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Elämänkatsomustieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tar-

kasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertais-

palautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon 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 elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksit-

täinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 

kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriu-

tumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä 

vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä ja 

avointa pohdiskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo, mikä otetaan huomioon päättöarviointia annettaessa. 
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T1 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan, ymmärtä-

mään ja käyttä-

mään katsomuk-

sellisia käsitteitä 

S1  Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 

käyttämään kat-

somuksellisia kä-

sitteitä. 

Käsitteiden hal-

linta ja soveltami-

nen 

Oppilas tunnis-

taa joitakin kat-

somuksellisia kä-

sitteitä (kuten 

elämänkatso-

mus, uskonto, 

uskonnotto-

muus).  

Oppilas osaa ku-

vata maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet. 

 

  

Oppilas ymmär-

tää maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet, tunnistaa 

niiden välisiä 

suhteita ja osaa 

käyttää niitä. 

Oppilas tunnis-

taa, ymmärtää ja 

osaa soveltaa 

katsomuksellisia 

käsitteitä omassa 

katsomukselli-

sessa ajattelus-

saan ja tuotoksis-

saan.  

T2 rakentaa op-

pilaan kulttuu-

rista yleissivis-

tystä ohjaamalla 

oppilasta tutus-

tumaan erilaisiin 

kulttuureihin ja 

katsomuksiin ja 

perehtymään 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmaan 

S1 Oppilas rakentaa 

yleissivistystä 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista ja 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmasta. 

  

Kulttuurien ja kat-

somusten tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden kulttuurin 

perustekijän (ku-

ten pukeutumi-

nen, kieli, ruoka, 

juhlat, elinkeino, 

toimeentulo, tek-

nologia) ja yhden 

Unescon maail-

manperintökoh-

teen. 

Oppilas osaa ku-

vata kahta eri 

kulttuuria tai kat-

somusta sekä 

tunnistaa näiden 

yhtäläisyyksiä ja 

eroja.  

 

Oppilas osaa ker-

toa joistain Unes-

con maailmanpe-

rintöohjelman 

piirteistä ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

Oppilas osaa 

hankkia tietoa 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohdista ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

  

Oppilas ymmär-

tää kulttuurista ja 

katsomuksellista 

moninaisuutta 

sekä osaa suh-

teuttaa omaa 

kulttuurista ja 

katsomuksellista 

asemaansa maa-

ilman kulttuu-

reissa ja perin-

nössä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohtia ja 
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nimetä useimmat 

kotimaiset ja joi-

tain ulkomaisia 

maailmanperin-

tökohteita. 

T3 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

erilaisia uskon-

nottomia ja us-

konnollisia kat-

somuksia, niiden 

keskinäistä vuo-

rovaikutusta 

sekä tiedon ja 

tutkimuksen roo-

lia katsomusten 

arvioinnissa 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan erilai-

sia katsomuksia, 

niiden keski-

näistä vuorovai-

kutusta sekä tie-

don ja tutkimuk-

sen roolia katso-

musten arvioin-

nissa. 

Erilaisten katso-

musten tuntemi-

nen ja vertailu 

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

kaksi erilaista 

katsomusta (ku-

ten kristinusko, 

marxismi ja vega-

nismi).  

Oppilas osaa ni-

metä seemiläisen 

monoteismin ja 

sekulaarin huma-

nismin keskeisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas tietää, 

että katsomuk-

sellisia kysymyk-

siä voi lähestyä 

tieteellisesti. 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten katso-

muksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

Oppilas ymmär-

tää keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  

 

Oppilas osaa se-

littää, miten kat-

somuksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 
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T4 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

uskonnollisen 

ajattelun ja us-

kontokritiikin pe-

rusteita 

S1, S3 Oppilas oppii tut-

kimaan ja pohti-

maan uskonnolli-

sen ajattelun ja 

uskontokritiikin 

perusteita. 

Uskonnollisen 

ajattelun ja uskon-

tokritiikin tuntemi-

nen 

Oppilas osaa oh-

jatusti hankkia 

informaatiota us-

konnoista ja us-

kontokritiikistä. 

Oppilas tunnis-

taa, mitä uskon-

nollinen ajattelu 

on, ja tietää, mitä 

uskontokritiikki 

tarkoittaa, sekä 

osaa osittain itse-

näisesti hakea in-

formaatiota asi-

asta.   

Oppilas osaa se-

littää uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta ja an-

taa esimerkkejä 

uskontokritiikin 

pääpiirteistä 

sekä hakea infor-

maatiota asiasta. 

Oppilas osaa eri-

tellä uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta, ym-

märtää uskonto-

kritiikin pääpiir-

teitä sekä osaa 

itsenäisesti ha-

kea tietoa asi-

asta. 

T5 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

katsomusvapaus 

ihmisoikeutena 

sekä katsomus-

vapauden tur-

vaamisen kansal-

lisia ja kansain-

välisiä keinoja 

S1, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään kat-

somusvapauden 

ihmisoikeutena 

sekä perehtyy 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

kansallisiin ja 

kansainvälisiin 

keinoihin  

Katsomusvapau-

den merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin  

katsomusvapau-

desta.  

Oppilas tunnistaa 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena.  

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden keinon, 

jolla katsomusva-

pautta turva-

taan.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

katsomusvapau-

desta ihmisoi-

keutena, joista-

kin katsomusva-

pauden turvaa-

misen keinoista 

sekä niiden 

puutteista erilai-

sissa tilanteissa. 

Oppilas selittää 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena ja joitakin 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

keinoista sekä 

osaa eritellä nii-

den puutteita 

erilaisissa tilan-

teissa. 

T6 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan erilaisia 

katsomuksellisia 

ratkaisuja sekä 

niiden taustalla 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

erilaisia katso-

muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla 

Katsomuksellisten 

valintojen perus-

teiden tarkastelu 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja ohja-

tusti nimetä 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja osaa 

nimetä jonkin sii-

hen liittyvän 

Oppilas osaa ku-

vata erilaisten 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä 

Oppilas osaa eri-

tellä ja arvioida 

erilaisten ihmis-

ten katsomuk-

sellisten valinto-

jen taustalla 
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olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita  

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita 

jonkin siihen liit-

tyvän perusteen  

(kuten se, ettei 

ihminen käytä 

lentokonetta eet-

tisistä syistä). 

yksilöllisen ja yh-

teisöllisen perus-

teen.  

ja yhteisöllisiä 

perusteita.  

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita ja 

osaa verrata 

omia katsomuk-

sellisia ratkaisu-

jaan niihin. 

T7 kannustaa op-

pilasta maailman 

moninaisuuden 

ja kaikkien yh-

denvertaisen 

kohtelun hyväk-

symiseen ja ym-

märtämiseen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii hy-

väksymään ja 

ymmärtämään 

maailman moni-

naisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun. 

Monikulttuurisuu-

den ja yhdenver-

taisuuden hah-

mottaminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

maailman moni-

naisuudesta sekä 

kaikkien ihmisten 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas osaa ku-

vata maailman 

monimuotoi-

suutta ja antaa 

esimerkkejä ih-

misten yhdenver-

taisesta kohte-

lusta. 

Oppilas ymmär-

tää maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen. 

Oppilas ymmär-

tää ja osaa perus-

tella maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen.  

T8 ohjata oppi-

lasta huomaa-

maan eettisiä 

ulottuvuuksia 

elämästään ja 

ympäristöstään 

sekä kehittä-

mään eettistä 

ajatteluaan  

S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittää eettistä 

ajatteluaan.  

Eettisen ajattelun 

taidot 

Oppilas tunnistaa 

joistain teoista 

eettisen ulottu-

vuuden, kuten 

onko teko oikein, 

väärin vai ei kum-

paakaan. 

Oppilas osaa tun-

nistaa eettisiä kä-

sitteitä (kuten 

arvo, velvolli-

suus, oikeus, va-

paus, vastuu, 

tasa-arvo ja rei-

luus).  

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään. 

Oppilas osaa 

käyttää eettistä 

käsitteistöä sekä 

tulkita ja sovel-

taa sitä.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään 

johdonmukai-

sesti.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti eettisiä 

käsitteitä sekä 

tulkita ja soveltaa 

niitä perustellusti 

omassa ajattelus-

saan.  
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T9 innostaa op-

pilasta pohti-

maan omien va-

lintojensa vaiku-

tusta kestävään 

tulevaisuuteen 

paikallisesti ja 

globaalisti  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

pohtimaan ja ym-

märtämään 

omien valintojen 

vaikutusta kestä-

vään tulevaisuu-

teen paikallisesti 

ja globaalisti. 

Kestävän elämän-

tavan periaattei-

den tunteminen 

 

Oppilas tunnistaa 

jonkin kestävän 

tulevaisuuden 

edellytyksen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kestävän tulevai-

suuden edelly-

tyksistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen paikalli-

sesti ja globaalisti 

(kuten kierrätyk-

sen, kulutusvalin-

tojen sekä har-

rastuneisuuden 

kautta). 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kes-

tävään tulevai-

suuteen liittyviä 

edellytyksiä ja 

tarkastella kestä-

vän elämäntavan 

merkitystä tule-

vaisuudelle.  

 

Oppilas tuntee 

keinoja vaikuttaa 

paikallisesti ja 

globaalisti. 

Oppilas osaa eri-

tellä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kestä-

vään tulevaisuu-

teen liittyviä 

edellytyksiä sekä 

kuvailla ja arvi-

oida keinoja vai-

kuttaa tulevai-

suuden ongel-

miin paikallisesti 

ja globaalisti.  

T10 ohjata oppi-

las tuntemaan 

ihmisarvon, ih-

misoikeuksien ja 

ihmisten yhden-

vertaisuuden 

merkitys ja eetti-

nen perusta 

S2, S3 Oppilas oppii 

tuntemaan ih-

misarvon, ihmis-

oikeuksien ja ih-

misten yhdenver-

taisuuden merki-

tyksen ja perus-

tan. 

Ihmisoikeusetiikan 

tuntemus 

Oppilas osaa ku-

vailla ihmisar-

voon tai ihmisoi-

keuksiin liittyviä 

seikkoja.  

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

misoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyviä kä-

sitteitä ja kertoa 

ihmisoikeuksien 

merkityksestä. 

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa.  

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa sekä pe-

rustella 
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ihmisoikeuksien 

merkitystä. 

 

 


