilasta laajenta-

maan kiinnos-

tusta itselle uu-

denlaisia fiktiivi-

siä kirjallisuus- ja 

tekstilajityyppejä 

kohtaan,  moni-

puolistamaan 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja nii-

den jakamisen 

keinoja sekä 

S2 

  

Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

Fiktiivisten teks-

tien erittely ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja.  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

Oppilas osaa ana-

lysoida fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 
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syventämään 

ymmärrystä fik-

tion keinoista 

kerronnan kei-

noja. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ajatuksiaan 

kirjoittamalla ja 

tuottamalla mo-

nimuotoisia teks-

tejä sekä auttaa 

oppilasta tunnis-

tamaan omia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Monimuotoisten 

tekstien tuotta-

minen ja tekstin 

tuottamisen tai-

tojen kehittämi-

nen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

  

T11 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via ja erityisesti 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä, myös 

S3 

  

Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa 

Tekstilajien hal-

linta 

  

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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monimediaisissa 

ympäristöissä, ja 

auttaa oppilasta 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

    

  

T12 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tarjota 

oppilaalle tilai-

suuksia tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

oppilasta vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tekstin tuottami-

sen prosessejaan 

ja tuottaa tekstiä 

yhdessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistaa taitoaan 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta 

  

  

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

sekä yksin että 

ryhmässä.  

 

Oppilas osaa an-

taa palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa. 

  

  

Oppilas osaa 

muokata tekstin 

rakenteita ja kie-

liasua palautteen 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa an-

taa rakentavaa 

palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

Oppilas osaa 

muokata moni-

puolisesti ja itse-

näisesti tekstin il-

maisua ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa an-

taa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja so-

veltaa saa-

maansa pa-

lautetta kehittä-

essään tekstin 

tuottamisen tai-

tojaan.  
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T13 ohjata oppi-

lasta edistämään 

kirjoittamisen su-

juvoittamista,  

vahvistamaan 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttötaitoa teks-

tien tuottami-

sessa, syventä-

mään ymmärrys-

tään kirjoittami-

sesta viestintänä 

sekä vahvista-

maan yleiskielen 

hallintaa anta-

malla tietoa kir-

joitetun kielen 

konventioista 

S3 

  

Oppilas sujuvoit-

taa ja vahvistaa 

tekstien tuotta-

misen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen 

sekä syventää 

ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

Ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia virke- ja 

lauserakenteita 

sekä pääosin 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy pääosin hel-

posti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja kiinnittää huo-

miota virke- ja 

lauserakenteisiin 

sekä noudattaa 

useita kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

  

  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on helposti 

ymmärrettävä ja 

sujuva.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa                    

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sananvalintoihin 

sekä noudattaa 

pääosin kirjoite-

tun yleiskielen 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti,  

käyttää moni-

puolisia lause- ja 

virkerakenteita,  

kiinnittää huo-

miota tekstin tyy-

liin sekä noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

T14 harjaannut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

tiedon hallinnan 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja 

Tiedon esittämi-

nen, hallinta sekä 

eettinen viestintä 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

Oppilas osaa yh-

distellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 
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ja käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa omassa 

tekstissä sekä 

opastaa oppilasta 

toimimaan eetti-

sesti verkossa yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

monipuolistaa 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

kuullun tai näh-

dyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

hankkimaansa 

tietoa. 

  

  

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä  

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 
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sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

  

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

T16 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä kir-

jallisuuden histo-

riaan, nykykirjalli-

suuteen ja kirjal-

lisuuden eri lajei-

hin, auttaa häntä 

pohtimaan kirjal-

lisuuden ja kult-

tuurin merkitystä 

omassa elämäs-

sään sekä tarjota 

oppilaalle mah-

dollisuuksia luku- 

ja muiden kult-

tuurielämysten 

hankkimiseen ja 

jakamiseen 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään, tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan ja ny-

kykirjallisuuteen 

sekä kirjallisuu-

den eri lajeihin. 

  

Kirjallisuuden 

tuntemus ja luku-

harrastus 

  

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit. 

 

Oppilas on luke-

nut muutamia 

kokonaisia kau-

nokirjallisia teks-

tejä, esimerkiksi 

novelleja. 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den vaiheita ja 

yhdistää muuta-

man teoksen ja 

kirjailijan niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia ja kirjaili-

joita.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  
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T17 ohjata oppi-

las tutustumaan 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin,  

auttaa oppilasta 

pohtimaan äidin-

kielen merkitystä 

ja tulemaan tie-

toiseksi omasta 

kielellisestä ja 

kulttuurisesta 

identiteetistään 

sekä innostaa op-

pilasta aktii-

viseksi kulttuuri-

tarjonnan käyttä-

jäksi ja tekijäksi 

S4 

  

Oppilas tutustuu 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin 

ja pohtii kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Kielen merkityk-

sen ja aseman 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa 

puhuttavia kieliä 

ja jonkin suomen 

sukukielen.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin suo-

men kielelle tyy-

pillisen piirteen 

ja kertoa oman 

äidinkielensä 

merkityksestä it-

selleen. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla suomen 

kielen asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

suomen kielelle 

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

äidinkielen mer-

kitystä yksilölle. 

Oppilas osaa ku-

vailla Suomen 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja pohtia 

äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin ja pohtia 

äidinkielen käsi-

tettä ja merkityk-

siä identiteettien 

rakentumisen 

kannalta. 

 

Svenska och litteratur 
 

Mål för undervis-

ningen 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 

fem 

Kunskapskrav för 

vitsordet sju 

Kunskapskrav för 

vitsordet åtta 

Kunskapskrav för 

vitsordet nio 



13 
 

målen för under-

visningen 

 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-

ven att utveckla 

sin förmåga att 

kommunicera 

målinriktat, 

ändamålsenligt, 

etiskt och på ett 

konstruktivt sätt i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

agera i olika 

kommunikations-

situationer. 

Förmåga att 

agera i kommuni-

kationssituat-

ioner 

 

Eleven kan agera 

i en välbekant 

grupp och i var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan agera 

ändamålsenligt i 

grupper och sed-

vanliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i många 

slags grupper, 

också i krävande 

kommunikat-

ionssituationer. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att kom-

municera i grupp 

och utveckla för-

mågan att moti-

vera sina åsikter 

och sina språkliga 

och kommunika-

tiva val 

I1 

  

Eleven breddar 

sin förmåga att 

kommunicera i 

grupp och ut-

vecklar sin för-

måga att moti-

vera sina syn-

punkter. 

Förmåga att 

kommunicera i 

grupp 

Eleven kan 

lyssna på andra 

och deltar i 

samtalet.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

samt ge någon 

slags motivering 

till den. 

 

Eleven kan ta 

hänsyn till andras 

synpunkter i den 

egna kommuni-

kationen. 

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt och pre-

sentera enkla 

Eleven kan föra 

diskussionen vi-

dare i sina egna 

inlägg.  

 

Eleven kan ut-

trycka sina åsik-

ter klart och mo-

tivera dem tämli-

gen mångsidigt. 

Eleven kan tolka 

andras inlägg och 

syftet med dem, 

samt anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt situ-

ationen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

på ett för situat-

ionen 
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motiveringar till 

den. 

ändamålsenligt 

sätt och motivera 

den övertygande. 

M3 handleda ele-

ven i att bredda 

sin förmåga att 

uttrycka sig i 

olika slag av 

kommunikations-

situationer och 

framträdanden, 

även genom 

drama 

  

I1 

  

Eleven breddar 

sina färdigheter 

att uttrycka sig i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och vid 

uppträdanden 

inför publik. 

 

Förmåga att 

framträda 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt. 

 

Eleven kan 

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande och an-

passa det till 

sina åhörare. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig på ett 

för situationen 

ändamålsenligt 

sätt. 

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande, också om 

ett krävande 

ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig 

mångsidigt och 

anpassa sin 

kommunikation 

enligt åhörare 

och syfte.  

M4 uppmuntra 

eleven att vidare-

utveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter så att 

hen lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

I1 

  

Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsområ-

den.    

  

  

Förmåga att ut-

veckla kommu-

nikativa färdig-

heter 

 

Eleven kan iden-

tifiera någon 

styrka eller något 

utvecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

Eleven kan besk-

riva sitt sätt att 

kommunicera 

och identifiera 

några styrkor och 

utvecklingsområ-

den. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

kommunikativa 

färdigheter, be-

skriva sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden.   

Eleven kan utvär-

dera sina kom-

munikativa fär-

digheter och 

styrkor och re-

flektera över hur 

de kan utveck-

las.  
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svagheter i olika 

kommunikations-

miljöer, även 

multimediala 

  

Att tolka texter 

M5 handleda ele-

ven i att utveckla 

de lässtrategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att läsa, förstå, 

tolka och analy-

sera texter och 

för att utvärdera 

sin läsfärdighet 

och bli medveten 

om hur den be-

höver utvecklas 

I2 

  

Eleven utvecklar 

strategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att be-

döma sina ut-

vecklingsbehov. 

 

Förmåga att för-

stå texter och 

identifiera egna 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera 

någon styrka el-

ler något ut-

vecklingsbehov 

som berör läs-

ning hos sig 

själv.  

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

läsare och identi-

fiera några styr-

kor och utveckl-

ingsbehov. 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan redo-

göra för sin läs-

färdighet och be-

skriva sina styr-

kor och svag-

heter. 

Eleven kan an-

vända för situat-

ionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 

M6 att erbjuda 

eleven många 

olika möjligheter 

att välja, an-

vända, tolka och 

utvärdera många 

olika slag av 

I2 

  

Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och utvär-

dera många olika 

slag av 

Multilitteracitet 

och förmåga att 

bredda sin text-

värld 

  

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

 

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika slag av tex-

ter men håller sig 

främst till välbe-

kanta textgenrer. 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika textgenrer. 

 

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också för hen 

själv nya typer av 

texter. 
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skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter  

skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter. 

 

M7 handleda 
eleven i att ut-
veckla analytisk 
och kritisk läs-
färdighet och 
öva sin för-
måga att göra 
iakttagelser i 
texter och att 
tolka dem med 
hjälp av ända-
målsenliga be-
grepp samt be-
fästa och 
bredda ord- 
och begrepps-
förrådet 

 

I2 

  

Eleven lär sig 

analytisk och kri-

tisk läsfärdighet, 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

fakta- och medie-

texter och tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp. 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fakta- och medie-

texter 

 

  

  

  

Eleven kan 

plocka ut centralt 

innehåll ur en 

text med hjälp av 

stödfrågor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel text-

genre.  

 

Eleven kan sär-

skilja huvudpunk-

terna i en text 

och beskriva än-

damålen med 

den.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga och 

textuella drag i 

vanliga textgen-

rer. 

 

Eleven kan redo-

göra för textens 

syfte, målgrupp 

och betydelse.  

 

Eleven kan redo-

göra för typiska 

drag för textgen-

rer och beskriva 

dem med hjälp 

av några centrala 

begrepp. 

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över textens be-

tydelse och be-

döma textens på-

verkan.  

 

Eleven kan analy-

sera typiska drag 

för textgenrer 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp och be-

döma texter i re-

lation till deras 

syfte och ända-

mål.   

M8 sporra eleven 

att utveckla sin 

förmåga att be-

döma flera olika 

källor för att få 

information och 

I2 

  

Eleven lär sig att 

bedöma flera 

olika källor för 

att få informat-

ion och använda 

informationen på 

Färdigheter i in-

formationssök-

ning och källkritik 

 

Eleven kan söka 

enskild informat-

ion i givna källor.  

 

Eleven kan an-

vända självklara 

källor för att söka 

information.  

 

Eleven kan besk-

riva de centrala 

delarna i inform-

ationssökning, 

söka olika källor 

Eleven kan agera 

i informations-

sökningens olika 

processer.  
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att använda 

denna informat-

ion på ett ända-

målsenligt sätt 

 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

Eleven kan 

nämna några 

drag som utmär-

ker en tillförlitlig 

källa.  

 

Eleven kan besk-

riva källans till-

förlitlighet. 

och hitta inform-

ation i dem.  

  

Eleven kan be-

döma tillförlitlig-

heten och ända-

målsenligheten i 

olika källor. 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga källor 

och söka inform-

ation i dem på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.   

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som ankny-

ter till källornas 

tillförlitlighet och 

informationens 

ändamålsenlig-

het samt moti-

vera sina val av 

källor.  

M9 väcka ele-

vens intresse för 

nya slag av fiktiva 

texter och littera-

tur, bredda ele-

vens erfaren-

heter av visuell, 

audiovisuell, och 

skriven text och 

I2 

  

Eleven bekantar 

sig med fiktiva 

texter i olika for-

mer som är nya 

för hen själv. Ele-

ven breddar sina 

erfarenheter av 

visuell, audiovi-

suell och skriven 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fiktiva texter 

 

Eleven kan redo-

göra för hand-

lingen i en enkel 

fiktiv text och 

nämna enstaka 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

Eleven kan besk-

riva särdrag inom 

fiktiv text och 

göra iakttagelser 

om särdrag inom 

fiktionen. 

Eleven kan redo-

göra för fiktiva 

texter i olika for-

mer.  

 

Eleven kan an-

vända några cen-

trala begrepp 

Eleven kan analy-

sera fiktiva texter 

i olika former 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp. Eleven 

kan tolka fiktiva 

texter och 
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dela med sig av 

dem samt för-

djupa elevens 

förståelse av sär-

drag inom fikt-

ionen 

text och delar 

med sig av dem 

samt fördjupar 

sin förståelse av 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

  

  

och identifiera 

särdrag och be-

rättartekniska 

grepp som är ty-

piska för fiktivt 

språk och ut-

tryck. 

reflektera över 

deras mångtydig-

het. 

Att producera texter 

M10 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sina åsik-

ter genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt stödja ele-

ven i att identifi-

era sina styrkor 

och utvecklings-

behov som text-

producent 

I3 

  

Eleven lär sig att 

uttrycka sina tan-

kar genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbehov 

som textprodu-

cent. 

Förmåga att pro-

ducera texter, 

också multimo-

dala, och ut-

veckla färdighet-

erna som text-

producent 

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter en-

ligt instruktioner.  

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

textproducent 

och nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbehov.  

Eleven kan pro-

ducera texter en-

ligt givet syfte. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden 

som textprodu-

cent. 

Eleven kan på ett 

kreativt sätt pro-

ducera texter en-

ligt situation och 

ändamål. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 
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M11 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera be-

rättande, beskri-

vande, instrue-

rande och speci-

ellt diskuterande 

och ställningsta-

gande texter, 

även i multimedi-

ala miljöer, och 

hjälpa eleven att 

välja det ut-

tryckssätt som är 

lämpligast för 

ifrågavarande 

textgenre och si-

tuation 

I3 

  

Eleven lär sig att 

producera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, diskute-

rande och ställ-

ningstagande 

texter, också i 

multimediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som är 

lämpligt för text-

genren och situ-

ationen. 

Förmåga att be-

härska textgen-

rer 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningstagande 

texter och kan 

med hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt som 

är typiska för 

dem. 

  

  

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningstagande 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som känne-

tecknar dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

M12 handleda 

eleven i att ut-

veckla sina text-

produktionspro-

cesser och er-

bjuda eleven 

möjligheter att 

producera text 

tillsammans med 

andra, 

I3 

  

Eleven utvecklar 

sina textprodukt-

ionsprocesser 

och producerar 

text tillsammans 

med andra, stär-

ker sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons 

samt utvärderar 

Förmåga att be-

härska textpro-

duktionsproces-

ser 

  

Eleven kan samla 

idéer och produ-

cera text enligt 

modell eller med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig 

Eleven kan pla-

nera och produ-

cera text både in-

dividuellt och i 

grupp. 

 

Eleven kan ge re-

spons och slump-

mässigt utnyttja 

Eleven kan bear-

beta textens 

struktur och 

språkdräkt utgå-

ende från re-

spons.  

 

Eleven kan ge 

konstruktiv 

Eleven kan själv-

ständigt och 

mångsidigt bear-

beta textens ut-

tryck och struk-

tur.  

 

Eleven kan ge re-

spons som 



20 
 

uppmuntra ele-

ven att stärka 

förmågan att ge 

och ta emot re-

spons samt 

hjälpa eleven att 

utvärdera sig 

själv som text-

producent 

sig själv som 

textproducent 

eller ensidig re-

spons och ta 

emot respons. 

 

den respons hen 

får i sin egen 

textproduktion.  

respons åt andra 

och i olika ske-

den av textpro-

duktionsproces-

sen utnyttja den 

respons hen själv 

får. 

främjar textbear-

betning och till-

lämpa den re-

spons hen får i 

utvecklingen av 

den egna text-

produktionsfär-

digheten. 

M13 handleda 

eleven att ut-

veckla sin skriv-

färdighet och di-

gitala kompetens 

för att producera 

text samt för-

djupa sin förstå-

else för skrivan-

det som kommu-

nikationsform, 

och stärka ele-

vens kompetens i 

standardspråket 

genom att öka 

hens kunskap om 

skriftspråkets 

konventioner 

I3 

  

Eleven utvecklar 

och stärker sin 

skrivfärdighet 

både för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg 

och fördjupar sin 

förståelse för 

skrivandet som 

kommunikations-

form. Eleven 

stärker sin kom-

petens i stan-

dardspråket. 

 

  

Förmåga att pro-

ducera begriplig 

text och be-

härska skriftsprå-

kets konvent-

ioner 

Eleven kan pro-

ducera enkel text 

vars budskap 

man förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt i 

huvudsak skilje-

tecken vid me-

ningsgränser och 

versal i början av 

mening och i 

egennamn. 

 

Eleven kan pro-

ducera text som i 

huvudsak är lätt 

att förstå. 

 

Eleven kan struk-

turera sin text i 

stycken och fästa 

uppmärksamhet 

vid menings- och 

satsbyggnad 

samt följa flera 

av standardsprå-

kets skriftspråks 

normer.  

  

  

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text 

och sina stycken 

logiskt och fästa 

uppmärksamhet 

vid ordval samt i 

huvudsak följa 

standardspråkets 

skriftspråksnor-

mer i sin textpro-

duktion och -be-

arbetning.  

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig text. 

 

Eleven kan an-

vända textbind-

ningsmetoder 

mångsidigt och 

använda 

mångsidiga me-

nings- och sats-

byggnader och 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

tens uttryckssätt 

samt följa stan-

dardspråkets 
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Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

 

 

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

skriftspråksnor-

mer. 

 

M14 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att hantera 

information och 

tillämpa sina 

kunskaper och 

att använda sig 

av flera olika käl-

lor och göra käll-

hänvisningar i sin 

egen text, samt 

vägleda eleven 

att agera etiskt 

på nätet med 

hänsyn till in-

tegritetsskydd 

och följa upp-

hovsrättsliga nor-

mer 

I3 

  

Eleven stärker sin 

förmåga att han-

tera och använda 

information. Ele-

ven använder sig 

av flera olika käl-

lor samt behärs-

kar källhänvis-

ningsteknik. Ele-

ven tränar sin 

förmåga att re-

spektera person-

lig integritet och 

följa upphovs-

rättsliga normer i 

olika miljöer. 

Förmåga att pre-

sentera och an-

vända informat-

ion samt etisk 

kommunikation 

 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

 

Eleven kan meka-

niskt och på ett 

enkelt sätt an-

vända källor i 

sina texter. 

 

Eleven följer upp-

hovsrättsliga nor-

mer och förstår 

betydelsen av 

personlig integri-

tet på nätet.  

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar en-

ligt modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan kom-

binera informat-

ion från flera 

olika källor i sina 

texter. 
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Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medvetenhet 

och väcka in-

tresse för språk-

liga fenomen, 

stödja eleven i 

att känna igen 

språkets struk-

turer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och i att 

förstå betydelsen 

av språkliga val 

och följderna av 

dem 

I4 Eleven fördjupar 

sin språkliga 

medvetenhet 

och sitt intresse 

för språkliga fe-

nomen, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan göra 

enkla iakttagelser 

om särdrag i text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillnader 

mellan skrift-

språk och tal-

språk eller var-

dagligt språk och 

standardspråk. 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text. 

 

Eleven kan besk-

riva språkliga va-

riationer i olika 

situationer. 

 

Eleven kan redo-

göra för olika 

språkvarianter 

och stildrag. 

 

Eleven kan re-

flektera över be-

tydelsen och följ-

derna av språk-

liga och textuella 

val. 

 

Eleven kan analy-

sera drag i texter, 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kommu-

nikation. 

M16 sporra ele-

ven att öka sin 

litteratur- och 

kulturkunskap, 

bidra till att ele-

ven lär känna lit-

teraturens histo-

ria och modern 

I4 Eleven vidgar sin 

litteraturkun-

skap, lär känna 

litteraturens 

historia och mo-

dern litteratur 

Litteraturkun-

skap och läsin-

tresse 

 

 

 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer.  

 

Eleven har läst 

några 

Eleven kan besk-

riva typiska drag 

för litterära hu-

vudgenrer.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på verk 

Eleven kan besk-

riva mångfalden 

inom skönlittera-

turen. 

  

Eleven kan 

nämna 

Eleven kan analy-

sera mångfalden 

inom skönlittera-

turen som en del 

av kulturen.  
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litteratur samt 

olika litterära 

genrer och hjälpa 

eleven att reflek-

tera över littera-

turens och kul-

turens betydelse 

i sitt eget liv samt 

ge eleven möjlig-

het att både själv 

ta del av och dela 

med sig av läs- 

och andra kultur-

upplevelser  

samt olika litte-

rära genrer. 

 

 

skönlitterära 

verk, till exempel 

noveller. 

 

som hör till hu-

vudgenrerna.  

 

Eleven har läst en 

del av de verk 

som man läsårs-

vis kommit över-

ens om.   

litteraturens 

olika skeden och 

kan koppla några 

verk och förfat-

tare till dessa.  

 

Eleven har läst de 

verk som man 

läsårsvis kommit 

överens om.   

Eleven kan besk-

riva litteraturens 

olika skeden 

samt centrala 

stildrag och 

nämna centrala 

författare och 

verk som hör till 

dessa skeden.  

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om littera-

tur. 

M17 bidra till att 

eleven lär känna 

svenska språket 

och dess historia 

och utveckling, 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur samt får en 

helhetsbild av 

övriga språk och 

kulturer i Finland 

och stödja eleven 

i att reflektera 

I4 

  

Eleven lär känna 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland. 

Eleven lär känna 

det svenska språ-

ket, dess historia 

och utveckling 

samt de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur. Eleven re-

flekterar över det 

egna 

Förmåga att re-

flektera över be-

tydelsen av språk 

och språkets 

ställning 

 

Eleven kan 

nämna språk som 

talas i Finland 

samt något 

grannspråk till 

svenskan.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för svens-

kan, berätta om 

sin språkliga 

Eleven kan besk-

riva svenska 

språkets ställning 

bland andra 

språk.   

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska 

Eleven kan besk-

riva den språkliga 

och kulturella 

mångfalden i Fin-

land.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket och pla-

cera det i en nor-

disk kulturell 

Eleven kan re-

flektera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse 

för individen och 

samhället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket i relation 



24 
 

över det egna 

modersmålets 

betydelse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet 

samt sporra ele-

ven att aktivt 

producera och 

konsumera kul-

tur i olika former 

modersmålets 

betydelse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet. 

 

vardag och mo-

dersmålets bety-

delse för hen. 

grannspråken 

och kulturen. Ele-

ven kan beskriva 

modersmålets 

betydelse för in-

dividen.  

 

kontext. Eleven 

kan reflektera 

över modersmå-

lets betydelse för 

identiteter. 

 

till andra språk 

och förstår bety-

delsen av de 

språkliga och kul-

turella banden 

till övriga Nor-

den. Eleven kan 

reflektera över 

modersmål som 

begrepp och dess 

betydelse för 

identitetsbygget.  

 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
 

Opetuksen ta-

voite  

  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ja 

perustelemaan 

mielipiteitään 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään erilaisissa 

Itsensä ilmaise-

minen, mielipi-

teen ilmaisu ja 

perustelu 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja 



25 
 

tarjoamalla mo-

nimuotoisia tilai-

suuksia vuorovai-

kutuksen harjoit-

teluun 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

monikielisissä 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

T2 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään sosiaalisia 

taitojaan ohjaa-

malla monipuoli-

seen vuorovaiku-

tukseen sekä tai-

toon antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta 

S1 Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

aan antaa ja vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Vuorovaikutus, 

palautteen anta-

minen ja vas-

taanottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa 

vastaanottaa pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

ottaa toisten nä-

kemykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa  

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua sekä an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla ta-

valla. 

  

Oppilas osaa 

tulkita muiden 

puheenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään ja moni-

puolistamaan 

viestintätaitojaan  

erilaisissa puhe-

viestintäympäris-

töissä    

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa koko-

naisilmaisuaan 

erilaisissa 

Viestintätaidot, 

esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen 

puhe-esityksen  

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun yksinkertai-

sen puhe-esityk-

sen.  

 

Oppilas osaa  

pitää valmistel-

lun puhe-esityk-

sen sekä kohden-

taa sen kuulijoil-

leen.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun puhe-esityk-

sen vaativastakin 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 
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ohjaamalla kult-

tuurienväliseen 

dialogiin ja toimi-

maan monenlais-

ten ihmisten 

kanssa erityisesti 

saamen kielellä 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä teks-

tien lukemisessa, 

ymmärtämisessä 

ja analysoimi-

sessa tarvittavia 

tietoja ja taitoja   

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen. 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä. 

 

Oppilas osaa 

eritellä tekstila-

jien piirteitä ja 

kuvata niitä muu-

tamien keskeis-

ten käsitteiden 

avulla. 

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 
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T5 ohjata oppi-

lasta monipuolis-

tamaan teksti-

maailmaansa, 

käyttämään, tul-

kitsemaan ja arvi-

oimaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia teks-

tejä, media- ja 

asiatekstejä sekä 

käyttämään niitä 

tiedonhankin-

taan, elämysten 

saamiseen ja lu-

kuinnon tukemi-

seen 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan saamenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia, asia- ja me-

diatekstejä. 

Tekstitaidot teks-

tien tulkitsemi-

sessa ja tiedon-

hankinta 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin läh-

teiden luotetta-

vuuteen liittyvän 

piirteen. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

lukutaitoaan ja 

havaitsemaa sen 

kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen 

sopivia luku- ja 

opiskelustrategi-

oita 

S2 Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivisia 

taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Oman lukutaidon 

analysointi ja lu-

kustrategiat 

  

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 
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kehittämiskoh-

teensa. 

  

kehittämiskohtei-

taan. 

kehittämiskohtei-

taan. 

miten voi niitä 

kehittää. 

T7 ohjata oppi-

lasta analysoi-

maan ja tulkitse-

maan kirjalli-

suutta, käyttä-

mään siinä tarvit-

tavia käsitteitä, 

tekemään ha-

vaintoja saame-

laisten ja muiden 

alkuperäiskanso-

jen teksteistä 

sekä tulkitse-

maan niitä 

S2 Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

  

Kirjallisuuden 

analysoiminen ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja. 

  

Oppilas osaa  

kuvailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

kerronnan kei-

noja. 

Oppilas osaa  

analysoida fiktii-

visiä tekstejä eri 

muodoissaan tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 

  

Tekstien tuottaminen 

T8 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ja peruste-

lemaan näke-

myksiään moni-

muotoisten teks-

tien avulla 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan 

Tekstitaidot teks-

tien tuottami-

sessa 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida 
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erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana. 

  

kehittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana. 

  

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana sekä poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

T9 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan tekstilajien 

tuntemustaan 

tarjoamalla tilai-

suuksia erityisesti 

kantaa ottavien, 

ohjaavien ja poh-

tivien monimuo-

toisten tekstien 

tuottamiseen 

sekä auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan omia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa ympäris-

töissä, ja oppii 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta, tekstien 

tuottaminen, 

omien taitojen 

havainnointi 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja.  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

T10 tukea oppi-

lasta sujuvoitta-

maan 

S3 Oppilas vahvistaa 

tekstin 

Kirjoittamisen su-

juvuus ja 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

yksinkertaista 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä ja 

kiinnittää 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä, 

joka on helposti 

Oppilas osaa 
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kirjoittamistaan 

ja auttaa häntä 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin, kohderyh-

mälle ja tilantee-

seen sopiva il-

maisutapa sekä 

vahvistaa kirjoi-

tetun yleiskielen 

hallintaa 

tuottamisen pro-

sessejaan. 

kirjoitetun yleis-

kielen hallinta 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

huomiota virke- 

ja lauserakentei-

siin. 

  

ymmärrettävää 

ja sujuvaa.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti sekä 

kiinnittää huo-

miota sananva-

lintoihin. 

 

Oppilas noudat-

taa pääosin kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä tekstejä 

tuottaessaan ja 

muokatessaan. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen.  

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää 

monipuolisia 

lause- ja virkera-

kenteita ja kiin-

nittää huomiota 

tekstin tyyliin. 

 

Oppilas noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

T11 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan tekstin 

tuottamisen 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta, tiedon 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 
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prosesseja, tuot-

tamaan tekstiä 

yhdessä muiden 

kanssa ja vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä in-

nostaa vahvista-

maan tiedon 

hankinnan ja ar-

vioinnin taitoja ja 

monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä  

tekijänoikeuksia, 

eettistä verkossa 

viestimistä ja yk-

sityisyyttä  

kunnioittaen 

monipuolistaa 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

hankinta ja eetti-

nen viestintä 

kuullun tai näh-

dyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan. 

  

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

hankkimaansa 

tietoa. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T12 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kielen 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä. 

 

Oppilas osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien 

ja tyylien piir-

teitä.  
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saamen kielen il-

miöistä sekä aut-

taa oppilasta tun-

nistamaan kielen 

rakenteita, eri re-

kistereitä, tyyli-

piirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

 

Oppilas osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

  

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

  

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T13 ohjata oppi-

lasta tiedosta-

maan saamelai-

suus voimava-

rana saamelaisen 

kulttuurin ja kie-

len monimuotoi-

suuden kautta 

sekä tulemaan 

tietoiseksi 

omasta kielelli-

sestä ja kulttuuri-

sesta identitee-

tistään ymmärtä-

mällä saamen 

kielen merkitystä 

ja juuria 

S4 Oppilas tutustuu 

saamelaisuuden 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoisuu-

teen sekä saa-

men kielten taus-

taan ja piirteisiin 

ja pohtii kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Kielen  

merkityksen ja 

aseman hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

nimetä saamen 

kieliä.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin 

saamen kielelle 

tai kielille tyypilli-

sen piirteen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä merki-

tyksestä itsel-

leen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

saamen kielelle 

tai kielille tyypilli-

siä piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkie-

len merkitystä 

yksilölle. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla saamen 

kielten moni-

muotoisuutta ja 

saamen kielten 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä saamen kie-

lelle tai kielille 

tyypillisiä piir-

teitä. 

 

Oppilas osaa 

pohtia 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä saamen kie-

lelle tai kielille 

tyypillisiä piir-

teitä suhteessa 

muihin kieliin.  

 

Oppilas osaa 

pohtia 
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äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

  

äidinkielen käsi-

tettä ja merki-

tystä identiteet-

tien rakentumi-

sen kannalta. 

T14 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä 

kirjallisuuden his-

toriaan, saamen-

kieliseen kirjalli-

suuteen ja medi-

aan sekä auttaa 

häntä pohtimaan 

kirjallisuuden ja 

kulttuurin merki-

tystä omassa elä-

mässään 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään ja tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan, saa-

menkieliseen kir-

jallisuuteen ja 

mediaan. 

Kirjallisuuden 

tuntemuksen, 

kulttuuritietoi-

suuden ja luku-

harrastuksen ke-

hittyminen 

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit.  

 

Oppilas on 

lukenut muuta-

man kaunokirjal-

lisen teoksen, 

esimerkiksi no-

velleja. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta ja 

nimetä kirjalli-

suuden vaiheita 

ja yhdistää muu-

taman teoksen 

niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T15 kannustaa 

oppilasta moni-

puolistamaan eri 

S5 Oppilas oppii 

käyttämään saa-

men kieltä eri 

Eri tiedonaloilla 

käytettävän kie-

len hallinta 

Oppilas osaa 

kuvailla, miten 

eri tiedonaloilla 

Oppilas osaa 

käyttää joidenkin 

tiedonalojen 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä eri 

tiedonaloille 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti kieltä 
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oppiaineissa tar-

vittavaa kielitai-

toa ja hyödyntä-

mään saamen 

kielen taitoa kai-

kessa oppimi-

sessa 

tiedonaloille so-

pivalla tavalla ja 

oppii hyödyntä-

mään saamen 

kielen taitoaan 

kaikessa oppimi-

sessa. 

tarvitaan erilaista 

kieltä. 

  

yksinkertaista 

kieltä. 

ominaisilla ta-

voilla ja hahmot-

taa niiden yhtey-

den arkikieleen. 

eri tiedonaloille 

ominaisilla ta-

voilla ja eritellä 

käyttämäänsä 

kieltä. 

T16 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään valmiuksi-

aan saamen kie-

lellä ja muilla kie-

lillä tapahtuvassa 

tiedonhaluisessa,  

osallistuvassa ja 

tutkivassa oppi-

misessa 

S5 Oppilas oppii et-

simään erityisesti 

saamenkielistä 

tietoa monipuoli-

sesti eri lähteistä 

sekä suunnittele-

maan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan omaa työs-

kentelyään yksin 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen 

Oppilas osaa et-

siä tietoa tutuista 

lähteistä ja pys-

tyy suunnittele-

maan työskente-

lyään mallin mu-

kaan. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa itselle 

uusista lähteistä 

ja pystyy suunnit-

telemaan työs-

kentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa eri läh-

teistä sekä pystyy 

itsenäisesti suun-

nittelemaan, jä-

sentämään ja ar-

vioimaan työs-

kentelyään. 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itse-

näisesti luotetta-

vista ja monipuo-

lisista lähteistä 

sekä pystyy aktii-

visesti suunnitte-

lemaan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmän jäse-

nenä. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite   

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  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 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ro-

manikielellä sekä 

toimimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Viestintä vuoro-

vaikutustilan-

teissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja mo-

nikielisissä vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

T2 ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen sekä ke-

hittämään ilmai-

suaan ja kykyään 

antaa ja vastaan-

ottaa palautetta 

S1 Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

aan antaa ja vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Vuorovaikutus, 

palautteen anta-

minen ja vas-

taanottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta rakenta-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T3 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan 

S1 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan 

omaa 

Kokonaisilmaisu 

ja esiintymisen 

taidot 

Oppilas osaa 

pitää lyhyen 

puhe-esityksen 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun puhe-

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 
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vuorovaikutus- ja 

esiintymistaito-

jaan erilaisissa 

ympäristöissä ja 

rohkaista häntä 

käyttämään ro-

manikieltä eri-

ikäisten kanssa 

  

viestintäänsä ja 

monipuolistaa 

kokonaisilmaisu-

aan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi 

mutta yksipuoli-

sesti. 

  

yksinkertaisen 

puhe-esityksen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

esityksen sekä 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

vaativastakin ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä teks-

tien lukemisessa, 

ymmärtämisessä 

ja analysoimi-

sessa tarvittavia 

tietoja ja taitoja  

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä teke-

mään havaintoja 

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen. 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

  

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen 
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tavoitteisiin ja 

tarkoitusperiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta käyttä-

mään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia tekstejä 

sekä käyttämään 

niitä tiedonhan-

kintaan, elämys-

ten saamiseen ja 

lukuinnon tuke-

miseen 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistami-

nen ja tiedon-

hankinta 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin läh-

teiden luotetta-

vuuteen liittyvän 

piirteen. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

lukutaitoaan ja 

havaitsemaa sen 

kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen 

sopivia luku- ja 

opiskelustrategi-

oita 

S2 Oppilas kehittää 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivisia 

taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Oman lukutaidon 

analysointi ja lu-

kustrategiat 

  

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida 
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kehittämiskoh-

teensa. 

  

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan. 

  

kehittämiskohtei-

taan. 

  

lukutaitojaan ja 

pohtia, miten voi 

niitä kehittää. 

Tekstien tuottaminen 

T7 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ja peruste-

lemaan näke-

myksiään moni-

muotoisten teks-

tien avulla erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Tekstitaidot teks-

tien tuottami-

sessa 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

T8 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan tekstilajien 

tuntemustaan ja 

sujuvoittamaan 

kirjoittamistaan 

sekä auttaa 

häntä 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä 

myös monime-

diaisissa 

Tekstilajien hal-

linta ja tekstin 

tuottaminen sekä 

omien taitojen 

havainnointi 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista.  

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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tunnistamaan 

omia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

 

T9 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tuotta-

maan tekstiä yh-

dessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistamaan taito-

aan antaa ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta sekä in-

nostaa vahvista-

maan tiedon 

hankinnan ja ar-

vioinnin taitoja ja 

monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä tekijän-

oikeuksia, eet-

tistä verkossa 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta, tiedon 

hankinta ja eetti-

nen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, kuul-

lun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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viestimistä ja yk-

sityisyyttä kunni-

oittaen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietoisuut-

taan romanikie-

len piirteistä ja 

ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Romanikielen 

piirteiden hal-

linta 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

  

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä sekä eri re-

kisterien ja tyy-

lien eroja.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T11 ohjata oppi-

lasta tiedosta-

maan kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitys ja tukea 

häntä kehittä-

mään omaa kie-

lellistä ja 

S4 Oppilas tutustuu 

romanikielen ja -

kulttuurin moni-

muotoisuuteen 

sekä romanikie-

len taustaan ja 

piirteisiin ja poh-

tii kielellisen ja 

kulttuurisen 

Kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin merkityk-

sen hahmottami-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin Suo-

men romanikie-

lelle tyypillisen 

piirteen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

Suomen romani-

kielelle tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla äidinkielen 

merkitystä yksi-

lölle. 

Oppilas osaa ku-

vailla romanikie-

len monimuotoi-

suutta ja sen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen 
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kulttuurista iden-

titeettiään 

identiteetin mer-

kitystä. 

merkityksestä it-

selleen. 

  

  romanikielelle 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin 

  

romanikielelle 

tyypillisiä piir-

teitä suhteessa 

muihin kieliin.  

 

Oppilas osaa ni-

metä eri maissa 

puhuttuja roma-

nimurteita.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkitystä iden-

titeettien raken-

tumisen kan-

nalta. 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
 

Opetuksen ta-

voite 

  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään kykyään 

selviytyä erilai-

sista vuorovaiku-

tustilanteista 

mielipiteitä esit-

täen ja toisten 

näkemyksiä hyö-

dyntäen sekä ky-

kyään antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta opasta-

malle häntä vas-

tuullisuuteen eri 

kielenkäyttötilan-

teissa ja ohjaten 

tunnistamaan 

kielen kautta vä-

littyviä arvoja ja 

asenteita 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään viittoma-

kielellä erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa sekä an-

tamaan ja vas-

taanottamaan 

palautetta. 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla ta-

valla. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja mo-

nikielisissä vuo-

rovaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T2 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

eritellä, ottaa 

kantaa ja suostu-

tella sekä roh-

kaista häntä sy-

ventämään 

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa koko-

naisilmaisuaan 

erilaisissa 

Viestinnän keino-

jen hallinta ja 

viestijänä toimi-

minen 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen esi-

tyksen konkreet-

tisesta, itselleen 

tutusta aiheesta.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun yksinkertai-

sen esityksen.  

 

Oppilas osaa  

pitää valmistel-

lun esityksen 

sekä kohdentaa 

sen vastaanotta-

jilleen.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun esityksen 

vaativastakin ai-

heesta.  
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ymmärrystään 

viestijänä kan-

nustaen häntä il-

maisemaan itse-

ään sekä osallis-

tumaan ja vaikut-

tamaan, myös 

erilaisia välineitä 

käyttäen 

  

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan vastaanot-

tajien ja tavoit-

teen mukaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T3 rohkaista op-

pilasta tarkkaile-

maan monimuo-

toisia esityksiä ja 

esitelmiä eritte-

levästi, tulkitse-

vasti ja kriittisesti 

auttaen häntä 

huomaamaan 

omien tulkinta-

taitojensa kehit-

tämistarpeet 

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, tekemään 

havaintoja moni-

muotoisista viito-

tuista teksteistä 

ja esityksistä sekä 

tulkitsemaan 

niitä tarkoituk-

senmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

Tulkinnan taidot 

ja niiden arviointi 

Oppilas osaa poi-

mia viitotuista 

teksteistä ja esi-

tyksistä keskeisiä 

sisältöjä apukysy-

mysten avulla.   

Oppilas osaa 

erottaa viitotun 

tekstin ja esityk-

sen pääasiat ja 

kuvata tekstin ta-

voitteita.   

Oppilas osaa eri-

tellä viitotun 

tekstin ja esityk-

sen tarkoituspe-

riä, kohderyhmiä 

ja merkityksiä. 

  

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

viitotun tekstin ja 

esityksen raken-

tamia merkityk-

siä ja arvioida vii-

totun tekstin ja 

esityksen vaiku-

tuksia. 

  

  

T4 innostaa oppi-

lasta toimimaan 

kertovien, kuvaa-

vien ja kantaa 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja 

Erilaisten teks-

tien parissa toi-

miminen ja 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 
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ottavien tekstien 

lisäksi myös oh-

jaavien ja pohti-

vien tekstien pa-

rissa, keskustele-

maan niistä ja ja-

kamaan koke-

muksia viestin-

täympäristöissä 

eri tavoin 

arvioimaan viit-

tomakielisiä kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

kokemusten ja-

kaminen 

mediatekstejä eri 

muodoissaan. 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

  

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä. 

  

uudenlaisia teks-

tejä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

yhtä yleisimmin 

käytössä olevaa 

viittomakielen 

merkintätapaa 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Viittomakielen 

merkintätavan 

hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

yksinkertaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

erityyppisiä teks-

tejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä, joissa 

käyttää viittoma-

kielen merkintä-

tapaa.  

 

Oppilas osaa  

eritellä vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia viittomakie-

len merkintäta-

van mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 
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miten voi taito-

jaan kehittää. 

T6 rohkaista op-

pilasta monipuo-

listamaan ilmai-

suaan ja syventä-

mään tietoaan 

viittomakielen 

rakenteista, viit-

toman muodos-

tumisesta ja il-

maisutavoista 

S3 Oppilas vahvistaa 

viittomakielisen 

ilmaisun ja teks-

tin tuottamisen 

prosessejaan. 

Viittomakielinen 

ilmaisu 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

yksinkertaista 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä ja 

kiinnittää huo-

miota viittoma-

kielen yksinker-

taisiin rakenne-

piirteisiin. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä, 

joka on helposti 

ymmärrettävää 

ja sujuvaa.  

 

Oppilas tuntee 

viittomakielen 

yleisimmät ra-

kennepiirteet ja 

viittoman muo-

dostumisen sekä 

noudattaa pää-

osin viittomakie-

len merkintäta-

van keskeisiä 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää viittoma-

kielen erilaisia il-

maisutapoja mo-

nipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää 

monipuolisia viit-

tomakielen lau-

seeseen liittyviä 

ilmiöitä ja kiinnit-

tää huomiota 

tekstin tyyliin. 

T7 kannustaa op-

pilasta vakiinnut-

tamaan yksin ja 

yhteisöllisesti 

tehtävien moni-

muotoisten 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

Tekstien tuotta-

minen ja sen pro-

sessin hallinta, 

eettinen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen nähdyn poh-

jalta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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tekstien tuotta-

misen prosesseja 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

ja monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä tekijänoi-

keuksia ja eet-

tistä viestintää 

kunnioittaen  

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

  

lähteet mallin 

mukaan. 

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietouttaan 

kielen ilmiöistä, 

tunnistamaan 

kielen rekiste-

reitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä 

sekä ymmärtä-

mään kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

viitotun kielen 

sekä arki- ja yleis-

kielen eroja. 

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kielen 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien 

ja tyylien piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T9 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan 

S4 Oppilas tutustuu 

viittomakieliseen 

ja kulttuuriseen 

Viittomakielen  Oppilas osaa Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

viittomakielelle 

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielten 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 
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suomalaisen viit-

tomakielen kult-

tuuriseen ja kie-

lelliseen moni-

muotoisuuteen 

ja ohjata häntä 

näkemään se voi-

mavarana sekä 

auttaa oppilasta 

pohtimaan viitto-

makielen merki-

tystä ja asemaa 

ja ymmärtämään 

sen historiaa tu-

kien häntä viitto-

makielisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin muo-

dostamisessa 

monimuotoisuu-

teen sekä viitto-

makielen ja kuu-

rojen kulttuurin 

historiaan ja ny-

kytilanteeseen 

sekä pohtii kielel-

lisen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

merkityksen ja 

aseman hahmot-

taminen 

nimetä Suomessa 

käytetyt viitto-

makielet.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin 

viittomakielelle 

tyypillisen piir-

teen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä merki-

tyksestä itsel-

leen. 

  

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkie-

len merkitystä 

yksilölle. 

  

monimuotoi-

suutta ja niiden 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja ku-

vailla puhutun ja 

viitotun kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin. 

  

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkitystä iden-

titeettien raken-

tumisen kan-

nalta. 

  

T10 rohkaista op-

pilasta avarta-

maan kulttuu-

rinäkemystään ja  

tutustumaan 

kulttuurin eri 

muotoihin ja ins-

tituutioihin sekä 

S4 Oppilas avartaa 

kulttuurinäke-

mystään tutustu-

malla kulttuurin 

eri muotoihin ja 

instituutioihin. 

Hän perehtyy 

viittomakieliseen 

Kulttuurin ja sen 

eri muotojen 

tuntemus 

  

  

Oppilas osaa 

erottaa toisistaan 

kulttuurin eri 

muotoja ja tun-

tee jonkin kult-

tuuri-instituution 

nimeltä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten eri 

kulttuurimuodot 

liittyvät eri kult-

tuuri-instituutioi-

hin.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurin 

monimuotoi-

suutta ja tuntee 

tärkeimmät kult-

tuuri-instituutiot. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida kulttuurin 

monimuotoi-

suutta yhteiskun-

nassa ja omassa 

elämässään. 
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auttaa häntä 

pohtimaan kielen 

ja kulttuurin mer-

kitystä sekä 

omassa elämäs-

sään että yhteis-

kunnassa 

kulttuuriin, viitto-

makielen eri 

käyttäjäryhmiin 

ja erilaisiin kom-

munikaatiome-

netelmiin. 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin viit-

tomakielen käyt-

täjäryhmän. 

  

Oppilas osaa ni-

metä viittoma-

kielen käyttäjien 

eri ryhmät. 

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielen käyttäjien 

ryhmiä ja erilaisia   

kommunikaatio-

menetelmiä. 

Oppilas osaa ana-

lysoida viittoma-

kielen käyttäjä-

ryhmien tilan-

netta yhteiskun-

nassa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suus vakiinnuttaa 

taitoaan käyttää 

tulkkauspalveluja 

ja toimia yhteis-

työssä viittoma-

kielen tulkin 

kanssa erilaisissa 

asioimis-, opis-

kelu- ja kulttuuri-

tilanteissa 

S5 Oppilas oppii ti-

laamaan tulk-

kauksen ja toimi-

maan tulkin 

kanssa erilaisissa 

tilanteissa. 

Tulkkauksen 

käyttötaidot 

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ohja-

tusti. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ja tun-

tee yksinkertaiset 

tulkkauskäytän-

teet. 

Oppilas osaa ti-

lata tulkkauksen 

itsenäisesti ja toi-

mia tulkin kanssa 

tavanomaisissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

tulkkaustoimin-

nan periaatteet 

ja käytänteet 

sekä huomioi ne 

omassa toimin-

nassaan. 

T12 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan tekstimaa-

ilmaansa kohti 

jatko-opintoja ja 

yhteiskunnan 

kannalta 

S5 Oppilas oppii et-

simään erityisesti 

viitottua tietoa 

monipuolisesti 

eri lähteistä sekä 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja 

Tekstimaailman 

laajentaminen, 

eri tiedonalojen 

kielen hallinta 

Oppilas osaa et-

siä tietoa tutuista 

lähteistä sekä 

pystyy suunnitte-

lemaan työsken-

telyään mallin 

mukaan. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa itselle 

uusista lähteistä 

sekä pystyy suun-

nittelemaan työs-

kentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa eri läh-

teistä sekä pystyy 

itsenäisesti suun-

nittelemaan, jä-

sentämään ja 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itse-

näisesti luotetta-

vista ja monipuo-

lisista lähteistä 

sekä pystyy aktii-

visesti 
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keskeisiä tekstejä 

sekä kehittä-

mään eri tie-

donalojen kielen 

hallintaa 

arvioimaan omaa 

työskentelyään 

yksin ja ryh-

mässä. Hän oppii 

käyttämään viit-

tomakielen sana-

kirjaa, tutustuu 

viittomien kehi-

tykseen ja laajen-

taa eri tiedonalo-

jen viittomisto-

aan. 

arvioimaan työs-

kentelyään. 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja 

arvioimaan työs-

kentelyään itse-

näisesti ja ryh-

män jäsenenä. 

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 fem 

Kunskapskrav 

för vitsordet sju 

Kunskapskrav 

för vitsordet åtta 

Kunskapskrav 

för vitsordet nio 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sina fär-

digheter att 

handla målinrik-

tat, etiskt och 

konstruktivt i 

I1 Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att handla målin-

riktat, etiskt och 

konstruktivt i 

kommunikations-

situationer i 

Att utveckla 

kommunikativa 

färdigheter  

Eleven deltar i 

förutsebara kom-

munikationssitu-

ationer genom 

att lyssna aktivt. 

Eleven deltar 

muntligt och på 

ett konstruktivt 

sätt i kommuni-

kationssituat-

ioner i skolan. 

Eleven främjar 

med sitt age-

rande en lyckad 

kommunikations-

situation. 

Eleven tar ini-

tiativ i olika kom-

munikationssitu-

ationer och an-

passar sitt tal en-

ligt situationen. 
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kommunikations-

situationer i sko-

lan och i sam-

hället 

skolan och i sam-

hället.  

M2 handleda 

eleven att för-

djupa förmågan 

att förstå for-

mellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade medi-

etexter 

I1 Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

förstå formellt 

tal, den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och ta-

lade medietex-

ter. 

Förmåga att för-

stå i 

kommunikations-

situationer 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

som åskådliggörs 

tydligt. 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

och tar reda på 

deras betydelse 

tillsammans med 

de andra. 

Eleven förstår 

huvuddragen i 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och i talade me-

dietexter som 

behandlar teman 

som är bekanta 

för eleven.   

Eleven urskiljer 

den väsentliga 

informationen i 

den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och i ta-

lade medietexter 

samt utvärderar 

vad hen har hört. 

 

Eleven kan ta 

emot informat-

ion i formella tal-

situationer. 

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttryckssätt  

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

uppträda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttrycks-

sätt. 

Förmåga att upp-

träda 

Eleven uttrycker 

sig själv i olika 

vardagliga situat-

ioner eller berät-

tar om något 

ämne som intres-

serar hen på det 

sätt som hens 

språkkunskaper 

ger möjlighet till. 

Eleven förbere-

der och håller ett 

anförande eller 

en muntlig pre-

sentation om ett 

tema som ligger 

nära hen själv.  

 

Eleven uttrycker 

sig förståeligt.  

Eleven förbere-

der och håller en 

tydlig presentat-

ion om ett tema 

som förutsätter 

att hen söker in-

formation. 

 

Eleven uttrycker 

sig på ett för 

Eleven förbere-

der och håller en 

sammanhäng-

ande och till sitt 

innehåll 

mångsidig och 

åskådlig presen-

tation.  
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Eleven komplet-

terar sin språk-

färdighet med 

andra uttrycks-

sätt. 

situationen 

lämpligt sätt.  

Eleven uttrycker 

sig målmedvetet 

och ändamålsen-

ligt.  

Att tolka texter 

 

M4 handleda 

eleven att an-

vända sin kun-

skap om textgen-

rer för att tolka 

texter, vidga ele-

vens ord- och be-

greppsförråd och 

använda lässtra-

tegier effektivt 

samt utveckla sin 

förmåga att dra 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna 

I2 Eleven använder 

sin kunskap om 

textgenrer för att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter, 

utvidgar sitt ord- 

och begreppsför-

råd, använder ef-

fektivt lässtrate-

gier och strate-

gier för att förstå 

text och drar 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna. 

Förmåga att an-

vända kunskaper 

om textgenrer i 

tolkningen av ta-

lade, skrivna och 

multimediala 

texter 

Eleven förstår 

varför texter skil-

jer sig från 

varandra.  

 

Eleven känner 

igen några sär-

drag för de van-

ligaste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

bristfälligt inne-

hållet i en text.  

Eleven känner 

igen de vanlig-

aste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

texter som be-

handlar ämnes-

områden som är 

bekanta för hen 

och kan uppfatta 

texten som hel-

het.  

 

Eleven tar reda 

på nyckelord för 

att förstå huvud-

tanken i texten.  

 

Eleven använder 

texter för att 

Eleven identifie-

rar strukturen 

och de språkliga 

särdragen i olika 

textgenrer.  

 

Eleven utvidgar 

aktivt sitt ord- 

och begreppsför-

råd genom att 

läsa olika slags 

texter. 

 

Eleven använder 

ändamålsenliga 

strategier för att 

tolka texter.  

Eleven särskiljer 

mellan struk-

turen och de 

språkliga särdra-

gen i olika text-

genrer med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp.  

 

Eleven utvecklar 

sitt ord- och be-

greppsförråd så 

att det är tillräck-

ligt för att hen 

självständigt kan 

tolka och utvär-

dera texter. 
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utvidga sitt ord- 

och begreppsför-

råd. 

M5 handleda 

eleven att tolka 

texter kritiskt 

både självstän-

digt och i grupp 

I2 Eleven övar sig 

på att kritiskt 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

Eleven läser och 

förstår enkla tex-

ter med ett kon-

kret språk och i 

för eleven be-

kanta situat-

ioner.  

Eleven ställer frå-

gor och uttrycker 

åsikter utifrån 

texterna tillsam-

mans med andra 

och självständigt. 

Eleven läser och 

förstår texter, 

även abstrakta 

sådana, som är 

lämpliga för hens 

ålder.  

 

Eleven drar slut-

satser om tex-

terna och fram-

för motiverade 

åsikter om tex-

tens innehåll. 

Eleven använder 

sin förmåga att 

tolka texter som 

en resurs för lä-

randet.  

 

Eleven utvärde-

rar texter och 

drar slutsatser 

om och ställer 

kritiska frågor ut-

ifrån texten.  

 

Eleven förstår att 

andra texter in-

verkar på textens 

tolkning.  

Eleven utvärde-

rar texternas sätt 

att påverka.  

Eleven iakttar så-

dana betydelser i 

texterna som 

inte är direkt ut-

talade, såsom 

textens tanke-

gång, attityder 

och synpunkter.  

 

Eleven tolkar hur 

andra texter in-

verkar på textens 

betydelse. 

Att producera texter 

 

M6 handleda 

eleven att stärka 

förmågan att pla-

nera, producera 

och bearbeta 

texter självstän-

digt och 

I3 Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter. 

Eleven använder 

berättande, be-

skrivande och 

Förmåga att till-

lämpa kunskap 

om textgenrer i 

produktionen av 

texter 

 

Eleven produce-

rar texter som till 

sin struktur, sitt 

språk och sitt in-

nehåll är enkla 

och konkreta och 

som berör ett 

Eleven planerar 

och producerar 

med hjälp av mo-

deller texter om 

olika ämnesom-

råden, både 

självständigt och 

Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter 

där hen använ-

der särdragen för 

olika textgenrer 

Eleven produce-

rar självständigt 

texter där sär-

dragen för olika 

textgenrer an-

vänds på ett 

mångsidigt sätt.  
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tillsammans med 

andra samt att 

kunna använda 

olika textgenrer 

som källor och 

modeller för de 

egna texterna 

ställningsta-

gande texter 

som modeller 

och källor för de 

egna texterna.  

ämne som är be-

kant för hen. 

tillsammans med 

andra.  

 

Eleven tar emot 

respons på sina 

texter.  

 

Eleven produce-

rar texter där 

man känner igen 

textgenrerna 

men där textgen-

rernas typiska 

särdrag används 

bristfälligt.  

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven använder 

också andra tex-

ter som källor för 

de egna tex-

terna. 

M7 hjälpa eleven 

att befästa kun-

skaperna om 

normerna för 

standardskrift-

språket samt be-

härskningen av 

det ordförråd 

och de strukturer 

som behövs för 

olika textgenrer   

I3 Eleven följer nor-

merna för stan-

dardskriftspråket 

i sina texter och 

använder de ord-

förråd och språk-

liga strukturer 

som är karakter-

istiska för olika 

textgenrer.  

Eleven utvecklar 

smidighet och 

mångsidighet i 

sin 

Förmåga att be-

härska skriftsprå-

ket 

Eleven produce-

rar texter om 

ämnesområden 

som är bekanta 

för hen själv. 

Texten kan vara 

icke-koherent, 

något svårläst 

och skriven med 

ett väldigt be-

gränsat ordför-

råd.  

 

Eleven produce-

rar texter som är 

förståeliga trots 

språkliga brister. 

Ordförrådet kan 

fortfarande vara 

begränsat.  

 

Elevens använd-

ning av skrift-

språksnormer är 

osäkert.   

Eleven produce-

rar koherenta 

texter och an-

vänder ända-

målsenliga ord 

och strukturer i 

dem. 

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna tämligen 

väl.  

 

Eleven produce-

rar texter som in-

nehållsmässigt 

och språkligt är 

mångsidiga.  

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna väl. 
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textproduktion 

samt skriver för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg.  

Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

Eleven kan skriva 

flytande för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medveten-

het och intres-

sera sig för 

språkliga feno-

men, hjälpa ele-

ven att känna 

igen språkliga 

strukturer, olika 

register, stildrag 

och nyanser och 

förstå betydelser 

och följder av 

olika språkliga 

val 

I4 Eleven blir intres-

serad av språk-

liga fenomen. 

Eleven känner 

igen språkliga 

strukturer och 

använder for-

mellt och infor-

mellt språk som 

en resurs för 

språkanvänd-

ningen samt an-

vänder språkliga 

stildrag och ny-

anser. Eleven 

förstår betydel-

ser och följder av 

olika språkliga 

val. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Eleven observe-

rar att språkbru-

ket varierar i 

olika situationer. 

 

Eleven identifie-

rar skillnaderna 

mellan skrivet 

och talat språk. 

 

Eleven uppfattar 

gränserna mellan 

satser och kän-

ner igen verbet i 

centrum av sat-

sen. 

Eleven reflekte-

rar över textens 

språkliga och 

textuella drag 

och deras bety-

delser tillsam-

mans med andra.  

 

Eleven känner 

igen formellt och 

informellt språk-

bruk och skillna-

derna mellan 

olika språkliga 

stilar.  

 

Eleven kan dela 

in satsen i sats-

konstruktionens 

olika delar. 

Eleven uppfattar 

och skiljer mellan 

språkliga och 

textuella drag i 

texter och deras 

betydelser med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Eleven förstår 

formellt och in-

formellt språk-

bruk och effek-

terna av olika 

språkliga stilar.  

 

Eleven förstår 

betydelser och 

följder av olika 

språkliga val. 

Eleven drar slut-

satser om texters 

språkliga och 

textuella särdrag.  

 

Eleven utnyttjar 

formellt och in-

formellt språk i 

sitt språkbruk.  

 

Eleven förstår vil-

ken inverkan 

språkliga val har 

för hur betydel-

sen byggs upp i 

en text.   
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M9 inspirera ele-

ven att bekanta 

sig med olika lit-

teraturgenrer, 

den svenska och 

i synnerhet den 

finlandssvenska 

litteraturen, dess 

historia och 

kopplingar till 

världslitteraturen 

samt att hand-

leda eleven att 

känna till hur 

olika texter för-

håller sig till 

varandra   

I4 Eleven läser och 

tolkar svensk-

språkig litteratur, 

i synnerhet mo-

dern finlands-

svensk litteratur. 

Eleven bekantar 

sig med den fin-

landssvenska lit-

teraturens viktig-

aste skeden och 

deras kopplingar 

till världslittera-

turen. Eleven 

förstår hur litte-

raturgenren och 

andra texter på-

verkat ett verk.  

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

skönlitteratur 

Eleven läser 

korta och lättför-

ståeliga svensk-

språkiga skönlit-

terära texter. 

Eleven skiljer 

mellan fiktiva 

texter och andra 

texter.  

 

Eleven förstår att 

olika texter har 

skrivits vid olika 

tidpunkter.  

 

Eleven identifie-

rar med hjälp av 

modeller kopp-

lingar mellan tex-

ter. 

Eleven läser 

svenskspråkiga, 

även finlands-

svenska, skönlit-

terära texter och 

diskuterar sina 

läsupplevelser 

med de andra.   

 

Eleven känner till 

några litteratur-

genrer och kan 

identifiera till vil-

ken genre en 

text hör.  

Eleven läser och 

kan analysera en 

skönlitterär text.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

verk i den fin-

landssvenska lit-

teraturen. 

 

Eleven kan sär-

skilja litteratur-

genrernas sär-

drag i texter som 

hen läser.  

Eleven läser 

mångsidig 

svenskspråkig lit-

teratur och ana-

lyserar och tolkar 

det hen läst ge-

nom att disku-

tera och skriva 

om sina upple-

velser.  

 

Eleven känner till 

den finlands-

svenska litteratu-

ren och dess för-

hållande till 

världslitteratu-

ren.  

M10 hjälpa ele-

ven att vidga sin 

kulturuppfatt-

ning och att re-

dogöra för fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald i skolan och i 

samhället samt 

I4 Eleven förstår 

betydelsen av 

språklig och kul-

turell mångfald i 

skolan och i sam-

hället. Eleven ser 

skillnader och lik-

heter mellan kul-

turer samt 

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

medvetenhet  

Eleven känner till 

att det förekom-

mer flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald i alla 

samhällen.  

 

Eleven kan iden-

tifiera och kan 

Eleven identifie-

rar flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald på indi-

vidnivå och i den 

nära omgiv-

ningen.  

 

Eleven redogör 

för vad flersprå-

kighet och kultu-

rell mångfald in-

nebär i sam-

hället.  

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

Eleven framför 

synpunkter på 

vad flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald bety-

der för hen själv 

och för sam-

hället.  
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att se kulturella 

likheter och kul-

turbundenheter i 

och mellan olika 

företeelser 

kulturbunden-

heter i och mel-

lan olika förete-

elser.  

beskriva kultu-

rella och kultur-

bundna företeel-

ser i sin närm-

aste omgivning.  

Eleven breddar 

sina kulturella er-

farenheter och 

kan berätta om 

dem.  

kulturella erfa-

renheter.  

 

Eleven observe-

rar att kulturen 

samt individers 

verksamhet och 

olika gruppbild-

ningar påverkar 

varandra. 

Eleven deltar ak-

tivt i att skapa 

gemensamma 

kulturella upple-

velser.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 handleda 

eleven att be-

fästa en positiv 

uppfattning om 

sig själv och sitt 

sätt att kommu-

nicera, läsa, pro-

ducera texter 

och lära sig 

språk, handleda 

eleven att iaktta 

och jämföra olika 

inlärningsstilar 

och sätt att lära 

sig samt att lära 

sig av andra 

I5 Eleven stärker en 

positiv uppfatt-

ning om sig själv 

och sitt sätt att 

lära sig och an-

vända språk. Ele-

ven jämför och 

använder olika 

sätt att lära sig 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att ut-

veckla sitt eget 

sätt att lära sig 

språk 

 

 

Eleven gör iaktta-

gelser om hur 

hen lär sig språk 

och sina egna 

sätt att lära sig. 

Eleven identifie-

rar sina styrkor 

och utvecklings-

områden när det 

gäller hens sätt 

att lära sig och 

använda språk 

samt ställer upp 

mål för sitt eget 

lärande. 

Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att lära sig språk 

och använder 

mångsidigt sin 

omgivning som 

en resurs för att 

lära sig språk.  

 

Eleven ställer 

upp utmanande 

mål för sitt eget 

lärande och 

främjar det ge-

mensamma lä-

randet. 
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M12 handleda 

eleven att lägga 

märke till hur 

språket används 

inom olika veten-

skapsområden 

I5 Elevens språk-

kunskap utveck-

las från ett var-

dagligt språk mot 

språket som an-

vänds inom olika 

vetenskapsområ-

den. 

Förmåga att ut-

veckla ett ab-

strakt språk 

Eleven behandlar 

teman som berör 

olika vetenskaps-

områden på ett 

vardagligt språk. 

Eleven förstår 

med stöd av en 

stark kontext 

språk som är rätt 

så kognitivt krä-

vande och lämp-

ligt med hänsyn 

till elevens ålder. 

Eleven förstår 

kognitivt krä-

vande språk som 

är lämpligt med 

hänsyn till hens 

ålder, men behö-

ver stöd från 

kontexten. 

Eleven känner till 

metoder för an-

vändningen av 

ett abstrakt 

språk och använ-

der dem för att 

tolka texter. 

M13 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla förmågan 

att söka inform-

ation samt att 

planera, struktu-

rera och utvär-

dera sitt arbete 

självständigt och 

i grupp 

 

 

I5 Eleven använder 

ändamålsenliga 

sätt att söka in-

formation och 

följer upphovs-

rättsliga normer. 

Eleven planerar, 

strukturerar 

samt utvärderar 

sitt eget arbete 

självständigt och 

i grupp. 

Förmåga att söka 

information samt 

förmåga att pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt eget arbete 

 

Eleven söker en-

staka informat-

ion från givna 

källor.  

 

Eleven följer 

upphovsrätten 

och förstår bety-

delsen av per-

sonlig integritet 

på nätet.  

 

Eleven planerar 

och utvärderar 

sitt eget arbete 

endast i liten 

grad. 

Eleven söker in-

formation från 

bekanta källor el-

ler källor som 

hen fått, men 

upprepar inform-

ationen.  

 

Eleven utvärde-

rar sitt arbete. 

 

Eleven söker in-

formation från 

olika källor och 

planerar, struk-

turerar och ut-

värderar sitt eget 

arbete både 

självständigt och 

i grupp.  

 

Eleven bidrar 

med sin egen in-

sats i det gemen-

samma arbetet.  

Eleven söker och 

kombinerar 

mångsidigt in-

formation från 

olika källor samt 

jämför informat-

ionen och bedö-

mer dess tillför-

litlighet.  

 

Eleven främjar 

målmedvetet ge-

mensamt arbete.  

 

 

 

 



58 
 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7   

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti ja eetti-

sesti sekä vuoro-

vaikutussuhdetta 

rakentaen koulun 

ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

S1 Oppilas kehittää 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen kasvokkai-

sissa koulun ja 

yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus- 

suhteen rakenta-

minen 

Oppilas osallistuu 

ennakoitaviin 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin 

aktiivisesti kuun-

telemalla.  

Oppilas osallistuu 

suullisesti ja ra-

kentavalla tavalla 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin.  

Oppilas edistää 

omalla toiminnal-

laan vuorovaiku-

tuksen onnistu-

mista. 

  

Oppilas toimii 

vuorovaikutusti-

lanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhettaan 

tilanteen mu-

kaan.  

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään muodollis-

ten puhetilantei-

den, opetuspu-

heen ja median 

puhuttujen 

S1 Oppilas syventää 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja. 

Ymmärtämistai-

dot vuorovaiku-

tustilanteissa   

Oppilas ymmär-

tää selkeästi ha-

vainnollistettuja 

puhuttuja arki-

kielisiä tekstejä.  

Oppilas ymmär-

tää puhuttuja ar-

kikielisiä tekstejä 

ja selvittää niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmär-

tää pääkohdat 

opetuspuheesta 

ja tuttuja aiheita 

käsittelevistä me-

dian puhutuista 

teksteistä.    

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta 

ja median puhu-

tuista teksteistä 

sekä arvioi kuule-

maansa.  
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tekstien ymmär-

tämistaitoja 

Oppilas pystyy 

vastaanottamaan 

tietoa muodolli-

sissa puhetilan-

teissa.  

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään esiintymis-

taitojaan ja taito-

aan ilmaista itse-

ään erilaisissa ti-

lanteissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisukei-

noja hyödyntäen 

S1 Oppilas kehittää 

esiintymistaito-

jaan ja taitoaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteel-

lisesti ja erilaisia 

ilmaisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistaidot Oppilas ilmaisee 

itseään erilaisissa 

arkisissa tilan-

teissa tai kertoo 

jostakin omakoh-

taisesta aiheesta 

kielitaitonsa 

mahdollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas täyden-

tää kielitaitonsa 

rajoitteita muilla 

ilmaisun kei-

noilla. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää pu-

heenvuoron tai 

puhe-esityksen 

itselleen lähei-

sestä aiheesta.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään ymmär-

rettävästi. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää sel-

keän esityksen 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa. 

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tilantee-

seen sopivalla ta-

valla.  

Oppilas valmiste-

lee ja pitää kohe-

rentin, sisällöl-

tään monipuoli-

sen ja havainnol-

lisen esityksen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tavoit-

teellisesti ja tar-

koituksenmukai-

sesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-

lasta hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkinnassa, 

laajentamaan 

S2 Oppilas hyödyn-

tää tekstilajitie-

toutta puhuttu-

jen, kirjoitettujen 

ja monimediais-

ten tekstien 

Tekstilajitaidot 

puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa 

Oppilas ymmär-

tää, miksi tekstit 

eroavat toisis-

taan.  

 

Oppilas tunnistaa 

tavallisimpia 

tekstilajeja.  

 

Oppilas ymmär-

tää tuttuja 

Oppilas tunnistaa 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä.  

 

Oppilas erittelee 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä 
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sana- ja käsiteva-

rantoaan, käyttä-

mään tehok-

kaasti lukustrate-

gioita ja päättele-

mään tekstin 

merkityksiä teks-

tuaalisten, sanas-

tollisten ja kie-

liopillisten vihjei-

den perusteella  

tulkinnassa, laa-

jentaa sana- ja 

käsitevaranto-

aan, käyttää te-

hokkaasti lukemi-

sen ja ymmärtä-

misen strategi-

oita ja päättelee 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalis-

ten, sanastollis-

ten ja kieliopillis-

ten vihjeiden pe-

rusteella.  

Oppilas tunnistaa 

joitakin piirteitä 

tavallisimmista 

tekstilajeista.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

töä puutteelli-

sesti. 

aihepiirejä käsit-

televiä tekstejä ja 

hahmottaa teks-

tin kokonaisuu-

den.  

 

Oppilas selvittää 

avainsanat ym-

märtääkseen 

tekstin pääaja-

tuksen.  

 

Oppilas hyödyn-

tää tekstejä sana- 

ja käsitevaran-

tonsa laajentami-

sessa.   

Oppilas laajentaa 

aktiivisesti sana- 

ja käsitevaranto-

aan lukemalla 

erilaisia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia strategioita 

tekstien tulkin-

nassa.  

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen.  

 

Oppilas kehittää 

sana- ja käsiteva-

rantoaan siten, 

että se riittää it-

senäiseen teks-

tien tulkintaan ja 

arviointiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan itsenäisesti 

ja ryhmässä 

  

S2 Oppilas harjaan-

tuu puhuttujen, 

kirjoitettujen ja 

monimediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediaisten 

tekstien tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yksin-

kertaisia, kielel-

tään konkreetti-

sia tekstejä tu-

tuissa tilanteissa.  

 

Oppilas esittää 

niistä kysymyksiä 

ja mielipiteitä yh-

dessä muiden 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää ikä-

kauden mukaisia, 

myös abstrakteja 

tekstejä.  

 

Oppilas tekee 

teksteistä päätel-

miä ja esittää nii-

den sisällöstä 

Oppilas käyttää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan op-

pimisen resurs-

sina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä 

kysymyksiä.  

Oppilas arvioi 

tekstien vaiku-

tuskeinoja.  

 

Oppilas havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityk-

siä, joita ei sa-

nota suoraan, ku-

ten tekstin aja-

tuskulkua, 
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kanssa ja itsenäi-

sesti. 

perusteltuja mie-

lipiteitä.   

  

 

Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin tulkin-

taan.  

asenteita ja nä-

kökulmia.  

 

Oppilas tulkitsee, 

miten muut teks-

tit vaikuttavat 

tekstin merkityk-

siin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoa 

suunnitella, tuot-

taa ja muokata 

tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

sekä hyödyntä-

mään eri tekstila-

jeja omien teks-

tien malleina ja 

lähteinä 

S3 Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä. Hän käyttää 

kertovia, kuvaa-

via ja kantaaotta-

via tekstejä 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä. 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa  

Oppilas tuottaa 

rakenteeltaan, 

kieleltään ja sisäl-

löltään yksinker-

taisia ja konk-

reettisia tekstejä 

itselleen tutuista 

aiheista. 

Oppilas suunnit-

telee ja tuottaa 

tekstejä eri aihe-

piireistä mallien 

avulla itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas ottaa 

vastaan pa-

lautetta teksteis-

tään.  

 

Oppilas tuottaa 

tekstilajiltaan 

tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sesti.  

Oppilas tuottaa 

itsenäisesti teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita teks-

tejä omien teks-

tien lähteinä. 
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tekstilajipiirtei-

den hyödyntämi-

nen on rajallista. 

T7 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan kirjoitetun 

yleiskielen nor-

mien ja eri teksti-

lajeissa tarvitta-

van sanaston ja 

kieliopillisten ra-

kenteiden hallin-

taa 

S3 Oppilas noudat-

taa kirjoittamis-

saan teksteissä 

yleiskielen nor-

meja ja hyödyn-

tää tekstilajille 

tyypillistä sanas-

toa ja kieliopilli-

sia rakenteita. 

Hän sujuvoittaa 

ja vahvistaa teks-

tien tuottamisen 

taitoaan käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa 

tekstejä tutuista 

aihepiireistä. 

Teksti voi olla 

epäkoherenttia, 

verrattain hanka-

lasti luettavaa ja 

sanastoltaan hy-

vin rajallista.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen.  

Oppilas kirjoittaa 

ymmärrettäviä 

tekstejä kieliopil-

lisista puutteista 

huolimatta. Sa-

nasto voi olla 

vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on hor-

juvaa. 

Oppilas kirjoittaa 

koherentteja 

tekstejä ja käyt-

tää niissä tarkoi-

tuksenmukaista 

sanastoa ja ra-

kenteita. Kirjoite-

tun kielen nor-

mien noudatta-

minen on melko 

vakiintunutta.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas kirjoittaa 

sisällöllisesti ja 

kielellisesti moni-

puolisia tekstejä. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on va-

kiintunutta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä 

S4 Oppilas kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä. Hän tunnis-

taa kielen raken-

teita ja hyödyn-

tää muodollista 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen   

Oppilas tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihtelee 

eri tilanteissa. 

  

Oppilas pohtii 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden 

Oppilas havain-

noi ja erittelee 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden 

Oppilas tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä ja 

tekstuaalisista 

piirteistä.  

 



63 
 

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

ja epämuodol-

lista kieltä kielen-

käytön resurssina 

sekä kielen tyyli-

piirteitä ja sävyjä. 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Oppilas tunnistaa 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen 

eroja.  

 

Oppilas hahmot-

taa lauserajat ja 

tunnistaa verbin 

lauseen keskuk-

sena. 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas tunnistaa 

muodollisen ja 

epämuodollisen 

kielenkäytön ja 

eri tyylien välisiä 

eroja.  

 

Oppilas osaa ja-

kaa lauseen ra-

kenneosiinsa. 

  

merkityksiä tar-

koituksenmukais-

ten käsitteiden 

avulla.  

 

Oppilas ymmär-

tää muodollisen 

ja epämuodolli-

sen kielenkäytön 

ja eri tyylien vai-

kutuksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Oppilas hyödyn-

tää kielenkäytös-

sään muodollista 

ja epämuodol-

lista kieltä.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen vaiku-

tuksen merkitys-

ten rakentumi-

seen tekstissä. 

T9 innostaa oppi-

lasta tutustu-

maan kirjallisuu-

den lajeihin, suo-

malaiseen kirjalli-

suuteen, sen his-

toriaan ja yhteyk-

siin maailmankir-

jallisuuteen sekä 

ohjata tunnista-

maan tekstin 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, erityi-

sesti suomalaista 

nykykirjallisuutta. 

Hän tutustuu 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheisiin ja nii-

den yhteyksiin 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden 

tuntemus  

Oppilas lukee ly-

hyitä, helppota-

juisia suomenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia tekstejä.  

 

Oppilas erottaa 

fiktiivisen tekstin 

muista teks-

teistä.  

 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee lukuko-

kemuksestaan 

muiden kanssa.  

 

Oppilas on tutus-

tunut joihinkin 

suomalaisen 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja erittelee 

lukukokemus-

taan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä suomalai-

sen kirjallisuuden 

päävaiheita. 

 

Oppilas lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Oppilas tuntee 

suomalaisen 
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suhteita toisiin 

teksteihin 

maailmankirjalli-

suuteen sekä ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

vaikutuksen te-

okseen. 

Oppilas hahmot-

taa, että eri ai-

koina on kirjoi-

tettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla 

tekstien välisiä 

yhteyksiä.  

kirjallisuuden 

päävaiheita edus-

taviin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä niistä.  

 

Oppilas tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu.   

Oppilas osaa eri-

tellä kirjallisuu-

den lajien piir-

teitä lukemas-

taan tekstistä. 

kirjallisuuden 

päävaiheita ja nii-

den yhteyden eu-

rooppalaisiin vir-

tauksiin.   

T10 auttaa oppi-

lasta avartamaan 

kulttuurinäke-

mystään, eritte-

lemään koulun ja 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

sekä tunnista-

maan kult- tuu-

rien samanlai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden 

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yhteis-

kunnan merkityk-

sen. Hän tunnis-

taa kulttuurisia 

eroja ja saman-

kaltaisuuksia ja 

erilaisten ilmiöi-

den kulttuuri-

sidonnaisuutta. 

Kulttuurisen tie-

toisuuden kehit-

tyminen  

Oppilas tietää, 

että jokainen yh-

teiskunta on mo-

nikielinen ja kult-

tuurisesti moni-

muotoinen.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa kuvata 

kulttuurisia kyt-

köksiä omassa 

elämässään.  

Oppilas tunnistaa 

yksilön ja lähiym-

päristön monikie-

lisyyttä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas moni-

puolistaa kult-

tuurisia koke-

muksiaan ja osaa 

kertoa niistä.  

Oppilas erittelee 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä kulttuurisia 

kokemuksiaan. 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja siitä, 

että kulttuuri, yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten 

Oppilas esittää 

näkemyksiä kie-

lellisen ja kult-

tuurisen moni-

muotoisuuden 

merkityksestä it-

selleen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osallistuu 

aktiivisesti yh-

teisten kulttuu-

risten kokemus-

ten luomiseen. 
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kulttuurisidon-

naisuutta   

ryhmien muo-

dostuminen vai-

kuttavat toi-

siinsa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata oppi-

lasta vakiinnutta-

maan myönteistä 

käsitystä itses-

tään viestijänä, 

lukijana, tekstien 

tuottajana sekä 

kielenoppijana,  

näkemään ja ver-

taamaan erilaisia 

oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppi-

maan muilta 

S5 Oppilas vahvistaa 

myönteistä käsi-

tystä itsestään 

kielenoppijana ja 

kielen käyttäjänä. 

Hän vertailee ja 

hyödyntää erilai-

sia oppimisen ta-

poja itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

Oman kielenop-

pimisen kehittä-

minen  

Oppilas tekee ha-

vaintoja kie-

lenoppimises-

taan ja omista 

oppimisen ta-

voistaan.  

Oppilas tunnistaa 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä sekä 

asettaa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

Oppilas kehittää 

kielenoppimistai-

tojaan ja hyödyn-

tää monipuoli-

sesti ympäristö-

ään kielenoppi-

misen resurssina.  

Oppilas asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppimis-

tavoitteita ja 

edistää yhteistä 

oppimista.  

T12 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, miten 

kieltä käytetään 

eri tiedonaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy ar-

kikielestä kohti 

tiedonalojen 

kieltä. 

Abstraktin kielen 

rakentuminen 

Oppilas käsitte-

lee eri tiedonalo-

jen aiheita arki-

kielellä.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti melko 

vaativaa kieltä 

vahvan konteks-

tin tuen avulla.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti vaati-

vaa kieltä, mutta 

tarvitsee kon-

tekstin tukea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa.  
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T13 kannustaa 

oppilasta kehittä-

mään tiedonhan-

kintataitoja sekä 

oman työskente-

lyn suunnittelua, 

jäsentämistä ja 

arviointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedonhan-

kintakeinoja teki-

jänoikeuksia nou-

dattaen. Hän 

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

omaa työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen  

Oppilas etsii yk-

sittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

 

Oppilas suunnit-

telee ja arvioi 

työskentelyään 

vain vähän.  

Oppilas etsii tie-

toa tutuista tai 

annetuista läh-

teistä, mutta kä-

sittelee tietoa 

toistaen.  

 

Oppilas arvioi 

omaa työskente-

lyään.  

Oppilas etsii tie-

toa eri lähteistä 

sekä suunnitte-

lee, jäsentää ja 

arvioi työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä.  

 

Oppilas tuo 

oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn.  

Oppilas etsii ja 

yhdistelee moni-

puolisesti eri tie-

tolähteiden tie-

toa vertaillen ja 

tiedon luotetta-

vuutta arvioiden.  

 

Oppilas edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työsken-

telyä.  

 

 


