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Suomen kieli ja kirjallisuus
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilas harjoittelee
toimimaan aktiivisesti ja
tavoitteellisesti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa.
Oppilas harjoittelee
tarkkailemaan oman
viestintänsä vaikutusta
muihin.
T2
S1
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan mielipiteensä
selkeästi.
Oppilas kehittää
perustelutaitojaan.
Oppilas harjoittelee
ottamaan toiset huomioon
vuorovaikutustilanteissa.
T3
S1
Oppilas rohkenee ilmaista
itseään erilaisissa viestintäja esitystilanteissa.
Oppilas harjoittelee
valmisteltujen
puheenvuorojen pitämistä.
Tekstien tulkitseminen
T5
S2
Oppilas harjoittelee tekstien
ymmärtämisessä,
tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia
strategisia ja
metakognitiivisia taitoja.
Oppilas harjaantuu
arvioimaan lukemisensa
kehittämistarpeita.
T6
S2
Oppilas harjoittelee
valitsemaan, käyttämään,
tulkitsemaan ja arvioimaan
monimuotoisia

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Erilaiset
viestintätilan
teet, oman
viestinnän
vaikutusten
tarkkailu

Oppilas on harjoitellut
toimimaan aktiivisesti
eri viestintätilanteissa
sekä osaa havainnoida
viestintänsä
vaikutuksia.

Oppilas toimii eri
viestintätilanteissa, mutta
ei vielä osaa havainnoida
vaikutusta.

Mielipiteen
ilmaisu,
perustelutaid
ot, toisten
huomiointi

Oppilas on harjoitellut
mielipiteen ilmaisua,
perustelutaitoja sekä
toisen huomiointia.

Oppilas on harjoitellut
mielipiteen ilmaisua ja
perustelutaitoja muttei
osaa analysoida tai
kehittää toimintaansa.

Puheenvuor
on
pitäminen,
oma
viestintärohk
eus

Oppilas pitää
valmisteltuja
puheenvuoroja.

Oppilas on harjoitellut
puheenvuorojen
pitämistä, mutta
valmistelussa on vielä
puutteita.

Tekstinymmä
rtämisen
strategiat,
kehittyminen
lukijana

Oppilas on vahvistanut
tulkintataitojaan
harjoittelemalla
tekstin ymmärtämisen
strategioita. Oppilas
osaa arvioida omaa
lukutaitoaan ja sen
kehittämiskohteita.

Oppilas pystyy
käyttämään joitakin
tekstinymmärtämisen
strategioita. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
lukutaidostaan.

Tekstimaailm
an
monipuolistu
minen ja
monilukutait
o

Oppilas osaa valita ja
lukea erityyppisiä,
myös itselleen
uudenlaisia tekstejä.
Hän osaa myös tulkita
ja arvioida

Oppilas osaa lukea
erityyppisiä tekstejä.
Tulkitsemiseen ja tekstien
arvioimiseen hän
tarvitsee apukysymyksiä.
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kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä.

T7
Oppilas harjoittelee
erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa.
Oppilas tekee havaintoja
teksteistä ja tulkitsee niitä
sekä vakiinnuttaa ja
laajentaa sanavarastoaan.

Tekstien tuottaminen
T10
Oppilas rohkaistuu
ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä.
Oppilas harjaantuu
tunnistamaan vahvuuksiaan
ja kehittämiskohteitaan
tekstien tuottajana.

T11
Oppilas harjoittelee
tuottamaan kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja
pohtivia tekstejä, myös
monimediaisissa
ympäristöissä.
Oppilas harjoittelee
valitsemaan kuhunkin
tekstilajiin ja tilanteeseen
sopivia ilmaisutapoja.
T12
Oppilas käyttää tekstin
tuottamisen prosesseja,
yksin ja yhdessä muiden
kanssa. Oppilas harjaantuu
antamaan ja saamaan
palautetta teksteistä sekä
arvioimaan itseään tekstin
tuottajana.
T13
Oppilas syventää
ymmärrystään

lukemaansa. Oppilas
käyttää opetettuja
käsitteitä tekstejä
analysoidessaan.
Oppilas tunnistaa
tekstilajeja ja
ymmärtää, että
teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja
tarkoitusperiä. Oppilas
pystyy tekemään
havaintoja teksteistä
sekä kasvattamaan
sanavarastoaan.

S2

Tekstien
erittely ja
tulkinta

S3

Ajatusten
ilmaiseminen
,
tekstimaailm
an
monipuolistu
minen ja
monilukutait
o,
kielenhuollo
n keskeisten
asioiden
hallinta
Tekstilajien
hallinta

Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan
monimuotoisin
tekstein. Oppilas on
harjoitellut arvioimaan
omien tekstiensä
vahvuuksia ja
kehittämiskohteita.
Oppilas hallitsee
kielenhuollon
keskeiset asiat.

Oppilas osaa tuottaa omia
tekstejä ohjatusti, esim.
apukysymysten avulla.
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan omien
tekstiensä
kehittämiskohteita.

Oppilas osaa tuottaa
erilaisia, myös
itselleen uudenlaisia
tekstejä. Oppilas osaa
käyttää opetettuja,
kuhunkin tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia
ilmaisutapoja.

Oppilas on harjoitellut
erilaisia, monimuotoisia
tekstilajeja. Kuitenkin hän
useimmiten tuottaa
itselleen tuttuja
tekstilajeja.

Tekstien
tuottamisen
prosessien
hallinta
ja palautteen
antamisen ja
vastaanotta
misen
harjoittelu
Kirjoitetun
kielen
konventioide

Oppilas tuottaa tekstiä
prosessikirjoittamisen
menetelmin. Oppilas
tuottaa tekstejä myös
yhdessä muiden
kanssa. Oppilas antaa
ja ottaa vastaan
rakentavaa palautetta
teksteistä.
Oppilas tuntee
kirjoitettujen tekstien
perusrakenteita ja

Oppilas harjoittelee
tekstin tuottamisen
prosesseja ja tarvitsee
siinä tukea. Oppilas tekee
ohjatusti havaintoja
omasta tekstistään sekä
harjoittelee rakentavan
palautteen antamista
muille.
Oppilas tietää joitakin
tekstien perusrakenteita
ja kirjoitetun yleiskielen

S3

S3

S3

Oppilas tunnistaa
tekstilajeja sekä pystyy
ohjatusti tekemään
havaintoja teksteistä.
Oppilas tietää, että
sanavaraston
kasvattaminen on
tärkeää.

5

kirjoittamisesta viestintänä.
Oppilas vahvistaa kirjoitetun
yleiskielen hallintaa. Oppilas
kirjoittaa sujuvasti käsin ja
hyödyntää tieto- ja
viestintäteknologiaa
kirjoittamisessa.

n hallinta ja
kirjoitustaito

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15
S4
Kielitietoisuu
Oppilas kehittää
s ja kielen
kielitietoisuuttaan ja
kehittyminen
tutustuu kielen ilmiöihin.
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan kielen
rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä.
T16
Oppilas tutustuu kulttuurin
eri muotoihin sekä pohtii
kirjallisuuden ja kulttuurin
merkitystä omassa
elämässään.
Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja on lukenut sovitut
kirjat.

S4

Kulttuurin
muodot ja
merkitys,
kirjallisuuden
päälajit

yleiskielen piirteitä.
Oppilas kirjoittaa
selkeästi käsin ja
harjoittelee tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä
kirjoittamisessa.

piirteitä. Oppilaan käsin
kirjoitetusta tekstistä saa
selvää. Oppilas on
harjoitellut tieto- ja
viestintäteknologian
hyödyntämistä
kirjoittamisessa.

Oppilas käyttää
kielitiedon
peruskäsitteitä ja
tunnistaa kielen
perusrakenteita
(sanaluokat, sanojen
taivutus) sekä
keskeisiä rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä.
Oppilas tuntee
kirjallisuuden päälajit
ja on lukenut sovitut
kirjat. Oppilas osaa
pohtia kirjallisuuden ja
kulttuurin merkitystä
elämässään.

Oppilas tunnistaa joitakin
kielitiedon käsitteitä ja
kielen perusrakenteita.

Oppilas on tutustunut
kirjallisuuden päälajeihin
sekä sovittuihin kirjoihin.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältö
alueet
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilas harjoittelee
toimimaan aktiivisesti ja
tavoitteellisesti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa.
Oppilas harjoittelee
tarkkailemaan oman
viestintänsä vaikutusta
muihin.
T2
S1
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan mielipiteensä
selkeästi.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Erilaiset
viestintätilante
et, oman
viestinnän
vaikutusten
tarkkailu

Oppilas toimii
aktiivisesti ja itsenäisesti
eri viestintätilanteissa
sekä havaitsee
viestintänsä vaikutuksia.

Oppilas toimii eri
viestintätilanteissa,
mutta ei vielä osaa
havainnoida vaikutusta.

Mielipiteen
ilmaisu,
perustelutaido
t, toisten
huomioiminen

Oppilas osaa ilmaista
mielipiteensä. Hän
kehittää
perustelutaitojaan sekä
huomioi muita

Oppilas ilmaisee ja
perustelee
mielipiteensä, muttei
osaa analysoida tai
kehittää toimintaansa.
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Oppilas kehittää
perustelutaitojaan.
Oppilas harjoittelee
ottamaan toiset huomioon
vuorovaikutustilanteissa.
T3
Oppilas rohkenee ilmaista
itseään erilaisissa viestintäja esitystilanteissa.
Oppilas harjoittelee
valmisteltujen
puheenvuorojen pitämistä.
Tekstien tulkitseminen
T5
Oppilas osaa käyttää
tekstien ymmärtämisessä,
tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia
strategisia ja
metakognitiivisia taitoja.
Oppilas osaa arvioida
lukemisensa
kehittämistarpeita.
T6
Oppilas harjoittelee
valitsemaan, käyttämään,
tulkitsemaan ja arvioimaan
monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä.

vuorovaikutustilanteissa
.

S1

Puheenvuoron
pitäminen,
oma
viestintärohke
us

Oppilas kehittyy
valmisteltujen ja
spontaanien
puheenvuorojen
pitämisessä.

Oppilas pitää ohjatusti
valmistellun ja
spontaanin
puheenvuoron.

S2

Tekstinymmär
tämisen
strategiat

Oppilas osaa käyttää
tekstinymmärtämisen
strategioita itsenäisesti.
Oppilas osaa arvioida
omaa lukutaitoaan ja
nimetä
kehittämiskohteita.

Oppilas osaa käyttää
joitakin
tekstinymmärtämisen
strategioita. Oppilas
osaa joiltain osin kuvata
lukutaitoaan ja kertoa,
mitä siinä voisi
parantaa.

S2

Tekstimaailma
n
monipuolistu
minen ja
monilukutaito

Oppilaan monilukutaito
on syventynyt: hän osaa
valita, käyttää, tulkita ja
arvioida erilaisia
tekstejä joko itsenäisesti
tai ohjatusti.

T7
Oppilas harjoittelee
erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa.
Oppilas tekee havaintoja
teksteistä ja tulkitsee niitä
sekä vakiinnuttaa ja
laajentaa sanavarastoaan.

S2

Tekstien
erittely ja
tulkinta

Oppilas on oppinut
tarkkailemaan tekstejä
kriittisesti. Hän
tunnistaa tekstilajeja ja
osaa kuvailla joitakin
pohtivien, kantaa
ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä.
Oppilas ymmärtää, että
teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja
tarkoitusperiä.

T8
Oppilas kehittää taitoaan
arvioida erilaisista lähteistä

S2

Tiedonhankint Oppilas tietää, mistä ja
ataidot ja
miten tietoa voi hakea.
lähdekriittisyys Oppilas osaa arvioida

Oppilas on laajentanut
tekstimaailmaansa ja
kehittänyt
monilukutaitoaan.
Kuitenkin hän mieluiten
valitsee käsiteltäväkseen
itselleen tuttuja
tekstilajeja. Tekstien
tulkinnassa oppilas
tarvitsee ohjausta.
Oppilas on harjoitellut
kriittistä lukutaitoa. Hän
tunnistaa joitakin
tekstilajeja ja osaa
ohjatusti tunnistaa
joitakin vaikuttamaan
pyrkivien tekstien
piirteitä. Oppilas tietää,
että eri teksteillä on
erilaiset tarkoitusperät.
Oppilas tietää, että
lukemalla
monipuolisesti hän voi
kasvattaa
sanavarastoaan.
Oppilas osaa etsiä tietoa
itselleen tutuista ja
helposti löytyvistä
7

hankkimaansa tietoa ja
opettelee käyttämään sitä
tarkoituksenmukaisesti.

tietojen käytettävyyttä
ja lähteiden
luotettavuutta.

T9
S2
Oppilas tutustuu
uudenlaisiin fiktiivisiin
tekstilajeihin.
Oppilas harjaantuu
monipuolistamaan luku-,
kuuntelu- ja
katselukokemuksiaan ja osaa
jakaa lukukokemuksiaan.

lähteistä. Useimmiten
hän myös osaa arvioida,
mitkä lähteet ovat
luotettavia ja
käyttökelpoisia.
Oppilas osaa kertoa
fiktiivisistä teksteistä
käyttäen joitakin
kirjallisuuden käsitteitä
ja pystyy jakamaan
lukukokemustaan. Hän
tunnistaa ja on lukenut
genretekstejä.

Fiktiivisten
tekstien
erittely ja
tulkinta ja
lukukokemust
en jakaminen

Oppilas osaa tulkita
fiktiivisiä tekstejä,
käyttää keskeisimpiä
käsitteitä puhuessaan
teksteistä ja liittää
genretekstit oikeaan
kontekstiin. Oppilas
löytää itsenäisesti
tilanteeseen ja itselleen
sopivaa luettavaa,
kuunneltavaa ja
katseltavaa. Oppilas
lukee useita kirjoja ja
osaa jakaa
lukukokemuksiaan.

S3

Ajatusten
ilmaiseminen
tekstein,
tekstimaailma
n
monipuolistu
minen,
monilukutaito

Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan
monimuotoisin tekstein.
Oppilas osaa arvioida
omien tekstiensä
vahvuuksia ja
kehittämiskohteita.
Oppilas hallitsee
kielenhuollon keskeiset
asiat.

Oppilas ilmaisee
ohjatusti omia
ajatuksiaan
monimuotoisin tekstein.
Oppilas osaa
havainnoida joitakin
tekstiensä
kehittämiskohteita ja
hallitsee kielenhuollon
perusasioita.

T11
Oppilas tuottaa
monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä ja harjoittelee
valitsemaan niihin sopivia
ilmaisutapoja.

S3

Tekstilajien
hallinta

Oppilas on harjoitellut
erilaisia, monimuotoisia
tekstilajeja, mutta
tuottaa useimmiten
itselleen tuttuja
tekstilajeja.
Kirjoitusprosessissa hän
tarvitsee paljon
ohjausta.

T12
Oppilas käyttää tekstin
tuottamisen prosesseja,
yksin ja yhdessä muiden
kanssa. Oppilas harjaantuu
antamaan ja saamaan
palautetta teksteistä sekä
arvioimaan itseään tekstin
tuottajana.

S3

Tekstien
tuottamisen
prosessien
hallinta,
palautteen
antaminen ja
vastaanottami
nen, oman

Oppilas on kirjoittanut
ohjatusti kertovia,
kuvaavia, kantaa ottavia
ja pohtivia tekstejä,
myös monimediaisessa
ympäristössä. Oppilas
osaa käyttää kuhunkin
tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia
ilmaisutapoja.
Oppilas osaa tuottaa
tekstiä
prosessikirjoittamisen
menetelmin. Oppilas
tekee tekstejä myös
yhdessä muiden kanssa.
Oppilas osaa antaa ja
ottaa vastaan
rakentavaa palautetta

Tekstien tuottaminen
T10
Oppilas rohkaistuu
ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä.
Oppilas harjaantuu
tunnistamaan vahvuuksiaan
ja kehittämiskohteitaan
tekstien tuottajana.

Oppilas pystyy
tuottamaan tekstiä
prosessikirjoittamisen
menetelmin mutta
tarvitsee siinä paljon
tukea. Oppilas tekee
ohjatusti havaintoja
teksteistä sekä
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tekstin
arviointi
T13
Oppilas syventää
ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä.
Oppilas vahvistaa kirjoitetun
yleiskielen hallintaa.
Oppilas kirjoittaa sujuvasti
käsin ja vahvistaa tieto- ja
viestintäteknisiä taitojaan
kirjoitusprosessissa.

S3

Kirjoitetun
kielen
konventioiden
hallinta ja
kirjoitustaito

T14
S3
Tiedon
Oppilas vahvistaa tiedon
esittäminen,
hallinnan ja käyttämisen
tiedon hallinta
taitoja.
ja eettinen
Oppilas monipuolistaa
viestintä
lähteiden käyttöä ja
harjoittelee viittaustapoja
omassa tekstissä.
Oppilas harjoittelee
toiminaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15
S4
Kielitietoisuud
Oppilas kehittää
en
kielitietoisuuttaan ja
kehittyminen
tutustuu kielen ilmiöihin.
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan kielen
rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä.
T16
Oppilas tutustuu kulttuurin
eri muotoihin sekä pohtii
kirjallisuuden ja kulttuurin
merkitystä omassa
elämässään.
Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja joitakin alalajeja
sekä on lukenut sovitut
kirjat.

S4

Kirjallisuuden
tuntemuksen,
kulttuuritietois
uuden ja
lukuharrastuks
en
kehittyminen

teksteistä sekä arvioida
itseään tekstin
tuottajana.
Oppilas tunnistaa
erilaisten kirjoitettujen
tekstien perusrakenteita
sekä kirjoitetun
yleiskielen piirteitä.
Oppilas osaa soveltaa
oppimiaan asioita
muokatessaan tekstejä.
Oppilas kirjoittaa
sujuvasti käsin ja edistyy
tieto- ja
viestintäteknisissä
taidoissa.
Oppilas osaa käyttää
teksteissään
tiedonlähteistä
hankittua tietoa ja
referoida lukemaansa.
Oppilas on harjoitellut
tiedon luotettavuuden
arvioimista sekä
lähteiden merkitsemistä
omaan tekstiin. Oppilas
noudattaa
tekijänoikeuksia.

harjoittelee rakentavan
palautteen antamista.

Oppilas tunnistaa
moduksia ja
lauseenjäseniä ja
ymmärtää niiden
merkitystehtävän.
Oppilas osaa soveltaa
oppimaansa kielitietoa
omaan tapaansa
käyttää kieltä.
Oppilas tuntee
kulttuurin
monimuotoisuutta sekä
osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan.
Oppilas tuntee
kirjallisuuden päälajit ja
genret. Oppilas on
lukenut sovitut kirjat.

Oppilas tietää, millainen
kielenkäyttö sopii eri
tilanteisiin. Oppilas osaa
joitakin perusasioita
moduksista sekä
lauseenjäsennyksestä.

Oppilas tunnistaa
joitakin kirjoitettujen
tekstien tyypillisiä
piirteitä. Oppilas on
harjoitellut
tunnistamaan
puhekielen ja yleiskielen
eroja. Oppilas on
harjoitellut ohjatusti
kirjoittamista
vaiheittain.

Oppilas tietää erilaisia
tiedonhankintatapoja ja
on harjoitellut
arvioimaan tiedon
luotettavuutta. Oppilas
tietää, että
tekijänoikeuksia pitää
noudattaa.

Oppilas tietää erilaisia
kulttuurin muotoja ja on
miettinyt, mitkä niistä
kiinnostavat itseä.
Oppilas tietää
kirjallisuuden päälajeja
ja genrejä. Oppilas pyrkii
lukemaan sovitut
kaunokirjallisuuden
tekstit.
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Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta
S1
laajentamaan taitoaan toimia
tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja
rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus
erilaisissa
viestintäympäristöissä

Oppilas osaa toimia tavoitteen
mukaisesti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä
muiden puheenvuoroja ja osaa
tarkkailla oman viestintänsä
vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta
monipuolistamaan
ryhmäviestintätaitojaan ja
kehittämään taitojaan
perustella näkemyksiään sekä
kielellisiä ja viestinnällisiä
valintojaan
T3 ohjata oppilasta
monipuolistamaan
kokonaisilmaisun taitojaan
erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa, myös draaman
keinoin.

S1

Vuorovaikutus
ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä
ja perustella sen uskottavasti.
Oppilas ottaa toisten näkemykset
huomioon ja tekee yhteistyötä
heidän kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.

S1

Kokonaisilmaisun ja
esiintymisen taidot

T4 kannustaa oppilasta
syventämään viestijäkuvaansa
niin, että hän oppii
havainnoimaan omaa
viestintäänsä, tunnistamaan
vahvuuksiaan sekä
kehittämisalueitaan erilaisissa,
myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta kehittämään
tekstien lukemisessa,
ymmärtämisessä, tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia
strategioita ja metakognitiivisia
taitoja sekä taitoa arvioida

S1

Vuorovaikutustaitojen
kehittäminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ja
käyttää tavoitteen ja tilanteen
mukaisesti kokonaisilmaisun
keinoja. Oppilas osaa esittää sekä
spontaanin että valmistellun
puheenvuoron tai puhe-esityksen
ja ottaa esittäessään huomioon
yleisönsä ja käyttää joitakin
havainnollistamisen keinoja.
Oppilas osaa arvioida omia
vuorovaikutustaitojaan saamansa
palautteen pohjalta ja nimetä
kehittämiskohteita.

S2

Tekstinymmärtämisen
strategiat

Oppilas osaa käyttää
tekstinymmärtämisen strategioita
itsenäisesti.
Oppilas osaa arvioida omaa
lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.
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oman lukemisensa
kehittämistarpeita
T6 tarjota oppilaalle
monipuolisia mahdollisuuksia
valita, käyttää, tulkita ja
arvioida monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä
T7 ohjata oppilasta kehittämään
erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa, harjaannuttaa
oppilasta tekemään havaintoja
teksteistä ja tulkitsemaan niitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan
ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoa

S2

Tekstimaailman
monipuolistuminen ja
monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja tulkita
ohjatusti erityyppisiä,
monimuotoisia ja myös itselleen
uudenlaisia tekstejä.

S2

Tekstien erittely ja
tulkinta

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

S2

Tiedonhankintataidot
ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa tarkastella tekstejä
kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja
osaa kuvailla joitakin, pohtivien,
kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen. Oppilas
ymmärtää, että teksteillä on
erilaisia tavoitteita ja
tarkoitusperiä.
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun
keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja
miten tietoa voidaan hakea.
Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja lähteiden
luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta
laajentamaan kiinnostusta
itselle uudenlaisia fiktiivisiä
kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä
kohtaan ja monipuolistamaan
luku-, kuuntelu- ja
katselukokemuksiaan ja niiden
jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä
fiktion keinoista
Tekstien tuottaminen

S2

Fiktiivisten tekstien
erittely ja tulkinta ja
lukukokemusten
jakaminen

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä
tekstejä, käyttää keskeisimpiä
käsitteitä puhuessaan teksteistä ja
osaa liittää tekstit johonkin
kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti itselleen
ja tilanteeseen sopivaa luettavaa,
kuunneltavaa ja katseltavaa.
Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa
jakaa lukukokemuksiaan.

T10 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä sekä
auttaa oppilasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin
tuottajana
T11 tarjota oppilaalle
tilaisuuksia tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti
pohtivia ja kantaa ottavia
tekstejä, myös monimediaisissa
ympäristöissä, ja auttaa
oppilasta valitsemaan kuhunkin

S3

Ajatusten
ilmaiseminen,
tekstimaailman
monipuolistuminen ja
monilukutaito

Oppilas tuottaa ohjatusti myös
itselleen uudenlaisia tekstejä,
kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja
tuottaa tekstiä ja ilmaista
näkemyksiään. Oppilas osaa
kuvailla itseään tekstien tuottajana.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa
kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja
erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia
tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä
ilmaisutapoja.
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tekstilajiin ja tilanteeseen
sopivia ilmaisutapoja
T12 ohjata oppilasta
S3
Tekstien tuottamisen
vahvistamaan tekstin
prosessien hallinta
tuottamisen prosesseja, tarjota
oppilaalle tilaisuuksia tuottaa
tekstiä yhdessä muiden kanssa
sekä rohkaista oppilasta
vahvistamaan taitoa antaa ja
ottaa vastaan palautetta sekä
arvioida itseään tekstin
tuottajana
T13 ohjata oppilasta
S3
Kirjoitetun kielen
edistämään kirjoittamisen
konventioiden
sujuvoittamista ja vahvistamaan
hallinta ja
tieto- ja viestintäteknologian
kirjoitustaito
käyttötaitoa tekstien
tuottamisessa, syventämään
ymmärrystään kirjoittamisesta
viestintänä ja vahvistamaan
yleiskielen hallintaa antamalla
tietoa kirjoitetun kielen
konventioista
T14 harjaannuttaa oppilasta
S3
Tiedon esittäminen,
vahvistamaan tiedon hallinnan
hallinta ja eettinen
ja käyttämisen taitoja ja
viestintä
monipuolistamaan lähteiden
käyttöä ja viittaustapojen
hallintaa omassa tekstissä sekä
opastaa oppilasta toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä
ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15 ohjata oppilasta
S4
Kielitietoisuuden
syventämään kielitietoisuuttaan
kehittyminen
ja kiinnostumaan kielen
ilmiöistä, auttaa oppilasta
tunnistamaan kielen rakenteita,
eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja
sävyjä ja ymmärtämään
kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
T16 kannustaa oppilasta
S4
Kirjallisuuden
avartamaan kirjallisuus- ja
tuntemuksen,
kulttuurinäkemystään,
kulttuuritietoisuuden
tutustuttaa häntä kirjallisuuden
ja lukuharrastuksen
historiaan ja nykykirjallisuuteen,
kehittyminen
kirjallisuuden eri lajeihin sekä
auttaa häntä pohtimaan
kirjallisuuden ja kulttuurin

Oppilas osaa nimetä tekstien
tuottamisen prosessin vaiheita ja
osaa työskennellä niiden
mukaisesti sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilas antaa ja vastaanottaa
palautetta teksteistä ja osaa
arvioida omia tekstintuottamisen
taitojaan ja nimetä niiden
kehittämiskohteita.
Oppilas tuntee kirjoitettujen
tekstien perusrakenteita ja
kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja
osaa hyödyntää tietoa tekstejä
kirjoittaessaan ja muokatessaan.
Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja
tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

Oppilas osaa käyttää omissa
teksteissään muualta hankittua
tietoa.
Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja,
tiivistää hankkimaansa tietoa ja
käyttää lähteitä omassa
tekstissään.
Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia
ja osaa merkitä lähteet.

Oppilas osaa kuvailla tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä,
pohtia niiden merkityksiä ja kuvata
eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

Oppilas tuntee ja ymmärtää
kulttuurin monimuotoisuutta sekä
osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan. Oppilas
tuntee kirjallisuuden vaiheita ja
suomalaisen kulttuurin juuria.
Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.
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merkitystä omassa elämässään,
tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja muiden
kulttuurielämysten
hankkimiseen ja jakamiseen
T17 ohjata oppilas tutustumaan
Suomen kielelliseen ja
kulttuuriseen
monimuotoisuuteen, suomen
kielen taustaan ja piirteisiin ja
auttaa oppilasta pohtimaan
äidinkielen merkitystä sekä
tulemaan tietoiseksi omasta
kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa
oppilasta aktiiviseksi
kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja
tekijäksi

S4

Kielen merkityksen ja
aseman
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen
kielellistä ja kulttuurista
monimuotoisuutta.
Oppilas osaa kuvailla äidinkielten
merkitystä ja suomen kielen
piirteitä ja asemaa muiden kielten
joukossa.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilas opettelee
toimimaan aktiivisesti ja
tavoitteellisesti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa.
Oppilas harjaantuu
tarkkailemaan oman
viestintänsä vaikutuksia
muihin ja pyrkii
rakentavaan
vuorovaikutukseen.
T2
S1
Oppilas pystyy
osallistumaan
keskusteluun.
Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja median
puhuttuja tekstejä.
Oppilas kehittää
perustelutaitojaan.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Vuorovaikut
ustaidot

Oppilas viestii aktiivisesti
ja melko sujuvasti
useimmissa
vuorovaikutustilanteissa.
Hän ottaa
keskustelukumppaninsa
huomioon. Oppilas pystyy
havaitsemaan oman
viestintänsä vaikutuksia
muihin.

Oppilas osallistuu
vuorovaikutustilanteisii
n ja viestii ainakin
tutuissa tilanteissa
ymmärrettävästi.
Viestintätilanteen ja
muiden viestijöiden
huomioon ottaminen on
vaikeaa.

Ymmärtämis
taidot
vuorovaikutu
stilanteissa

Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja median
puhuttuja tekstejä, kun
aihepiiri on yleinen tai
ainakin jossain määrin
tuttu. Oppilas osaa
perustella ja
havainnollistaa
sanomaansa. Hän
tunnistaa tuttavallisuuden
ja muodollisuuden eron.

Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja
median puhuttuja
tekstejä kohtalaisesti,
kun aihepiiri on yleinen
tai tuttu. Oppilas osaa
hiukan perustella ja
havainnollistaa
sanomaansa.
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Oppilas oppii käyttämään
sosiaalista mediaa
turvallisesti ja eettisesti.
T3
S1
Oppilas uskaltaa ilmaista
itseään erilaisissa viestintäja esitystilanteissa.
Oppilas harjoittelee
valmisteltujen
puheenvuorojen pitämistä.
Tekstien tulkitseminen
T4
S2
Oppilas kehittää taitojaan
ymmärtää, tulkita ja
analysoida tekstejä sana- ja
käsitevarantoaan
laajentaen.
Oppilas hioo lukutaitoaan
ja oppii itselleen sopivia
lukustrategioita.
Oppilas oppii
tunnistamaan eri
tekstilajeja.
T5
Oppilas harjoittelee
erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa.

S2

Tekstien tuottaminen
T6
S3
Oppilas harjoittelee omien
tekstien suunnittelua ja
muokkaamista sekä
hyödyntää eri tekstilajien
tekstejä omien tuotostensa
malleina.
Oppilas harjoittelee
kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja pohtivien
tekstejä tuottamista
itsenäisesti ja ryhmässä.
T7
S3
Oppilas kirjoittaa sujuvasti
käsin ja vahvistaa tieto- ja
viestintäteknologian
käyttötaitoaan tekstien
tuottamisessa.
Oppilas vahvistaa
kirjoitetun kielen normien

Esiintymistai
dot

Oppilas ilmaisee itseään
erilaisia ilmaisun keinoja
käyttäen. Hän uskaltaa
esiintyä ja osaa viestiä
selkeästi.

Oppilaan viestintä on
yksipuolista tai
epäjohdonmukaista.

Tekstilajitaid
ot tekstien
tulkinnassa

Oppilas pystyy hyvin
selittämään yleisiä sanoja,
ja hänen sanavarastonsa
riittää esimerkiksi
useimpien uutistekstien ja
oppikirjatekstien
ymmärtämiseen.
Oppilaalla on käytössään
toimivia lukustrategioita.
Oppilas tunnistaa joitakin
tekstilajeja ja niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.

Oppilas pystyy
kohtalaisesti
selittämään yleisiä
sanoja.
Oppikirjatekstien ja
useimpien lehtitekstien
ymmärtäminen on vielä
vaikeaa. Oppilas
tunnistaa joitakin
tekstilajeja.

Tekstien
tulkinta

Oppilas hyödyntää
tekstien erittelyssä
tietojaan tekstilajeista.
Oppilas kykenee
tekemään teksteistä
päätelmiä ja kysymyksiä.

Oppilas osaa
satunnaisesti hyödyntää
tietojaan tekstilajeista
tekstien erittelyssä ja
osaa tehdä tekstistä
joitakin kysymyksiä.

Tekstilajitaid
ot tekstien
tuottamisess
a

Oppilas suunnittelee
tekstejään ohjeiden
mukaan ja ymmärtää
tekstin tuottamisen
prosessiluonteen. Oppilas
kiinnittää tekstejä
tuottaessaan huomiota
eri tekstien
tekstilajipiirteisiin ja osaa
hyödyntää mallitekstejä.

Oppilas pystyy ohjatusti
jonkin verran
suunnittelemaan
tekstiään ja käyttämään
apuna mallitekstejä.
Itsenäisesti tuotetut
tekstit jäävät lyhyiksi,
tai ne voivat olla
epäjohdonmukaisia.

Kirjoitetun
kielen
hallinta

Oppilas kirjoittaa sujuvasti
käsin ja osaa hyödyntää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tekstien tuottamisessa.
Oppilas tuottaa
ymmärrettäviä tekstejä,
joissa näkyy suomen

Oppilas hallitsee
suomen kielen
perusrakenteita sen
verran, että hän pystyy
tuottamaan kokonaisia
tekstejä. Teksti on
kuitenkin monin paikoin
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hallintaa.
Oppilas kehittyy suomen
kielen rakenteiden
hallinnassa.

kielen perusrakenteiden
ja kirjoitetun kielen
normien kohtuullinen
tuntemus.

kömpelöä ja
vaikeaselkoista.

Oppilas osaa havainnoida
tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä. Hän
tunnistaa kielen
rakenteita, eri rekistereitä
ja tyylipiirteitä. Oppilas
ymmärtää, että kielellisillä
valinnoilla on vaikutusta
tekstin sävyyn.
Oppilas tuntee Suomessa
luettavaa
nuortenkirjallisuutta sekä
elokuva-, teatteri- ja
mediakulttuuria. Hän osaa
keskustella
kirjallisuudesta ja
kulttuurista. Oppilas lukee
sovitut tekstit.
Oppilas kykenee
tunnistamaan
kulttuurisen
monimuotoisuuden
piirteitä. Hän ymmärtää
erilaisten tekstien ja
ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta.

Oppilas pystyy
tekemään joitakin
havaintoja kielestä. Hän
ymmärtää, että on
olemassa erilaisia
tyylejä ja kielen
rekistereitä.

Viestijäkuvan
kehittyminen
ja oman
kielenoppimi
sen
reflektointi

Oppilas pystyy kertomaan
omasta oppimisestaan ja
nimeämään
kehittämistarpeitaan
kielenoppijana. Oppilas
osaa asettaa itselleen
tavoitteita.

Oppilas osaa ohjatusti
asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

S5

Eri
tiedonalojen
kielen
havainnointi

Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri
tiedonalojen kielestä ja
teksteistä.

Oppilas osaa tehdä
joitakin havaintoja eri
tiedonalojen teksteistä.

S5

Tiedonhanki
nta sekä
oman
työskentelyn

Oppilas tietää erilaisia
tiedonhankintatapoja ja
pyrkii arvioimaan
hankkimansa tiedon

Oppilas tyytyy tietoa
etsiessään tietoon,
jonka helpoiten löytää.
Oppilas ei juuri arvioi

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T8
S4
Kielitietoisuu
Oppilas kehittää
den
kielitietoisuuttaan ja
kehittyminen
tutustuu kielen ilmiöihin.
Oppilas tunnistaa kielen
rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä.

T9
Oppilas tuntee Suomessa
luettavaa
nuortenkirjallisuutta sekä
elokuva-, teatteri- ja
mediakulttuuria.
Oppilas lukee sovitut
tekstit.

S4

Kirjallisuude
n ja sen
vaiheiden
tuntemus

T10
Oppilas ymmärtää
kulttuurien
monimuotoisuutta ja
erilaisten tekstien
kulttuurisidonnaisuutta.

S4

Kulttuuritiet
oisuuden
kehittyminen

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T11
S5
Oppilas tuntee erilaisia
oppimistyylejä ja -tapoja.
Oppilas harjaantuu
arvioimaan itseään
kielenoppijana ja
asettamaan itselleen
tavoitteita.
T12
Oppilas havainnoi eri
tiedonalojen kieltä ja
laajentaa
käsitevarantoaan.
T13
Oppilas kehittää
tiedonhankintataitojaan.

Oppilas lukee sovitut
tekstit, mutta
keskusteleminen
kirjallisuudesta ja
kulttuurista on vaikeaa.

Oppilas ei juurikaan
tunnista ilmiöiden ja
tekstien
kulttuurisidonnaisuutta.
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Oppilas kehittää itsenäisen
työskentelyn taitojaan.

suunnittelu,
jäsentämine
n ja
arvioiminen

luotettavuutta. Oppilaalla
on melko hyvät itsenäisen
työskentelyn taidot.

hankkimansa tiedon
luotettavuutta.
Oppilaan työskentely on
epäitsenäistä.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Vuorovaikut
ustaidot

Oppilas viestii aktiivisesti
ja sujuvasti monenlaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Hän kykenee ottamaan
kulloisenkin
viestintätilanteen
luonteen huomioon.
Oppilas pyrkii
rakentavaan
vuorovaikutukseen.
Oppilas havainnoi omaa
viestintäänsä.
Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja median
puhuttuja tekstejä
suurimmaksi osaksi.
Oppilas tunnistaa eri
viestintätilanteille
tyypillisiä viestintäkeinoja,
esim. vaikuttamisen
keinoja. Oppilas osaa
yleensä erottaa
muodollisen ja
vapaamuotoisen
viestintätilanteen
toisistaan.
Oppilas ilmaisee itseään
luontevasti erilaisia
ilmaisun keinoja käyttäen.
Hän kykenee
vahvistamaan ja
pehmentämään
ilmaisuaan. Oppilas pystyy
jonkin verran
muuttamaan
viestintäänsä tilanteen
muodollisuuden mukaan.
Oppilas osaa pitää lyhyitä

Oppilas viestii yleensä
ymmärrettävästi, mutta
viestintätilanteen
huomioon ottaminen on
vaikeaa. Oppilas ei aina
pysty reagoimaan
tarkoituksenmukaisesti
toisten viestintään.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilas opettelee
toimimaan aktiivisesti ja
tavoitteellisesti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa.
Oppilas harjaantuu
tarkkailemaan oman
viestintänsä vaikutuksia
muihin ja pyrkii
rakentavaan
vuorovaikutukseen.
T2
S1
Oppilas osaa ilmaista
mielipiteensä ja kehittää
perustelutaitojaan.
Oppilas tunnistaa
viestintätilanteille
tyypillisiä kielellisiä
keinoja.

T3
Oppilas uskaltaa ilmaista
itseään erilaisissa viestintäja esitystilanteissa.
Oppilas harjoittelee
valmisteltujen
puheenvuorojen pitämistä.

S1

Ymmärtämis
taidot
vuorovaikutu
stilanteissa

Esiintymistai
dot

Oppilas tunnistaa
joitakin muodollisen ja
vapaamuotoisen
viestintätilanteen eroja.

Oppilas pystyy
esiintymään, mutta
viestintä on haparoivaa.
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valmisteltuja
puheenvuoroja ja
esityksiä.
Tekstien tulkitseminen
T4
S2
Oppilas kehittää taitojaan
ymmärtää, tulkita ja
analysoida tekstejä sana- ja
käsitevarantoaan
laajentaen.
Oppilas ja hioo
lukutaitoaan ja oppii
itselleen sopivia
lukustrategioita.
Oppilas tunnistaa eri
tekstilajeja ja niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.

T5
Oppilas harjoittelee
erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa.

S2

Tekstilajitaid
ot tekstien
tulkinnassa

Tekstien
tulkinta

Tekstien tuottaminen
T6
S3
Tekstilajitaid
Oppilas oppii omien
ot tekstien
tekstien suunnittelua ja
tuottamisess
muokkaamista sekä
a
hyödyntää eri tekstilajien
tekstejä omien tuotostensa
malleina.
Oppilas tuottaa kuvaavia,
ohjaavia, pohtivia ja
kantaaottavia tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä.
T7
S3
Kirjoitetun
Oppilas kirjoittaa sujuvasti
kielen
käsin ja vahvistaa tieto- ja
hallinta
viestintäteknologian
käyttötaitoaan tekstien
tuottamisessa.
Oppilas vahvistaa
kirjoitetun kielen normien
hallintaa.
Oppilas kehittyy suomen
kielen rakenteiden
hallinnassa.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Oppilas pystyy
selittämään useimmat
yleiset sanat, ja hänen
passiivinen
sanavarastonsa on melko
laaja. Oppilas ymmärtää
median ja eri
oppiaineiden tekstejä
kohtuullisen helposti, kun
aihe ei ole tuntematon.
Oppilaalla on käytössään
toimivia lukustrategioita.
Oppilas tunnistaa erilaisia
tekstilajeja ja niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.
Oppilas tekee tulkintoja
teksteistä. Oppilas osaa
itsenäisesti tehdä
teksteistä päätelmiä,
arvioita ja kysymyksiä.

Oppilas pystyy
selittämään yleisiä
sanoja, mutta
sanavarasto on suppea.
Median ja oppiaineiden
tekstien ymmärtäminen
ilman tukea on vaikeaa.
Oppilas tunnistaa
joitakin tekstilajeja.

Oppilas osaa suunnitella
ja tuottaa johdonmukaisia
tekstejä sekä muokata
niitä. Hän hyödyntää eri
tekstilajien tekstejä omien
tuotostensa malleina.
Oppilas pystyy
tuottamaan kuvaavia,
ohjaavia, kantaa ottavia ja
pohtivia tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas kirjoittaa sujuvasti
käsin ja osaa hyödyntää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tekstien tuottamisessa.
Oppilas hallitsee
kirjoitetun kielen
keskeisimmät normit. Hän
osaa tuottaa helposti
luettavaa, melko
virheetöntä tekstiä.

Oppilas osaa tuottaa
yksinkertaisia tekstejä
yksin ja ryhmässä. Hän
pystyy jossain määrin
hyödyntämään eri
tekstilajien tekstejä
omien tuotostensa
malleina. Oppilas osaa
otsikoida tekstinsä ja
ohjatusti jakaa sen
kappaleisiin.
Oppilas tuottaa pääosin
ymmärrettävää tekstiä
ja osoittaa tuntevansa
suomen kielen
keskeisimpiä normeja.

Oppilas kykenee
tekemään teksteistä
joitakin päätelmiä ja
kysymyksiä.
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T8
Oppilas kehittää
kielitietoisuuttaan ja
tutustuu kielen ilmiöihin.
Oppilas tunnistaa kielen
rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuu
den
kehittyminen

Hän havainnoi tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas
ymmärtää eri rekisterien
ja tyylien välisiä eroja
sekä kielellisten valintojen
vaikutuksia.

T9
Oppilas tuntee
kirjallisuuden päälajit ja
joitakin alalajeja sekä on
lukenut sovitut kirjat.

S4

Kirjallisuude
n ja sen
vaiheiden
tuntemus

Oppilas tuntee
kirjallisuuden päälajit ja
joitakin alalajeja. Hän
osaa keskustella
kirjallisuudesta. Oppilas
lukee sovitut kirjat.

T10
Oppilas tutustuu kulttuurin
eri muotoihin sekä pohtii
kirjallisuuden ja kulttuurin
merkitystä omassa
elämässään.

S4

Kulttuuritiet
oisuuden
kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla
joitakin kulttuurisen
monimuotoisuuden
piirteitä ja kertoa
monikielisyyden ja
kulttuurin merkityksestä
omassa elämässään.

Viestijäkuvan
kehittyminen
ja oman
kielenoppimi
sen
reflektointi

Oppilas tarkastelee omia
oppimisstrategioitaan ja
osaa nimetä
kehittämistarpeitaan
kielenoppijana. Oppilas
osaa asettaa
oppimiselleen tavoitteita.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri
tiedonalojen kielestä ja
teksteistä.

Oppilas osaa ohjatusti
asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Oppilas osaa suunnitella
työskentelyään. Oppilas
osaa arvioida erilaisista
lähteistä hankkimaansa
tietoa.

Oppilas ei juurikaan
arvioi hankkimaansa
tietoa. Oppilaan
työskentely on
epäitsenäistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T11
S5
Oppilas tuntee erilaisia
oppimistyylejä ja -tapoja.
Oppilas osaa nimetä
kehittämistarpeitaan
kielenoppijana ja asettaa
itselleen tavoitteita.
T12
S5
Oppilas ymmärtää eri
tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä ja laajentaa
käsitevarantoaan.
T13
S5
Oppilas osaa suunnitella
työskentelyään.
Oppilas kehittää taitoaan
arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja
opettelee käyttämään sitä
tarkoituksenmukaisesti.

Eri
tiedonalojen
kielen
havainnointi
Tiedonhanki
nta sekä
oman
työskentelyn
suunnittelu,
jäsentämine
n ja
arvioiminen

Hän tunnistaa joitakin
kielen rakenteita, eri
rekistereitä ja
tyylipiirteitä. Oppilas
ymmärtää voivansa
vaikuttaa kielellisillä
valinnoilla tekstin tyyliin
ja sävyyn.
Oppilas tietää, että on
olemassa erilaisia
kirjallisuuden lajeja.
Oppilas lukee sovitut
kirjat, mutta
keskusteleminen niistä
on vaikeaa.
Oppilas tunnistaa
joitakin kulttuurisen
monimuotoisuuden
piirteitä. Oppilas osaa
antaa esimerkkejä
ympäristönsä kielistä ja
murteista, mutta hänen
on vaikea keskustella
kulttuurin ja
monikielisyyden
merkityksestä.

Oppilas osaa tehdä
joitakin havaintoja eri
tiedonalojen kielestä ja
teksteistä.
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Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 rohkaista oppilasta
S1
kehittämään taitoaan toimia
tavoitteellisesti, eettisesti ja
vuorovaikutussuhdetta
rakentaen koulun ja
yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
T2 ohjata oppilasta syventämään S1
muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median
puhuttujen tekstien
ymmärtämistaitoja
T3 kannustaa oppilasta
S1
kehittämään esiintymistaitojaan
ja taitoaan ilmaista itseään
erilaisissa tilanteissa
tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta
S2
hyödyntämään tekstilajitietoutta
tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan, käyttämään
tehokkaasti lukustrategioita ja
päättelemään tekstin merkityksiä
tekstuaalisten, sanastollisten ja
kieliopillisten vihjeiden
perusteella
T5 ohjata oppilasta kriittiseen
S2
tekstien tulkintaan itsenäisesti ja
ryhmässä
Tekstien tuottaminen
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan S3
taitoa suunnitella, tuottaa ja
muokata tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä hyödyntämään eri
tekstilajeja omien tekstien
malleina ja lähteinä
T7 auttaa oppilasta
S3
vakiinnuttamaan kirjoitetun
yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten
rakenteiden hallintaa

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustaid
ot

Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteissa rakentavasti.

Ymmärtämistaido
t
vuorovaikutustila
nteissa

Oppilas ymmärtää muodollisia
puhetilanteita, opetuspuhetta ja
mediaa.

Esiintymistaidot

Oppilas osaa valmistella itsenäisesti
esityksen ja osaa esiintyä ja ilmaista
itseään tilanteen mukaisesti.

Tekstilajitaidot
tekstien
tulkinnassa

Oppilas osaa tarkastella tekstejä
kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja.
Oppilas osaa kuvailla kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen. Oppilas ymmärtää, että
teksteillä on erilaisia tavoitteita ja
tarkoitusperiä.

Tekstien tulkinta

Oppilas osaa tehdä tekstistä
päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä.

Tekstilajitaidot
tekstien
tuottamisessa

Oppilas hyödyntää tekstien
kirjallisessa ja suullisessa
tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

Kirjoitetun kielen
hallinta

Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja
koherentteja tekstejä, tuntee pääosin
kirjoitetun kielen perussäännöt ja
soveltaa niitä kirjoittaessaan.
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T8 ohjata oppilasta syventämään S4
Kielitietoisuuden
kielitietoisuuttaan ja
kehittyminen
kiinnostumaan kielen ilmiöistä,
auttaa oppilasta tunnistamaan
kielen rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten
valintojen merkityksiä ja
seurauksia
T9 innostaa oppilasta
S4
Kirjallisuuden ja
tutustumaan kirjallisuuden
sen vaiheiden
lajeihin, suomalaiseen
tuntemus
kirjallisuuteen, sen historiaan ja
yhteyksiin
maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin
suhteita toisiin teksteihin
T10 auttaa oppilasta avartamaan S4
Kulttuuritietoisuu
kulttuurinäkemystään ja
den kehittyminen
erittelemään koulun ja
yhteiskunnan monikielisyyttä ja
kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien
samanlaisuuksia ja erilaisten
ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T 11 ohjata oppilasta
S5
Viestijäkuvan
vakiinnuttamaan myönteistä
kehittyminen ja
käsitystä itsestään viestijänä,
oman
lukijana, tekstien tuottajana sekä
kielenoppimisen
kielenoppijana, ohjata häntä
reflektointi
näkemään ja vertaamaan erilaisia
oppimistyylejä ja tapoja sekä
oppimaan muilta

Oppilas osaa kuvailla tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä,
pohtii niiden merkityksiä ja osaa
kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

Oppilas tuntee suomalaista
kirjallisuutta, osaa nimetä sen
tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä
maailmankirjallisuuteen.

Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella
yhteiskunnan monikielisyyden
merkitystä.

Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen
perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa
ja kehittämiskohteensa
kielenoppijana ja osaa asettaa
itselleen oppimistavoitteita.

T 12 ohjata oppilasta
havainnoimaan, miten kieltä
käytetään eri tiedonaloilla

S5

Eri tiedonalojen
kielen
havainnointi

Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen
tapoja käyttää kieltä.

T 13 kannustaa oppilasta
kehittämään
tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua,
jäsentämistä ja arviointia
itsenäisesti ja ryhmässä

S5

Tiedonhankinta
sekä oman
työskentelyn
suunnittelu,
jäsentäminen ja
arvioiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa
monipuolisesti eri lähteistä sekä
pystyy
suunnittelemaan, jäsentämään ja
arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Ruotsin kieli, B1
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Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöal
ueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Pohjoismaisen
Oppilas tutustuu Ruotsiin ja
kieliympäristö
muihin Pohjoismaihin sekä
n ja arvojen
niissä puhuttaviin kieliin.
hahmottamine
Oppilas pohtii, miksi on
n
tärkeää suhtautua
arvostavasti muita kieliä
puhuviin.
T2
S1
Kielellinen
Oppilas harjoittelee
päättely
huomaamaan kielessä olevia
säännönmukaisuuksia ja
kuvailemaan niitä
äidinkielestä tutuin keskeisin
kielitiedon käsittein.
Kielenopiskelutaidot
T3
S2
Tavoitteiden
Oppilas harjoittelee realistista
asettaminen,
tavoitteenasettelua,
oppimisen
pitkäjänteistä oma-aloitteista
reflektointi ja
työskentelyä, itselle parhaiten
yhteistyö
soveltuvien työtapojen
valintaa sekä oppimista
tukevaa itsearviointia.
Oppilas kokeilee rohkeasti
uusia työtapoja.
Oppilas harjoittelee
rakentavia ryhmässä
toimimisen taitoa.

T4
S2
Elinikäisen
Oppilas harjaantuu
kielenopiskelu
havainnoimaan omaa
n valmiuksien
elinympäristöään
kehittyminen
huomatakseen, missä ruotsin
kieltä käytetään.
Oppilas pohtii kokemuksiaan
erilaisista tilanteista, joissa
tarvitaan kielitaitoa.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T5
S3
Vuorovaikutus
Oppilas harjaantuu
erilaisissa
osallistumaan aktiivisesti ja
tilanteissa
harjoittelemaan kieltä

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Oppilas osaa nimetä
Pohjoismaat ja niissä
puhutut kielet.

Oppilas tietää, että
Suomi ja Ruotsi
kuuluvat
Pohjoismaihin.

Oppilas huomaa
kielessä olevia
säännönmukaisuuksia
ja kuvailee niitä
äidinkielestä tutuin
keskeisin kielitiedon
käsittein.

Oppilas huomaa
joitakin ruotsin kielelle
ominaisia piirteitä.

Oppilas osaa asettaa
tavoitteita
työskentelylleen,
työskennellä omaaloitteisesti ja
pitkäjänteisesti, valita
itselleen soveltuvia
työtapoja sekä
arvioida omia
taitojaan. Oppilas
kokeilee rohkeasti
uusia
työskentelytapoja ja
toimii ryhmässä
rakentavasti.
Oppilas osaa kiinnittää
huomiota ruotsin
kieleen omassa
elinympäristössään
sekä tilanteisiin, joissa
tarvitaan kielitaitoa.

Oppilas harjaannuttaa
ruotsin kielen taitoaan
ohjatusti ryhmässä
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen ja pyrkii
huolehtimaan
kotitehtävistään sekä
osallistumaan ryhmän
työskentelyyn. Oppilas
harjoittelee ohjatusti
asettamaan omia
tavoitteita
opiskelulleen.

Oppilas selviytyy
yleisimmin toistuvista,
rutiininomaisista
viestintätilanteista

Oppilas pyrkii
selviytymään
rutiininomaisista hyvin
ohjatuista

Oppilas tietää, että
ruotsin kieltä voi
kuulla, nähdä ja oppia
myös omassa
elinympäristössä
koulun ulkopuolella.
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rohkeasti uusissakin
tilanteissa vaihtelevia
työtapoja ja eri
viestintäkanavia kokeillen,
puhuen ja kirjoittaen.
Oppilas harjoittelee
vastavuoroisuutta sekä sitä,
kuinka hän pyytää ja antaa
apua viestintätilanteessa.
T6
Oppilas pohtii erilaisia tapoja
tukea viestin
ymmärrettävyyttä ja
harjoittelee uusien kielellisten
ja ei-kielellisten
viestintästrategioiden
soveltamista erilaisissa
vaihtelevissa
viestintätilanteissa.
Oppilas harjoittelee
vastavuoroisuutta ja kokeilee
erilaisten apuvälineiden
käyttöä.
T7
Oppilas pohtii kohteliaaseen
kielenkäyttöön liittyviä
ilmauksia ja harjoittelee niitä
erilaisissa viestintätilanteissa.

tukeutuen vielä usein
viestintäkumppaniinsa
.

viestintätilanteista
tukeutuen
viestintäkumppaniin ja
apukeinoihin.

S3

Viestintästrate
gioiden
käyttö

Oppilas harjoittelee
aktiivisesti erilaisia
kielellisiä ja eikielellisiä tapoja tehdä
itsensä ymmärretyksi
erilaisissa
viestintätilanteissa.
Oppilas oppii
toimimaan
vastavuoroisesti.
Oppilas oppii
hyödyntämään
erilaisia apukeinoja.

Oppilas ymmärtää
viestinnässä
yksinkertaisia usein
toistuvia sanoja ja
ilmauksia ja pyrkii
osallistumaan hyvin
ohjattuihin
viestintätilanteisiin.
Oppilas tarvitsee
viestintätilanteessa
ohjausta, tukea ja
apukeinoja.

S3

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Oppilas harjoittelee
ennestään tuttuja ja
uusia ruotsin kielelle
ominaisia kohteliaita
ilmaisuja
vuorovaikutustilanteis
sa.

Oppilas tunnistaa
joitakin
rutiininomaisia
tilanteita, joissa voi
käyttää tavallisimpia
kohteliaisuuden
ilmauksia.

Tekstien
tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
tuttua kieliainesta
sisältävän lyhyen
tekstin aihepiirin ja
keskeisimmän sisällön.

Oppilas tunnistaa
tavallisimpia usein
toistuvia sanoja ja
ilmaisuja lyhyestä
tuttuun aihepiiriin
liittyvästä tekstistä.

Tekstien
tuottamistaido
t

Oppilas harjoittelee
opittujen ilmausten
soveltamista omissa
pienissä eri
aihepiireihin liittyvissä
tuotoksissaan sekä
puhuen että
kirjoittaen. Oppilas
osaa ääntää ja
kirjoittaa usein
toistuvia ilmauksia
ymmärrettävästi.

Oppilas pyrkii
ilmaisemaan itseään
ohjatuissa tilanteissa
käyttäen
yksinkertaisia, usein
toistuvia tuttuja
ilmauksia. Oppilas
tarvitsee omissa
tuotoksissaan edelleen
tukea ja ohjausta.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8
S3
Oppilas harjoittelee tuttua
sanastoa sisältävien tekstien
keskeisen sisällön
ymmärtämistä ja yksittäisten
tietojen etsimistä niistä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T9
S3
Oppilas harjoittelee rohkeasti
opitun soveltamista puhuen ja
kirjoittaen eri aihepiireistä.
Oppilas osaa käyttää
tarkoituksenmukaisesti
tuttuja ilmauksia ja
yksinkertaisia toteavia ja
kysyviä lauserakenteita.
Oppilas harjoittelee tuttujen
ilmausten ymmärrettävää
ääntämistä.
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Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöal
ueet

Arvioinnin
Arvosanan kahdeksan
kohteet
osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Pohjoismaise Oppilas osaa kertoa,
Oppilas syventää
n
mitä kieliä
tietämystään
kieliympärist Pohjoismaissa
Pohjoismaista ja
ön ja arvojen puhutaan, ja joitakin
pohjoismaisesta
hahmottami keskeisiä asioita
kieliperheestä.
nen
Pohjoismaista.
Oppilas pohtii oman
asennoitumisen ja
esimerkiksi
stereotypioiden
vaikutusta eri kieliä
puhuvien välisessä
kanssakäymisessä.
T2
S1
Kielellinen
Oppilas osaa tehdä
Oppilas syventää taitoaan
päättely
havaintoja ruotsin
tehdä ruotsin kielen
kielen keskeisimmistä
keskeisimpiin ilmiöihin
säännönmukaisuuksista
liittyviä huomioita ja
ja kuvailla niitä sopivin
kuvailla niitä sopivin
kielitiedon käsittein.
kielitiedon käsittein.
Oppilas harjoittelee
kielitiedon soveltamista
omissa tuotoksissaan.
Kielenopiskelutaidot
T3
S2
Tavoitteiden Oppilas osaa asettaa
Oppilas syventää taitojaan
asettaminen, työskentelylleen
pohtia omia tavoitteitaan,
oppimisen
realistisia tavoitteita,
työskentelyään ja
reflektointi ja työskennellä soveltaen
osaamistaan.
yhteistyö
erilaisia työtapoja
Oppilas oppii vähitellen
itselleen sopiviksi.
soveltamaan erilaisia
Oppilas oivaltaa, mitä
työtapoja itselleen
vaikutuksia omalla
sopiviksi.
asennoitumisella ja

Arvosanan kuusi
osaaminen

Oppilas osaa nimetä
joitakin Pohjoismaita ja
niissä puhuttuja kieliä.

Oppilas oppii
huomaamaan joitakin
kielen keskeisiä
säännönmukaisuuksia,
mutta tarvitsee vielä
apua niiden
nimeämisessä.

Oppilas asettaa omia
tavoitteita
opiskelulleen, mutta
tarvitsee tukea ja
ohjausta. Hän osaa
arvioida omaa
osaamistaan melko
realistisesti. Oppilas
pyrkii työskentelemään
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Oppilas oppii oivaltamaan
oman asennoitumisen ja
toiminnan vaikutukset
yhteistyölle ja
vuorovaikutukseen.
T4
Oppilas syventää taitoaan
tehdä huomioita
kielitaidon tarpeesta eri
tilanteissa niin
todellisessa kuin
virtuaalimaailmassakin.
Oppilas rohkaistuu
kokeilemaan ruotsin kieltä
myös tiedonhaun
välineenä.

S2

Elinikäisen
kielenopiskel
un
valmiuksien
kehittyminen

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T5
S3
Vuorovaikut
Oppilas syventää taitoaan
us erilaisissa
soveltaa puhuen ja
tilanteissa
kirjoittaen tuttua
kieliainesta.
Oppilas harjoittelee myös
uutta sanastoa
vaihtelevissa
kielenkäyttötilanteissa.
Oppilas harjoittelee
toimimista rakentavassa
yhteistyössä muiden
kanssa.
T6
S3
Viestintästra
Oppilas syventää taitoaan
tegioiden
tehdä huomioita
käyttö
erilaisista tavoista
selviytyä kommunikaation
haasteista.
Oppilas harjoittelee,
kuinka pyytää ja antaa
tukea
kielenkäyttötilanteissa ja
soveltaa opittua
uudenlaisissa
viestintätehtävissä.
T7
S3
Viestinnän
Oppilas oppii
kulttuurinen
kiinnittämään huomiota
sopivuus
kohteliaisiin sanontoihin
erilaisissa sosiaalisissa
tilanteissa sekä

toiminnalla on ryhmän
kannalta.

vuorovaikutustilanteissa
positiivisella tavalla.

Oppilas huomaa, mitä
hyötyä kielitaidosta voi
olla sekä todellisessa
että digitaalisessa
maailmassa ja
rohkaistuu käyttämään
ruotsin kieltä myös
tiedonhaun välineenä.

Oppilas tietää, että hän
voi käyttää ruotsin
kieltä myös koulun
ulkopuolella
kommunikaation
välineenä.

Oppilas selviytyy
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen
viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy
rutiininomaisista, hyvin
ohjatuista, paljon
tuttuja ilmauksia
sisältävistä
viestintätilanteista
viestintäkumppaniin ja
apukeinoihin
tukeutuen.

Oppilas selviytyy
rutiininomaisista
kommunikaatiotilanteist
a soveltaen joitakin
oppimiaan
viestintästrategioita
tukeutuen
viestintäkumppaniinsa
ja käyttäen erilaisia
apukeinoja.

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee toiminnassaan
paljon tukea ja ohjausta
sekä erilaisia
apukeinoja.

Oppilas oppii
soveltamaan oppimiaan
kohteliaita kielenkäytön
muotoja uusissa
kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas tunnistaa ja
osaa yleensä käyttää
joitakin tavallisimpia
kohteliaan kielenkäytön
ilmaisuja tutuissa
yksinkertaisissa
tilanteissa.
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soveltamaan niitä omissa
tuotoksissaan.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T8
S3
Tekstien
Oppilas syventää taitoaan
tulkintataido
tulkita eri aihepiireihin ja
t
tekstityyppeihin liittyviä
puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä sekä hakea niistä
keskeistä tietoa
hyödyntäen myös erilaisia
apuvälineitä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T9
S3
Tekstien
Oppilas syventää taitoaan
tuottamistai
soveltaa opittua sanastoa
dot
ja kielitietoa omissa
pienimuotoisissa
puhutuissa ja
kirjoitetuissa
tuotoksissaan sekä
kokeilee myös erilaisten
apuvälineiden käyttöä.

Oppilas ymmärtää
tuttua kieliainesta
sisältävän selkeän
tekstin aihepiirin ja
keskeisen sisällön.
Oppilas pystyy
löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä
käyttäen tarvittaessa
apukeinoja.

Oppilas tunnistaa ja
ymmärtää tuttua ja
keskeistä sanastoa
sisältävästä tekstistä
aiheen ja joitakin
ilmaisuja.

Oppilas soveltaa
oppimaansa sanastoa ja
kielitietoa omissa
pienimuotoisissa
tuotoksissaan myös
apuvälineitä käyttäen.
Oppilas osaa ilmaista
tuttuihin aihepiireihin
liittyviä ajatuksiaan
ymmärrettävästi
ääntäen ja kirjoittaen.

Oppilas ilmaisee itseään
käyttäen joitakin
keskeisiä ja
yksinkertaisia sanontoja
omissa tuotoksissaan
useimmiten
ymmärrettävästi.
Oppilas tarvitsee omissa
tuotoksissaan edelleen
tukea ja ohjausta.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet
alueet oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
S1
Pohjoismaisen
tutustumaan pohjoismaiseen
kieliympäristön ja
kieliympäristöön sekä
arvojen
Pohjoismaita yhdistäviin
hahmottaminen
arvoihin
T2 ohjata oppilasta
S1
Kielellinen päättely
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia ruotsin
kielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa
kielissä sekä käyttämään
kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,

S2

Tavoitteiden
asettaminen,

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin
kielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
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hyödyntämään monipuolisia
oppimisen reflektointi
tapoja oppia kieliä ja
ja yhteistyö
arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T4 kannustaa ja ohjata
S2
Elinikäisen
oppilasta huomaamaan
kielenopiskelun
mahdollisuuksia käyttää
valmiuksien
ruotsin kieltä omassa
kehittyminen
elämässään sekä käyttämään
ruotsia rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja koulun
ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T5 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T6 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

T7 auttaa oppilasta
laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

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

S3

Tekstien tulkintataidot

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti
S3
Tekstien
tilaisuuksia harjoitella
tuottamistaidot

arvioida opiskelutapojaan. Oppilas
osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää ruotsin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa pohtia,
miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Taitotaso: A1.3
T6–T7
Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.
Oppilas osallistuu viestintään,
mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin
elein (esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai muunlaisella
minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.
Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa
rutiininomaisissa sosiaalisissa
tilanteissa.
A1.3
T7
Oppilas ymmärtää yksinkertaista,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas pystyy
löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä
tekstistä.
A1.3
Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia,
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pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista
aiheista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

keskeistä sanastoa ja perustason
lauserakenteita. Oppilas pystyy
kertomaan arkisista ja itselleen
tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä. Oppilas
ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Englannin kieli, A1
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Kielten
Oppilas tietää, että
Oppilas ymmärtää, että
statuksiin
englannin kielessä on eri
englannin kielessä on
liittyvien
variantteja, sekä
eri variantteja, sekä
kysymysten
maantieteellisiä että
maantieteellisiä että
huomaaminen
sosiaalisia.
sosiaalisia.
ja
kulttuurienvälin
en toimintakyky
T2
S1
Maailmankansal Oppilas etsii itseään
Oppilas etsii itseään
aisen taitojen
kiinnostavia
kiinnostavia
kehittäminen
englanninkielisiä sisältöjä
englanninkielisiä
englannin kieltä eri kulttuurien
sisältöjä eri kulttuurien
hyödyntämällä
ymmärtämiseksi.
ymmärtämiseksi.
T3
S1
Kielellinen
Oppilas havaitsee
Oppilas tekee
päättely
englannin kielen
havaintoja englannin
säännönmukaisuuksia ja
kielen
osaa vertailla eri kieliä.
säännönmukaisuuksista
ja osaa vertailla eri
kieliä.
Kieltenopiskelutaidot
T4
S2
Tavoitteiden
Oppilas osaa hyödyntää
Oppilas harjoittelee
asettaminen,
erilaisia opiskelutaitoja.
erilaisia opiskelutaitoja
oppimisen
Oppilas osaa arvioida
sekä omien
reflektointi ja
omaa oppimistaan ja
vahvuuksiensa
yhteistyö
asettaa oppimiselleen
hyödyntämistä. Oppilas
lähitavoitteita.
harjoittelee oman
osaamisensa arviointia
ja siihen perustuvaa
itseohjautuvuutta.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas tietää, että
englannin kielessä on
eri variantteja.

Oppilas valitsee
rajatuista
vaihtoehdoista itseään
kiinnostavia sisältöjä
tutustuakseen eri
kulttuureihin.
Oppilas havaitsee
joitakin englannin kielen
säännönmukaisuuksia ja
osaa vertailla englantia
ja äidinkieltään.

Oppilas osaa käyttää
joitakin hänen omille
vahvuuksilleen
perustuvia
opiskelutaitoja. Oppilas
osaa arvioida omaa
oppimistaan ja asettaa
oppimiselleen
lähitavoitteita ohjatusti.
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T5
S2
Elinikäisen
Oppilas harjoittelee
kielenopiskelun
tiedon ryhmittelyä ja
valmiuksien
prosessointia sekä
kehittyminen
autenttisten lähteiden
käyttöä. Oppilas
opettelee valitsemaan
itsenäisesti hänelle
sopivia
oppimateriaaleja.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6
S3
Vuorovaikutus
Oppilas harjoittelee
erilaisissa
keskustelemaan omaan
tilanteissa
elämäänsä liittyvistä
asioista ja toimimaan
erilaisissa
viestinnällisissä
konteksteissa.
T7
S3
Viestintästrategi
Oppilas havainnoi
oiden käyttö
erilaisia
viestintätilanteita ja
niiden vaikutusta
kieleen. Oppilas
harjoittelee
vuorovaikutustaitoja ja
kompensaatiostrategioit
a.
T8
S3
Viestinnän
Oppilas tekee
kulttuurinen
havaintoja viestinnän ja
sopivuus
vuorovaikutuksen
eroista ja
yhtäläisyyksistä eri
kulttuureissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tulkintataidot
erilaisten tekstien
ymmärtämistä ja
tulkintaa,
kokonaisuuksien
hahmottamista ja
oleellisen sisällön
tunnistamista.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistaidot
esiintymis- ja
ilmaisutaitoja suullisesti,

Oppilas osaa ryhmitellä ja
prosessoida tietoa.
Oppilas osaa hakea ja
valita autenttista
materiaalia oppimisensa
tueksi.

Oppilas osaa hakea ja
valita autenttisia
materiaaleja opettajan
avustuksella. Oppilas
harjoittelee niiden
käyttöä ja tiedon
prosessointia.

Oppilas osaa keskustella
omaan elämäänsä
liittyvistä asioista ja
toimia erilaisissa
viestinnällisissä tilanteissa
niihin sopivalla tavalla.

Oppilas osaa kertoa
omaan elämäänsä
liittyvistä asioista ja
vastata arkisiin
tilanteisiin liittyviin
kysymyksiin.

Oppilas on tietoinen
viestintätilanteiden
eroista ja niiden
vaikutuksesta kieleen.
Oppilas osaa täydentää
vuorovaikutustaitojaan
kompensaatiostrategioilla
.

Oppilas havaitsee eroja
viestintätilanteissa.
Oppilas osaa ohjatusti
toimia arkisissa
vuorovaikutustilanteissa
. Oppilas turvautuu
itselleen luontaisiin
kompensaatiostrategioi
hin.

Oppilas tietää, millaisia
eroja ja yhtäläisyyksiä
viestinnässä ja
vuorovaikutuksessa on eri
kulttuureissa.

Oppilas tunnistaa eroja
ja yhtäläisyyksiä eri
kulttuurien viestinnässä
ja vuorovaikutuksessa.

Oppilas hahmottaa
kokonaisuuksia ja
tunnistaa oleellisen
sisällön oppilaan omaan
elämänpiiriin liittyvistä
yleiskielisistä teksteistä.

Oppilas tunnistaa
omaan elämänpiiriinsä
liittyvien yleiskielisten
tekstien oleellisen
sisällön erilaisten
vihjeiden ja
apuvälineiden avulla.

Oppilas ilmaisee itseään
suullisesti, kirjallisesti ja
eri medioita hyödyntäen.
Oppilaan ääntäminen ja

Oppilas ilmaisee itseään
ohjatusti eri medioita
hyödyntäen. Oppilaan
ääntäminen tukee
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kirjallisesti ja eri
medioita hyödyntäen.
Oppilas havainnoi ja
harjoittelee ääntämistä,
puherytmiä ja
intonaatiota.

intonaatio tukevat viestin
välittymistä.

viestin välittymistä
kaikkein tutuimmissa
viestintätilanteissa.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin kohteet
alueet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Kielten statuksiin
Oppilas tutustuu
liittyvien
englannin
kysymysten
levinneisyyteen
huomaaminen ja
maailmassa.
kulttuurienvälinen
toimintakyky
T2
S1
Maailmankansalais
Oppilas etsii ja käyttää
en taitojen
itseään kiinnostavia
kehittäminen
autenttisia
englannin kieltä
englanninkielisiä
hyödyntämällä
sisältöjä ja tutkii niitä eri
kulttuurien
näkökulmista.
T3
S1
Kielellinen päättely
Oppilas vertailee eri
kielien tapoja ilmaista
asioita ja eri kielten
säännönmukaisuuksia.
Kieltenopiskelutaidot
T4
Oppilas harjoittelee
monipuolisesti
yhteistoiminnallista
työskentelyä. Oppilas
harjoittelee koko kehon
käyttämistä
ilmaisussaan. Oppilas
harjoittelee oman
oppimisensa ja
opiskelutaitojensa
kehittymisen arviointia.
T5
Oppilas käyttää
opiskelussaan itselleen
merkityksellisiä aiheita
ja sisältöjä sekä

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Oppilas löytää kartalta
tärkeimpiä
englanninkielisiä
alueita.

Oppilas tietää, että
englanti on laajalle
levinnyt kieli.

Oppilas etsii ja käyttää
itseään kiinnostavia
autenttisia
englanninkielisiä
sisältöjä ja tutkii niitä
eri kulttuurien
näkökulmista.

Oppilas tarvitsee apua
itseään kiinnostavien
autenttisten
englanninkielisten
sisältöjen löytämisessä
ja niiden kulttuurisessa
tulkinnassa.

Oppilas osaa vertailla
eri kielien tapoja
ilmaista asioita ja eri
kielten
säännönmukaisuuksia.

Oppilas löytää
eroavaisuuksia eri
kielten tavoissa ilmaista
asioita ja joitakin
säännönmukaisuuksia
tutuissa kielissä.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen
reflektointi ja
yhteistyö

Oppilas osaa opiskella
yhteistoiminnallisesti
erilaisissa ryhmissä ja
rooleissa. Oppilas osaa
arvioida oman
oppimisensa ja
opiskelutaitojensa
kehittymistä.

Oppilas osaa opiskella
ryhmässä. Oppilas osaa
arvioida oman
oppimisensa ja
oppimistaitojensa
kehittymistä ohjatusti.

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa opiskella
käyttäen itselleen
merkityksellisiä
sisältöjä. Oppilas osaa
käsitellä tietoa

Oppilas hakee ja
valitsee itseään
kiinnostavia sisältöjä ja
osaa tehdä niistä

29

harjoittelee tiedon
kriittistä käsittelyä ja
tosielämän ongelmien
ratkaisua.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6
S3
Vuorovaikutus
Oppilas harjoittelee
erilaisissa
keskustelemaan ja
tilanteissa
ilmaisemaan
mielipiteensä häntä
kiinnostavista aiheista
erilaisissa tilanteissa.
T7
S3
Oppilas osallistuu
erilaisiin
viestintätilanteisiin ja
harjoittelee niihin
sopivaa kielenkäyttöä.
Oppilas harjoittelee
vuorovaikutustaitoja ja
kompensaatiostrategioit
a.

Viestintästrategioid
en käyttö

T8
Oppilas harjoittelee
keskustelua ja
vuorovaikutusta
kielellisesti ja
kulttuurisesti
moninaisessa
ympäristössä.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

S3

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tulkintataidot
asiatekstin tulkitsemista
sekä ydinsisällön
tiivistämistä
monimediaisessa
ympäristössä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistaidot
tekstin tuottamista
suullisesti, kirjallisesti ja
digitaalisesti eri
medioita hyödyntäen
monipuolisesti eri

kriittisesti ja ratkoa
tosielämän ongelmia
ja jakaa koulun
ulkopuolella
oppimaansa.

kriittisiä havaintoja
opettajan avustuksella.

Oppilas osaa
keskustella ja kertoa
mielipiteensä eri
asioista jokapäiväisissä
tilanteissa.

Oppilas osaa keskustella
arkisiin asioihin
liittyvistä asioista ja
kertoa mielipiteensä
kysyttäessä.

Oppilas osallistuu
aktiivisesti erilaisiin
viestintätilanteisiin ja
osaa käyttää kieltä
sopivalla tavalla.
Oppilaalla on
käytössään laaja
valikoima
kompensaatiostrategi
oita vuorovaikutuksen
tueksi.
Oppilas osaa toimia
kohteliaasti
vuorovaikutuksessa
kielellisesti ja
kulttuurisesti
moninaisessa
ympäristössä.

Oppilas osaa toimia
arkisissa
viestintätilanteissa
sopivalla tavalla. Oppilas
osaa turvautua joihinkin
hänelle luontaisiin
kompensaatiostrategioi
hin viestin
välittämiseksi.

Oppilas löytää
pääajatukset
asiateksteistä ja
yleiskielisestä
puheesta sekä osaa
tiivistää
monimediaisten
tekstien ydinsisällön.

Oppilas tunnistaa
ydinsisällön selkeästä
kirjoitetusta tekstistä ja
puheesta sekä löytää
pääajatukset
monimediaisista
asiateksteistä erilaisten
vihjeiden avulla.

Oppilas viestii
suullisesti, kirjallisesti
ja eri medioita
hyödyntäen
monipuolisesti eri
aiheista. Oppilas
osoittaa luontevaa

Oppilas ilmaisee itseään
suullisesti, kirjallisesti ja
itselleen luontaisia
medioita ja
ilmaisutapoja
hyödyntäen. Oppilaan
ääntäminen ja

Oppilas osallistuu
ohjatusti
vuorovaikutukseen
kielellisesti ja
kulttuurisesti
moninaisessa
ympäristössä. Oppilas
tuntee tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt.
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aiheista. Oppilas
harjoittelee ääntämistä
ja intonaatiota.

ääntämisen ja
intonaation hallintaa
tutuissa
viestintätilanteissa.

intonaatio tukevat
viestin välittymistä
tutuissa
viestintätilanteissa.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

SisältöArvioinnin kohteet
alueet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
S1
Kielten statuksiin
pohtia englannin asemaan
liittyvien kysymysten
ja variantteihin liittyviä
huomaaminen ja
ilmiöitä ja arvoja antaa
kulttuurienvälinen
oppilaalle valmiuksia
toimintakyky
kehittää kulttuurienvälistä
toimintakykyä

T2 kannustaa löytämään
S1
kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat käsitystä
globalisoituvasta
maailmasta ja siinä
toimimisen
mahdollisuuksista
T3 ohjata oppilasta
S1
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on,
miten samoja asioita
ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään
kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
S2
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa

Maailmankansalaisen
taitojen kehittäminen
englannin kieltä
hyödyntämällä

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin,
missä englantia puhutaan ja mainita
englannin levinneisyyden syitä sekä
pohtia englannin kielen asemaan,
variantteihin ja arvostukseen liittyviä
ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta.
Oppilas havaitsee, että arvot
vaihtelevat riippuen yksilöllisestä
kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä
toimintaympäristöissä.

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa kielessä.
Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen
reflektointi ja
yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.
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tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 kehittää oppilaan
S2
Elinikäisen
itsenäisyyttä soveltaa
kielenopiskelun
luovasti kielitaitoaan sekä
valmiuksien
elinikäisen kieltenopiskelun
kehittyminen
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
osallistumaan
keskusteluihin
monenlaisista oppilaiden
ikätasolle ja
elämänkokemukseen
sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös
mielipiteitä
T7 tukea oppilaan
aloitteellisuutta
viestinnässä,
kompensaatiokeinojen
käytössä ja
merkitysneuvottelun
käymisessä

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää englannin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa pohtia,
miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.
Taitotaso B1.1
T6 – T8
Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja
ilmaisemaan mielipiteitään melko
vaivattomasti jokapäiväisissä
viestintätilanteissa.

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

S3

Viestintästrategioiden Oppilas pystyy jossain määrin
käyttö
olemaan aloitteellinen viestinnän eri
vaiheissa ja osaa varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla
viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan tuntemattomien
ilmauksien merkityksistä.
Viestinnän
Oppilas osoittaa tuntevansa
kulttuurinen sopivuus tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.
Oppilas pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan huomioon
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

T8 auttaa oppilasta
S3
tunnistamaan viestinnän
kulttuurisia piirteitä ja
tukea oppilaiden
rakentavaa
kulttuurienvälistä
viestintää
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
S3
Tekstien
mahdollisuuksia kuulla ja
tulkintataidot
lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä
ja yleistajuisia tekstejä
erilaisista lähteistä sekä
tulkita niitä käyttäen
erilaisia strategioita

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta
S3
Tekstien
tuottamaan sekä puhuttua
tuottamistaidot
että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin
yleisistä ja itselleen

Taitotaso B1.1
Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin
yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä
puheesta tai yleistajuisesta
kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää
yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai
kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää
pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä
yksityiskohtia myös valmistautumatta.
Taitotaso B1.1
Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja
myös hiukan yksityiskohtia erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen
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merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota
rakenteiden
monipuolisuuteen ja
ohjaten hyvään
ääntämiseen

melko laajaa sanastoa ja
rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas
osaa soveltaa useita ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Vieras kieli, B2
Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä / arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Opiskeltavan
Oppilas tuntee hyvin
Oppilas hahmottaa
kielen aseman,
opiskeltavan kielen
uuden opiskeltavan
keskeisten
aseman suhteessa
kielen suhteen aiemmin
erityispiirteiden aiemmin opiskelemiinsa
opiskelemiinsa kieliin ja
ja kielialueen
kieliin ja joitakin kielen
oppii kielellistä
hahmottaminen erityispiirteitä.
päättelykykyä.
Oppilas tunnistaa joitakin
Oppilas tutustuu
opiskeltavan kielen
kyseiseen kielialueeseen
kielialueen kulttuurisia ja
sekä elämänmuodon
muita ilmiöitä.
joihinkin keskeisiin
piirteisiin.
Oppilaan uteliaisuus
monikielisyyttä
kohtaan vahvistuu.
Kielenopiskelutaidot
T2
S2
Tavoitteiden
Oppilas osaa hyödyntää
Oppilas harjoittelee
asettaminen,
itselleen sopivia
itselleen ja
oppimisen
opiskelutaitoja ja omia
ikäkaudelleen sopivia
reflektointi ja
vahvuuksiaan. Oppilas
opiskelutaitoja sekä
yhteistyö
huomaa oman
omien
kielitaitonsa merkityksen
vahvuuksiensa
elämässään ja käyttää
hyödyntämistä.
kieltä.
Oppilas ymmärtää
uuden kielen opiskelun
osana elinikäistä
oppimista ja oman
kielivarannon karttumist
a.
Oppilas rohkaistuu
käyttämään
kielitaitoaan.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kohtalainen /
arvosanan kuusi
osaaminen
Oppilas tunnistaa
muutamia kielen
erityispiirteitä ja
kielialueen kulttuurisia
ilmiöitä.

Oppilas osaa ohjatusti
hyödyntää joitakin
itselleen sopivia
opiskelutaitoja ja omia
vahvuuksiaan. Oppilas
käyttää kieltä omien
edellytystensä
mukaan.
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T3
Oppilas harjoittelee
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia
käyttäen.

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas selviytyy hyvin
joistakin harjoitelluista
viestintätilanteista
tukeutuen tarvittaessa
viestintäkumppaniin tai
joihinkin apuvälineisiin.

T4
Oppilas harjoittelee
erilaisia tapoja
selviytyä viestintätilante
ista.

S3

Viestintästrategi
oiden käyttö

Oppilas osallistuu
viestintään tutuissa
tilanteissa, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja.
Oppilas osaa reagoida
harjoitelluissa tilanteissa
suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.

T5
S3
Viestinnän
Oppilas oppii
kulttuurinen
tärkeimmät kohteliaan
sopivuus
kielenkäytön ilmaisut ja
osaa käyttää niitä
oikeissa
viestintätilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T6
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tulkintataidot
tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja
itseään kiinnostavia
puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7
S3
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistaidot
ikätasolleen sopivaa
puhumista ja

Oppilas osaa käyttää
harjoiteltuja
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia joissakin
rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas selviytyy
autettuna joistakin
harjoitelluista
yksinkertaisista
viestintätilanteista
tukeutuen
viestintäkumppaniin
tai joihinkin
apuvälineisiin.
Oppilas pyrkii
osallistumaan
yksinkertaisiin
viestintätilanteisiin,
mutta tarvitsee usein
apukeinoja.
Oppilas osaa
kohtalaisesti reagoida
helpoissa tilanteissa
suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu lähes
aina pyytämään
selvennystä tai
toistoa.
Oppilas osaa joskus
käyttää kohteliaaseen
kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia
helpoissa sosiaalisissa
tilanteissa.

Oppilas ymmärtää
tuttuun aihepiiriin
liittyvää
yksinkertaista tekstiä ja
hidasta puhetta. Oppilas
pystyy löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas ymmärtää
kohtalaisesti tuttuun
aihepiiriin liittyvää
yksinkertaista tekstiä
ja hidasta puhetta.
Oppilas pystyy
ohjatusti löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas pystyy kertomaan
joistakin
harjoitelluista asioista
käyttäen suppeaa

Oppilas pystyy
ohjatusti kertomaan
joistakin
yksinkertaisista
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kirjoittamista
monipuolisesti
kiinnittäen huomiota
ääntämiseen ja
tärkeimpiin rakenteisiin.

ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen tutuista
aiheista. Oppilas ääntää
tärkeimmät ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas
osaa suppean
perussanaston hyvin sekä
keskeisimpiä
tilannesidonnaisia
ilmauksia ja
peruskieliopin aineksia.

asioista ja
kirjoittamaan muutam
an lyhyen lauseen.
Oppilas ääntää osan
tärkeimmistä
ilmaisuista kohtalaisen
ymmärrettävästi.
Oppilas osaa
kohtalaisesti suppean
perussanaston,
keskeisimpiä
tilannesidonnaisia
ilmauksia ja
peruskieliopin
aineksia.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta
S1
Opiskeltavan
hahmottamaan uuden
kielen aseman,
opiskeltavan kielen suhde
keskeisten
aiemmin opiskelemiinsa
erityispiirteiden ja
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielialueen
kielen kielialueeseen ja
hahmottaminen
elämänmuodon / joihinkin
keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden
kehittymistä
Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta
S2
Tavoitteiden
näkemään opiskeltavan
asettaminen,
kielen taito osana elinikäistä
oppimisen
oppimista ja oman
reflektointi ja
kielivarannon karttumista,
yhteistyö
ohjata oppilasta löytämään
itselleen ja ikäkaudelleen
parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä sekä kannustaa
häntä käyttämään
vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen
asemaa maailman kielten joukossa ja
keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.
Oppilas osaa luonnehtia joitakin
opiskeltavan kielen kielialueen
kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas huomaa,
mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa pohtia,
miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.
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T3 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista
tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

S3

Viestintästrategio
iden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella.
Oppilas joutuu pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.
Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T5 auttaa oppilasta
S3
laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T6 rohkaista oppilasta
S3
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Tekstien
tulkintataidot

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle
S3
Tekstien
runsaasti tilaisuuksia
tuottamistaidot
harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen
ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy
löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen
tiedon lyhyestä tekstistä.
Oppilas pystyy kertomaan joistakin
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää
useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin
suppean perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja
peruskieliopin aineksia.

Matematiikka
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas kiinnostuu
matematiikan
opiskelusta.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen. Oppilaita
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
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kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas ottaa vastuuta
omasta oppimisestaan
harjoittamalla taitojaan
ja osallistumalla omalla
panoksellaan
yhteistyöhön muiden
kanssa

T2
Oppilas oppii
tunnistamaan omaa
osaamistaan ja
ottamaan vastuuta
niiden matemaattisten
taitojen
harjoittamisesta, jotka
tuntuvat vielä
epävarmoilta.
Oppilas osaa tehdä
yhteistyötä toisten
oppilaiden kanssa.
Työskentelyn taidot
T3
Oppilas oppii
havaitsemaan
matemaattisten
toimintojen yhteyksiä
toisiinsa ja
ymmärtämään niiden
osaamisen merkityksen
matematiikan
oppimisen kannalta.
T4
Oppilas tutustuu
täsmällisen
matemaattisen kielen
käyttöön matemaattisia
päättelyjä ja vastauksia
kirjoittaessaan.
Oppilas oppii
selittämään ajatuksiaan
myös suullisesti.
T5
Oppilas harjoittelee
loogisen ajattelun
taitoja.

S1-S6

Vastuunottam
inen
opiskelusta

Oppilas ottaa vastuuta
omasta oppimisestaan ja
osallistuu rakentavasti
ryhmän toimintaan.

S1-S6

Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas havaitsee
matemaattisten
toimintojen välisiä
yhteyksiä ja ymmärtää
niiden osaamisen
merkityksen
matematiikassa.

Oppilas harjoittelee
matemaattisten
toimintojen yhteyksiä
toisiinsa ja niiden
merkitystä
matematiikassa.

S1-S6

Matemaattine
n ilmaisu

Oppilas osaa
pääsääntöisesti käyttää
täsmällistä matemaattista
kieltä matemaattisia
päättelyjä ja vastauksia
kirjoittaessaan. Oppilas
osaa selittää ajatuksiaan
myös suullisesti.

Oppilas harjoittelee
täsmällisen
matemaattisen kielen
käyttöä.

S1-S6

Ongelmanratk
aisutaito

Oppilas etsii sääntöjä ja
riippuvuuksia erilaisten
matemaattisten ongelmien
avulla.

T6
Oppilas oppii
tiedostamaan, mitkä
ratkaisun vaiheet
kuuluvat hyvään
ratkaisuun ja
arvioimaan saamiensa

S1-S6

Taito arvioida
ja kehittää
matemaattisia
ratkaisuja

Oppilas tietää hyvän
matemaattisen ratkaisun
vaiheet sekä osaa
pääpiirteittäin esittää ne.
Oppilas osaa arvioida
saamiensa tulosten
mielekkyyttä.

Oppilas harjoittelee
kertomaan millaisia
sääntöä tai
riippuvuuksia voidaan
havaita arkielämässä tai
matemaattisessa
ongelmassa.
Oppilas tietää, että
matemaattisen
tehtävän ratkaisu pitää
perustella ja ratkaisun
oikeellisuutta pitää
arvioida ja tekee sen
toisinaan.
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vastausten
mielekkyyttä.
T7
S1-S6
Matematiikan
Oppilas oppii
soveltaminen
havaitsemaan
ympäristöstään ilmiöitä,
joiden ratkaisemiseksi
voidaan käyttää
matematiikkaa.
Oppilas oppii
soveltamaan taitojaan
tehdessään erilaisia
valintoja ja päätöksiä,
esim. ostoksia
tehdessään
T8
T9
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T10
S1, S2
Päättely- ja
Oppilas oppii
laskutaito
käyttämään
päässälaskutaitoaan
mahdollisimman
monissa tilanteissa ja
vahvistamaan
päättelytaitoja
monipuolisten ajattelua
kehittävien tehtävien
avulla.
T11
T12
T13
S2, S6
Prosentin
Oppilas osaa laskea
käsite ja
prosenttiosuuden ja
prosenttilaske
prosenttiluvun määrän
nta
kokonaisuudesta.
Oppilas oppii
käyttämään taitojaan
esim.
oppimiskokonaisuuksiss
a.
T14
T15
T16
Oppilas oppii
käyttämään oikeita
käsitteitä kuvaillessaan
geometrisia kuvioita,
niiden ominaisuuksia

S5

Geometrian
käsitteiden ja
niiden välisten
yhteyksien
hahmottamin
en

Oppilas osaa kuvata
monipuolisesti tilanteista,
joissa käytetään ja
sovelletaan matematiikkaa
arkielämän tilanteissa.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä arkielämän
tilanteista, joissa
tarvitaan
matematiikkaa.

Oppilas osaa käyttää
päättely- ja
päässälaskutaitoa
yksinkertaisissa tehtävissä
ja tilanteissa.

Oppilas harjoittelee
päättely- ja
päässälaskutaitoa
yksinkertaisissa
tehtävissä ja tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää
prosenttilaskentaa,
esimerkiksi
oppimiskokonaisuuksissa.

Oppilas harjoittelee
prosenttilaskennan
hyödyntämistä,
esimerkiksi
oppimiskokonaisuuksiss
a.

Oppilas tuntee geometrian
peruskäsitteitä esimerkiksi
kulma, suora, normaali ja
yhdensuuntaisuus ja osaa
kuvata niitä ja niiden
ominaisuuksien välisiä
suhteita myös piirtämällä.

Oppilas tuntee joitakin
geometrian
peruskäsitteitä
esimerkiksi kulma,
suora, normaali ja
yhdensuuntaisuus ja
osaa kuvata niitä myös
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sekä niiden välisiä
yhteyksiä.

T17
Oppilas oppii
hahmottamaan
suorakulmaisen kolmion
ja ympyrän geometrisiä
yhteyksiä ja
ymmärtämään niiden
merkityksen tehtäviä
ratkaistessaan
T18
T19
T20
Oppilas harjoittelee
kirjoittamaan
ohjelmakoodia, joka
suorittaa yksinkertaisia
laskutoimituksia tai
piirtää geometrisia
kuvioita.
Oppilas harjoittelee
vertailuoperaattoreiden
käyttöä väite- ja
ehtolauseissa
tutustuessaan
totuusarvoihin.

S5

Suorakulmaise
n kolmion ja
ympyrän
ominaisuuksie
n
hahmottamin
en

S1

Algoritminen
ajattelu ja
ohjelmointitai
dot

Oppilas osaa nimetä ja
kuvailla monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia sekä
niiden välisiä
yhteyksiä. Oppilas tietää
esimerkiksi, että
suunnikkaan vastakkaiset
sivut ovat yhtä pitkät ja
yhdensuuntaiset.
Oppilas tuntee kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet
ja tietää niiden välisen
suhteen, esimerkiksi
oikokulmaa vastaava
kehäkulma on suora
kulma.

piirtämällä. Oppilas
tuntee ja osaa nimetä
geometrian
peruskuvioita.

Oppilas suorittaa tehtäviä
omatoimisesti ja ideoi niitä
itse.

Oppilas suorittaa
tehtäviä ohjeiden
mukaisesti

Oppilas osaa piirtää
ympyrän ja sen osia
sekä nimetä niitä.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas oppii
tunnistamaan aiemmin
oppimaansa tietoa ja
hyödyntämään sitä
uuden tiedon
oppimisessa

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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T2
Oppilas oppii
työskentelemään
pitkäjänteisesti
matemaattisten
taitojen kehittämiseksi
sekä toimimaan
yhdessä myös muiden
kanssa.
Työskentelyn taidot
T3
Oppilas oppii
havaitsemaan asioiden
välisiä yhteyksiä.
T4
Oppilas opettelee
matematiikan käsitteitä
voidakseen keskustella
ja ratkaista tehtäviä
käyttäen
tarkoituksenmukaisia
käsitteitä ja
merkintöjä.

S1-S6

Vastuunotta
minen
opiskelusta

Oppilas osaa ottaa
vastuuta omasta
oppimisestaan, osaa
työskennellä
pitkäjänteisesti ja osallistuu
rakentavasti ryhmän
toimintaan.

Oppilas harjoittelee
pitkäjänteistä
työskentelyä ja osallistuu
omalla panoksellaan
yhteistyöhön muiden
kanssa.

S1-S6

Opittujen
asioiden
yhteydet

S1-S6

Matemaattin
en ilmaisu

Oppilas tietää
matematiikan asioiden
yhteyksiä myös muihin
oppiaineisiin.
Oppilas osaa käyttää
matemaattisia käsitteitä ja
tarkoituksenmukaisia
merkintöjä tehtävien
ratkaisuissa sekä
keskusteluissa

Oppilas havaitsee
matemaattisten
toimintojen välisiä
yhteyksiä.
Oppilas harjoittelee
käyttämään
matematiikan käsitteitä
voidakseen osallistua
keskusteluun, jossa
ratkaistaan tehtäviä
käyttäen joitakin
keskeisiä käsitteitä ja
merkintöjä.

T5
Oppilas harjoittelee
luovan ja loogisen
ajattelun taitoja.

S1-S6

Ongelmanrat
kaisutaito

Oppilas harjoittelee
sääntöjen ja
riippuvuuksien etsimistä
erilaisten matemaattisten
ongelmien avulla.

T6
Oppilas harjoittelee
arvioimaan ja
kehittämään
matemaattisia
ratkaisujaan sekä
tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä.

S1-S6

Taito
arvioida ja
kehittää
matemaattisi
a ratkaisuja

Oppilas osaa käyttää
sääntöjä ja riippuvuuksia
erilaisten matemaattisten
ongelmien ratkaisussa.
Oppilas harjoittelee luovaa
ajattelua perustelemalla
erilaisia matemaattisia
ongelmia.
Oppilas osaa arvioida ja
kehittää matemaattisia
ratkaisujaan sekä arvioida
saamiaan tuloksia
kriittisesti.

T7
Oppilas oppii näkemään
matematiikkaa
ympäröivässä
yhteiskunnassa ja
soveltamaan
matematiikantaitojaan
eri oppiaineiden
opiskelussa.

S1-S6

Matematiika
n
soveltamine
n

Oppilas osaa kuvata
monipuolisesti miten
matematiikkaa käytetään
muiden oppiaineiden
opiskelussa ja erilaisissa
arkielämän tilanteissa.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä arkielämän
tilanteista, joissa
tarvitaan matematiikkaa.
Oppilas osaa ohjatusti
käyttää matematiikkaa
muissa oppiaineissa.

Oppilas harjoittelee
esimerkkien avulla
matemaattisten
ratkaisujensa arviointia ja
tuloksen kriittistä
tarkastelua.
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T8
T9
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T10
S1, S2
Päättely- ja
Oppilas oppii
laskutaito
käyttämään päättely- ja
päässälaskutaitoaan eri
tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää
päättely- ja
päässälaskutaitoa
erilaisissa tilanteissa.

T11
Oppilas osaa käyttää
peruslaskutoimituksia
ratkaistessaan erilaisia
matemaattisia
ongelmia.

S2

Peruslaskutoi Oppilas osaa käyttää
mitukset rati sujuvasti rationaalilukujen
onaaliluvuilla peruslaskutoimituksia
ratkaistessaan
matemaattisia ongelmia.

T12
Oppilas laajentaa
lukukäsitteen
ymmärtämistä
reaalilukuihin.

S2

Lukukäsite

Oppilas tuntee reaaliluvut
ja osaa sijoittaa ne
lukusuoralle. Oppilas osaa
nimetä joitakin
reaalilukuihin kuuluvia
lukujoukkoja.

S3, S4

Tuntematto
man käsite ja
yhtälönratkai
sutaidot

Oppilas osaa laskea
lausekkeen arvon annetulla
muuttujan arvolla.
Oppilas osaa ratkaista
erilaisia yhtälöitä ja
muodostaa yhtälöitä
sanallisista tehtävistä.
Oppilas osaa ratkaista
vaillinaisen toisen asteen
yhtälön esimerkiksi
päättelemällä.

S5

Geometrian
käsitteiden ja
niiden
välisten
yhteyksien
hahmottami
nen

T13
T14
Oppilas oppii
ymmärtämään
tuntemattoman
käsitteen ja
ratkaisemaan
ensimmäisen asteen
yhtälöt ja vaillinaiset
toisen asteen yhtälöt

T15
T16
Oppilas opiskelee
geometrian käsitteitä ja
käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti
kuvatessaan
geometristen kuvioiden
ominaisuuksia ja niiden
välisiä yhteyksiä.
T17
Oppilas oppii

S5

Oppilas osaa käyttää
geometrisia käsitteitä
kuvaillessaan kuvioiden,
kuten kolmio ja nelikulmio,
ominaisuuksia ja niiden
välisiä yhteyksiä,
esimerkiksi oppilas
ymmärtää mikä on
yhtenevyyden ja
yhdenmuotoisuuden ero.
Suorakulmais Oppilas osaa laskea
en kolmion
ympyrän kehän ja sen osan

Oppilas osaa käyttää
päättely- ja
päässälaskutaitoa
yksinkertaisissa
tehtävissä ja tilanteissa.
Oppilas opettelee
käyttämään
rationaalilukuja
peruslaskutoimituksien
yhteydessä. Oppilas osaa
laskea murtolukujen
yhteen- ja
vähennyslaskuja sekä
tietää murtolukujen
kertolaskun periaatteen.
Oppilas tietää, että on
olemassa eri lukualueita.

Oppilas osaa laskea
yksinkertaisen lausekkeen
arvon annetulla
muuttujan arvolla.
Oppilas osaa ratkaista
yksinkertaisia
ensimmäisen asteen
yhtälöitä välivaiheittain.

Oppilas osaa käyttää
joitakin geometrisia
käsitteitä kuvaillessaan
kuvioiden, kuten kolmio
ja nelikulmio,
ominaisuuksia ja niiden
välisiä yhteyksiä.

Oppilas osaa laskea
ympyrän kehän pituuden.
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ymmärtämään ja
hyödyntämään
suorakulmaiseen
kolmioon ja ympyrään
liittyviä ominaisuuksia,
kuten Pythagoraan
lausetta
T18
Oppilas laajentaa
taitoaan laskea
monikulmioiden sekä
ympyrän ja sektorin
pinta-aloja.
T19
T20
Oppilas oppii
suunnittelemaan ja
ohjelmoimaan
algoritmin, jolla voidaan
ratkaista jokin ongelma
tai tehtävä, joka voi olla
esim. animaatio tai
peli.

ja ympyrän
ominaisuuksi
en
hahmottami
nen

pituuden. Oppilas osaa
käyttää Pythagoraan
lausetta ja soveltaa sitä
myös tilanteissa, joissa
suorakulmainen kolmio ei
muodostu
lähtökohtaisesti.

Oppilas tietää, että
Pythagoraan lauseen
avulla voidaan ratkaista
suorakulmaisen kolmion
sivun pituus.

S5

Pinta-alojen
ja
tilavuuksien
laskutaito

Oppilas osaa laskea
erilaisten tasokuvioiden
pinta-aloja.
Oppilas osaa pinta-alojen
yksikkömuunnoksia.

Oppilas osaa laskea
kolmion, neliön ja
suorakulmion pinta-alan
sekä tehdä pinta-alojen
yksikkömuunnoksia
esimerkiksi taulukon
avulla.

S1

Algoritminen
ajattelu ja
ohjelmointit
aidot

Oppilas osaa suunnitella
algoritmin, jonka avulla
ratkaistaan jokin ongelma
tai tehtävä.

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää jotakin ohjelmaa
matemaattisen ongelman
ratkaisemiseen.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota,
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
matematiikan oppijana

T2 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta matematiikan oppimisesta sekä
yksin että yhdessä toimien
Työskentelyn taidot
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja
ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä
T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan
täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun
suullisesti ja kirjallisesti

Sisältöalue
et

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1–S6

S1–S6

Vastuunottami
nen
opiskelusta

S1–S6

Opittujen
asioiden
yhteydet
Matemaattine
n ilmaisu

S1–S6

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Ei vaikuta arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas ottaa vastuuta omasta
oppimisestaan ja osallistuu
rakentavasti ryhmän
toimintaan.
Oppilas havaitsee ja selittää
oppimiensa asioiden välisiä
yhteyksiä
Oppilas osaa ilmaista
matemaattista ajatteluaan
sekä suullisesti että
kirjallisesti.
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T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa
S1–S6
ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja
S1–S6
kehittämään matemaattisia ratkaisujaan
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
S1–S6
matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja
ympäröivässä yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilasta kehittämään
S1, S4, S6
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen
tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tietoS1–S6
ja viestintäteknologiaa matematiikan
opiskelussa sekä ongelmien
ratkaisemisessa
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan
S1, S2
päättely- ja päässälaskutaitoa ja
kannustaa oppilasta käyttämään
laskutaitoaan eri tilanteissa
T11 ohjata oppilasta kehittämään
S2
kykyään laskea peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla

Ongelmanratk
aisutaito

Oppilas osaa jäsentää
ongelmia ja ratkaista niitä
hyödyntäen matematiikkaa.

Taito arvioida
ja kehittää
matemaattisia
ratkaisuja
Matematiikan
soveltaminen

Oppilas osaa arvioida
matemaattista ratkaisuaan ja
tarkastelee kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä.
Oppilas osaa soveltaa
matematiikkaa eri
ympäristöissä.
Oppilas osaa itse hankkia,
käsitellä ja esittää
tilastotietoa.

Tiedon
analysointi ja
kriittinen
tarkastelu
Tieto- ja
viestintäteknol
ogian käyttö

Oppilas osaa soveltaa tieto- ja
viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa.

Päättely- ja
laskutaito

Oppilas käyttää aktiivisesti
päättely- ja päässälaskutaitoa
eri tilanteissa.

Peruslaskutoi
mitukset
rationaaliluvuil
la
Lukukäsite

Oppilas osaa sujuvasti
peruslaskutoimitukset
rationaaliluvuilla.

T12 tukea oppilasta laajentamaan
lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin
T13 tukea oppilasta laajentamaan
ymmärrystään prosenttilaskennasta

S2

S2, S6

Prosentin
käsite ja
prosenttilaske
nta

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään
tuntemattoman käsite ja kehittämään
yhtälönratkaisutaitojaan

S3, S4

Tuntemattoma
n käsite ja
yhtälönratkais
utaidot

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion
käsitteeseen. Ohjata oppilasta
harjoittelemaan funktion kuvaajan
tulkitsemista ja tuottamista

S3, S4

Muuttujan ja
funktion
käsitteet sekä
kuvaajien
tulkitseminen
ja tuottaminen

Oppilas tunnistaa reaaliluvut
ja osaa kuvailla niiden
ominaisuuksia.
Oppilas osaa kertoa prosentin
käsitteen käytöstä. Oppilas
osaa laskea prosenttiosuuden,
prosenttiluvun osoittaman
määrän kokonaisuudesta sekä
muutos- ja vertailuprosentin.
Oppilas osaa käyttää tietojaan
eri tilanteissa.
Oppilas osaa ratkaista
ensimmäisen asteen yhtälön
symbolisesti. Oppilas osaa
ratkaista vaillinaisen toisen
asteen yhtälön esimerkiksi
päättelemällä tai symbolisesti.
Oppilas ymmärtää muuttujan
ja funktion käsitteen sekä osaa
piirtää ensimmäisen ja toisen
asteen funktion kuvaajan.
Oppilas osaa tulkita kuvaajia
monipuolisesti.
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T16 tukea oppilasta ymmärtämään
geometrian käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä

S5

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja
hyödyntämään suorakulmaiseen
kolmioon ja ympyrään liittyviä
ominaisuuksia

S5

T18 kannustaa oppilasta kehittämään
taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia

S5

T19 ohjata oppilasta määrittämään
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan
todennäköisyyksiä

S6

T20 ohjata oppilasta kehittämään
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia
ongelmien ratkaisemiseen.

S1

Geometrian
käsitteiden ja
niiden välisten
yhteyksien
hahmottamine
n
Suorakulmaise
n kolmion ja
ympyrän
ominaisuuksie
n
hahmottamine
n
Pinta-alojen ja
tilavuuksien
laskutaito

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla
suoriin, kulmiin ja
monikulmioihin liittyviä
ominaisuuksia sekä niiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas osaa käyttää
Pythagoraan lausetta ja
trigonometrisia funktioita.
Oppilas ymmärtää
kehäkulman ja keskuskulman
käsitteet.

Oppilas osaa laskea
tasokuvioiden pinta-aloja ja
kappaleiden tilavuuksia.
Oppilas osaa pinta-ala- ja
tilavuusyksiköiden
muunnoksia.
Tilastolliset
Oppilas hallitsee keskeiset
tunnusluvut ja tilastolliset tunnusluvut ja
todennäköisyy osaa antaa niistä esimerkkejä.
slaskenta
Oppilas osaa määrittää sekä
klassisia että tilastollisia
todennäköisyyksiä.
Algoritminen
Oppilas osaa soveltaa
ajattelu ja
algoritmisen ajattelun
ohjelmointitaid periaatteita ja osaa
ot
ohjelmoida yksinkertaisia
ohjelmia.

Biologia
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Biologinen tieto ja ymmärrys
T1
T2
Oppilas oppii eliökunnan
pääryhmät ja luokittelun
pääperiaatteet. Oppilas oppii
vertailemaan eri eliöiden
rakenteellisten ja toiminnallisten
sopeumien yhtäläisyyksiä ja
eroja.

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiainees
sa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

S1-S2

Ekosystee
min
rakenteen
ja
toiminnan
hahmottam
inen

Oppilas osaa kuvata
eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa
nimetä eliöiden
rakenteita sekä osaa
kuvata eliöiden
elintoimintoja. Oppilas
osaa vertailla eri
eliöryhmien

Oppilas tunnistaa
eliökunnan pääryhmät
ja osaa nimetä eliöiden
perusrakenteita. Oppilas
osaa tunnistaa ja
luokitella joitakin
eliöryhmiä.
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T3
Oppilas tutustuu erilaisiin
elinympäristöihin. Oppilas
kiinnittää huomiota erityisesti
lähiseudun vesistöihin ja niissä
elävään lajistoon. Oppilas oppii
tunnistamaan vesiympäristön
tavallisimpia eliölajeja. Oppilas
ymmärtää vesieliöiden
sopeutumista omaan
elinympäristöönsä.
T4
T5
T6
Oppilas tutustuu
luonnonsuojelun eri osa-alueisiin.
Oppilas tarkastelee tarkemmin
vettä luonnonvarana sekä
vesiluonnon ja vesiympäristössä
elävien lajien suojelua. Oppilas
pohtii ja tutkii oman toiminnan
merkitystä osana
luonnonsuojelua.

Biologiset taidot
T7
Oppilas tutustuu elämän
tunnusmerkkeihin ja edellytyksiin
maapallolla.
Oppilas harjoittelee esittämään
mielekkäitä luonnontieteellisiä
kysymyksiä ja pohtii niihin
vastauksia.

T8
Oppilas tutustuu mikroskoopin
käyttöön, erilaisiin
näytteenottovälineisiin ja
biologisen tutkimuksen kulkuun.
Oppilas harjoittelee tulkitsemaan
ja noudattamaan ohjeita

S1S4,S6

sukulaisuutta
rakenteellisten ja
toiminnallisten
sopeutumien pohjalta
sekä tunnistaa,
luokittelee ja vertailee
eliöryhmiä.
Eliöiden
Oppilas osaa tehdä
sopeutumis havaintoja lajien
en ja
esiintymisestä ja osaa
elinympäris kuvata lajien
töjen
sopeutumista eri
monimuoto elinympäristöihin.
isuuden
Oppilas tunnistaa
hahmottam vesiympäristön
inen
tyypillisiä eliölajeja.

S6

Luonnony
mpäristöss
ä
tapahtuvie
n
muutosten
havainnoin
ti

S1-S6

Luonnontie
teellinen
ajattelutait
o

S1-S5

Oppilas tuntee
luonnonsuojelun eri
osa-alueita. Oppilas
osaa tehdä havaintoja
luonnollisista ja
ihmisen toiminnan
aiheuttamista
muutoksista
vesiympäristössä.
Oppilas ymmärtää
maapallon
luonnonvarojen
rajallisuuden.

Oppilas esittää
kysymyksiä luonnosta
ja luonnonilmiöistä.
Oppilas käyttää
biologialle ominaisia
peruskäsitteitä.
Oppilas esittää
luonnontieteellisiä
käsityksiä ja
päätelmiä.
Biologisen
Oppilas osaa
tutkimusväl työskennellä
ineistön ja
turvallisesti ja
teknologian tavoitteellisesti
käyttö
laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas
osaa käyttää

Oppilas tekee havaintoja
luonnosta ja pystyy
tunnistamaan joitakin
vesiympäristön
eliölajeja. Oppilas
tuntee joitakin eliöiden
sopeumia
vesiympäristöön.

Oppilas tietää, mitä
tarkoitetaan
luonnonsuojelulla.
Oppilas tunnistaa jonkin
muutoksen
vesiympäristössä.
Oppilas tietää, että vesi
on esimerkki
luonnonvarasta.

Oppilas esittää
kysymyksiä luonnosta.
Oppilas tietää joitakin
biologian
peruskäsitteitä.

Oppilas noudattaa
ohjeita ja osaa ohjatusti
käyttää biologian
tutkimusvälineitä.
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turvallisen ja tavoitteellisen
työskentelyn turvaamiseksi.
Oppilas oppii hyödyntämään
teknologiaa esimerkiksi
lajinmäärityksessä ja esimerkiksi
valokuvaamalla lajeja ja
tutkittavia näytteitä.
T9
Kasvien kasvatuskokeen avulla
oppilas ymmärtää eliöiden
lisääntymistä, kasvua ja
kehitystä.
Kasveja kasvattamalla vahvistuu
oppilaan ymmärrys valon,
lämpötilan, veden ja ravinteiden
merkityksestä kasvulle ja
elämälle.
T10
Oppilas kerää eliönäytteitä, joita
tutkii joko maastossa tai
luokassa. Kasvinkasvatuskokeen
yhteydessä oppilas oppii
tekemään hypoteeseja,
tutkimusta ja sen raportointia.

mikroskooppia ja
joitakin muita
biologian
tutkimusvälineitä sekä
tietotekniikkaa.

S1S4,S6

Eliökokoel
man
laatiminen
ja kasvien
kokeellinen
kasvattami
nen

Oppilas osaa toteuttaa
ohjatusti kasvien
kasvatuskokeen.

Oppilas osallistuu
kasvien kasvatuskokeen
tekemiseen.

S1-S6

Biologisen
tutkimukse
n
tekeminen

Oppilas tutkii näytteitä
maastossa tai
luokassa. Oppilas
esittää hypoteeseja ja
tekee ohjatusti
pienimuotoisen
biologisen
tutkimuksen ja siitä
raportin.

Oppilas tutkii ohjatusti
näytteitä maastossa tai
luokassa. Oppilas
osallistuu ohjatusti
pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen
tekemiseen.

Luontosuht
een ja
ympäristöti
etoisuuden
merkitykse
n
hahmottam
inen

Oppilas osaa
perustella esimerkkien
avulla miten
luonnossa toimitaan
kestävällä ja luonnon
monimuotoisuutta
säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo
esimerkkien avulla
miten luonnossa
toimitaan kestävällä
tavalla.

Kestävän
tulevaisuud
en
rakentamis
en tiedot ja
taidot

Oppilas osaa kuvata,
miten toimitaan
kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi.

Oppilas kertoo
esimerkkien avulla
miten luonnossa
toimitaan kestävällä
tavalla.

T11
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12
S1-S6
Oppilaan kiinnostus ja into
luonnon kunnioittamista ja
ympäristönsuojelua kohtaan
vahvistuu.
Oppilas ymmärtää pienenkin
ympäristöteon positiivisen
merkityksen oman ja erityisesti
lähiympäristön eliölajien
hyvinvoinnille.
Retkillä oppilas harjoittelee
vastuullista
luonnossa liikkumista.
T14
S6
Oppilas harjoittelee
vastuullisuutta esimerkiksi
keräämällä roskia retkien
yhteydessä. Oppilas pohtii, miten
erilaiset tekijät voivat vaikuttaa
negatiivisesti ja toisaalta
positiivisesti vesiluonnon
puhtaana säilymiseen.
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Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Biologinen tieto ja ymmärrys
T1
Oppilas tutustuu suomalaisen
luonnon erilaisiin
ekosysteemeihin ja niiden
monimuotoisuuteen. Oppilas
tarkastelee tarkemmin
metsäekosysteemin rakennetta
ja toimintaa. Metsäretkien
yhteydessä oppilas tekee
havaintoja ja pienimuotoisia
tutkimuksia. Oppilas oppii
tunnistamaan tavallisimmat
metsän eliölajit (kasvit, sienet ja
eläimet). Oppilas tarkastelee
ihmisen vaikutusta metsiin ja
muihin ekosysteemeihin.
T2
T3
Oppilas oppii metsien
tavallisimmat eliölajit (kasvit,
sienet ja eläimet). Oppilaan
ymmärrys luonnon
monimuotoisuudesta vahvistuu
tutustuttaessa erilaisiin
ekosysteemeihin.

T4
T5
T6
Oppilas tekee
metsäekosysteemissä
pienimuotoisia tutkimuksia,
joiden avulla hän havainnoi
ekosysteemin toimintaa ja
ihmisen vaikutusta luontoon.
Oppilas tutustuu metsiin
Suomen tärkeimpänä
luonnonvarana ja pohtii
metsien kestävän käytön

Sisältö
alueet

Arvioinnin
Arvosanan kahdeksan
kohteet
osaaminen
oppiaineess
a

Arvosanan kuusi
osaaminen

S1S4,S6

Ekosysteem
in
rakenteen
ja
toiminnan
hahmottam
inen

Oppilas osaa kuvata
metsäekosysteemin
perusrakennetta ja
toimintaa sekä
tunnistaa erilaisia
ekosysteemejä ja niiden
ravintoverkkojen lajeja.
Oppilas osaa kuvata
monimuotoisuuden
merkitystä
ekosysteemien
toiminnalle sekä pohtia
metsien kestävän
käytön merkitystä
eliöille ja ihmiselle.

Oppilas pystyy
tunnistamaan erilaisia
ekosysteemejä. Oppilas
tietää ekosysteemin
perusrakenteen. Oppilas
tuntee joitakin
metsäekosysteemin
ravintoverkon lajeja.
Oppilas osaa kuvata
metsien monikäyttöä.

S1S4,S6

Eliöiden
sopeutumis
en ja
elinympäris
töjen
monimuoto
isuuden
hahmottam
inen

Oppilas osaa tehdä
havaintoja lajien
esiintymisestä ja osaa
kuvata lajien
sopeutumista eri
elinympäristöihin.
Oppilas tunnistaa
lähiympäristön,
erityisesti metsän
tyypillisiä eliölajeja ja
ymmärtää niiden
merkityksen luonnon
monimuotoisuudelle.

Oppilas tekee havaintoja
luonnosta ja pystyy
tunnistamaan metsän
eliölajeja. Oppilas tietää,
mitä tarkoitetaan
luonnon
monimuotoisuudella.

S6

Luonnonym
päristössä
tapahtuvien
muutosten
havainnoint
i

Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja pieniä
tutkimuksia omassa
lähiympäristössä
tapahtuvista
luonnollisista ja ihmisen
toiminnan
aiheuttamista
luonnonympäristön
muutoksista. Oppilas
ymmärtää maapallon

Oppilas osallistuu
ohjatusti
pienimuotoisen
metsätutkimuksen
tekemiseen. Oppilas
tuntee jokamiehen
oikeudet ja
velvollisuudet.

47

tapoja. Oppilas tarkastelee
luonnon tarjoamien
ekosysteemipalveluiden
merkitystä Suomen ja koko
maapallon kannalta. Oppilas
pohtii metsien monikäyttöä ja
oppii jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet. Oppilaan
positiivinen asenne luontoa
kohtaan vahvistuu.
Biologiset taidot
T7
Oppilas tutustuu
luonnontieteellisen
tutkimukseen suunnittelemalla
ja toteuttamalla ryhmässä
pienimuotoisen
metsätutkimuksen.
Metsätutkimuksen yhteydessä
oppilas oppii itse tekemään
luonnontieteellisiä kysymyksiä,
hypoteeseja ja johtopäätelmiä.
Metsätutkimusten avulla
oppilas perehtyy
metsäekosysteemin
rakenteeseen ja toimintaan
sekä ihmisen vaikutukseen
luonnossa tapahtuviin
muutoksiin.
T8
Biologialle tunnusomainen
tutkimus- ja mittausvälineistö
tulee oppilaalle tutuksi
metsätutkimusten yhteydessä.
Oppilas harjoittelee tieto- ja
viestintäteknologian käyttöä
raportoimalla
metsätutkimusten tuloksia.

T9
Kasvien kasvatuskokeen avulla
oppilas ymmärtää eliöiden
lisääntymistä, kasvua ja
kehitystä.
Kasveja kasvattamalla vahvistuu
oppilaan ymmärrys valon,
lämpötilan, veden ja
ravinteiden merkityksestä
kasvulle ja elämälle.

luonnonvarojen
rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden
merkityksen sekä
tuntee kestävän
elämäntavan perusteet
ja jokamiehenoikeudet
ja velvollisuudet.

S1-S6

Luonnontie
teellinen
ajattelutait
o

8: Oppilas osaa esittää
mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja
luonnonilmiöistä, osaa
käyttää biologialle
ominaisia
peruskäsitteitä sekä
tutkimus- ja
tiedonhankintamenetel
miä. Oppilas osaa
esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä
käsityksiä ja päätelmiä.

6: Oppilas esittää
kysymyksiä luonnosta.
Oppilas tuntee joitakin
biologian
peruskäsitteitä. Oppilas
osaa ohjatusti käyttää
biologialle ominaisia
tutkimus ja
tiedonhankintamenetel
miä.

S1-S5

Biologisen
tutkimusväl
ineistön ja
teknologian
käyttö

Oppilas noudattaa
ohjeita ja osaa ohjatusti
käyttää biologian
tutkimusvälineitä ja
tietotekniikkaa.

S1S4,S6

Eliökokoel
man
laatiminen
ja kasvien
kokeellinen
kasvattami
nen

Oppilas osaa
työskennellä
turvallisesti ja
tavoitteellisesti
laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas
osaa käyttää
tarkoituksenmukaisesti
biologian
tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas osaa toteuttaa
ohjatusti kasvien
kasvatuskokeen.

Oppilas osallistuu
kasvien kasvatuskokeen
tekemiseen.
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T10
S1-S6
Oppilas tutustuu
lähiympäristön metsiin ja niissä
tavattaviin eliölajeihin.
Maastossa oppilas ottaa
näytteitä, joita hän tutkii joko
maastossa tai luokassa.
Metsätutkimusten yhteydessä
oppilas harjoittelee tekemään
hypoteeseja, tutkimusta ja
raportointia.
T11
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12
S1-S6
Oppilas ymmärtää
ekosysteemien moninaisuuden
ja toiminnan merkityksen
luonnonsuojelulle sekä
kestävälle elämän tavalle.
Ekosysteemeihin tutustumalla
oppilas ymmärtää ihmisen
vaikutusta lähiympäristön ja
sen eliölajien hyvinvointiin.
Oppilas tarkastelee
luonnonsuojelun eri muotoja ja
saavutuksia.
T13
S6
Oppilas tutustuu metsiin
luonnonvarana.
Oppilas pohtii, miten ihmisen
toiminta voi vaikuttaa
negatiivisesti ja toisaalta
positiivisesti metsäluonnon
elinvoimaisuuden ja
monimuotoisuuden
säilymiseen.
Oppilas harjoittelee ekologisesti
ja eettisesti perusteltujen
kysymysten tekemistä ja niiden
avulla vaikuttamista.
T14
S6
Oppilas pohtii omaa vastuuta ja
oman toiminnan merkitystä
kestävän tulevaisuuden
kannalta. Retkillä oppilas
harjoittelee vastuullista
luonnossa liikkumista
kunnioittaen samalla
jokamiehenoikeuksia ja
velvollisuuksia.

Biologisen
tutkimukse
n
tekeminen

Oppilas osaa
havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja
maastossa ja luokassa.
Oppilas osaa esittää
hypoteeseja ja tehdä
ohjatusti
pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen
ja osaa raportoida sen
tuloksia.

Oppilas osaa ohjatusti
havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja.
Oppilas tutkii ohjatusti
näytteitä maastossa ja
luokassa. Oppilas
osallistuu ohjatusti
pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen
tekemiseen ja sen
raportointiin.

Luontosuht
een ja
ympäristöti
etoisuuden
merkitykse
n
hahmottam
inen

Oppilas osaa perustella
esimerkkien avulla
miten luonnossa
toimitaan kestävällä ja
luonnon
monimuotoisuutta
säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo
esimerkkien avulla
miten luonnossa
toimitaan kestävällä
tavalla.

Eettisten
kysymysten
pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää
ekologisia tietoja ja
taitoja ihmiseen ja
ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten
arvioinnissa ja esittää
perusteluja ekologisesti
kestäville valinnoille.

Oppilas tuntee metsien
merkityksen
luonnonvarana ja miten
ihmisen toiminta
vaikuttaa metsien
hyvinvointiin.

Kestävän
tulevaisuud
en
rakentamis
en tiedot ja
taidot

Oppilas osaa kuvata,
miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi.

Oppilas kertoo
esimerkkien avulla
miten luonnossa
toimitaan kestävällä
tavalla. Oppilas tuntee
jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet.
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Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet
Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta
S1-S4, S6
ymmärtämään
ekosysteemin
perusrakennetta ja
toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja
tunnistamaan lajeja
T2 auttaa oppilasta
S1-S5
kuvailemaan eliöiden
rakenteita ja
elintoimintoja sekä
ymmärtämään
eliökunnan rakennetta

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ekosysteemin
rakenteen ja
toiminnan
hahmottaminen

T3 ohjata oppilasta
tutkimaan eliöiden
sopeutumista eri
elinympäristöihin ja
ymmärtämään
erilaisten
elinympäristöjen
merkitys luonnon
monimuotoisuudelle
T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perinnöllisyyden ja
evoluution
perusperiaatteita

S1-S4, S6

Eliöiden
sopeutumisen ja
elinympäristöjen
monimuotoisuuden
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä
tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden
ravintoverkkojen lajeja.
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden
merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä
pohtia metsien kestävän käytön merkitystä
eliöille ja ihmiselle.
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa nimetä eliöiden
rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden
elintoimintoja.
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien
sukulaisuutta rakenteellisten ja
toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä
tunnistaa, luokittelee ja vertailee
eliöryhmiä.
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien
esiintymisestä ja osaa kuvata lajien
sopeutumista eri elinympäristöihin.
Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä
eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen
luonnon monimuotoisuudelle.

S1, S4,
S5

Perinnöllisyyden ja
evoluution
perusperiaatteiden
hahmottaminen

T5 ohjata oppilasta
S5
ymmärtämään ihmisen
kehitystä ja elimistön
perustoimintoja
T6 ohjata oppilasta
S6
arvioimaan
luonnonympäristössä
tapahtuvia muutoksia
ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä
ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden
merkitys

Eliökunnan rakenteen
jaa eliöiden rakenteen
ja elintoimintojen
hahmottaminen

Ihmiselimistön
rakenteen ja
toiminnan
hahmottaminen
Luonnonympäristössä
tapahtuvien
muutosten
havainnointi

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän
ja ympäristön vaikutusta eliöiden
yksilönkehityksessä.
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja
luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet
maapallolla evoluution tuloksena.
Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön
perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa
selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen
pääperiaatteita.
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä
tutkimuksia omassa lähiympäristössä
tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen
toiminnan aiheuttamista
luonnonympäristön muutoksista.
Oppilas ymmärtää maapallon
luonnonvarojen rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä
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T7 ohjata oppilasta
kehittämään
luonnontieteellistä
ajattelutaitoa sekä syyja seuraussuhteiden
ymmärtämistä

S1-S6

Luonnontieteellinen
ajattelutaito

T8 opastaa oppilasta
käyttämään biologian
tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja
viestintäteknologiaa

S1-S5

Biologisen
tutkimusvälineistön ja
teknologian käyttö

T9 ohjata oppilasta
koostamaan
eliökokoelma ja
kasvattamaan kasveja
biologisten ilmiöiden
ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta
tekemään tutkimuksia
sekä koulussa että
koulun ulkopuolella

S1-S4, S6

Eliökokoelman
laatiminen ja kasvien
kokeellinen
kasvattaminen

S1-S6

Biologisen
tutkimuksen
tekeminen

T11 kannustaa
S6
oppilasta soveltamaan
biologian tietoja ja
taitoja omassa
elämässä sekä
yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja
päätöksenteossa
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta
S1-S6
syventämään
kiinnostusta luontoa ja
sen ilmiöitä kohtaan
sekä vahvistamaan
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta
S6
tekemään eettisesti
perusteltuja valintoja

Biologisten tietojen ja
taitojen soveltaminen
arjessa

T14 innostaa oppilasta
vaikuttamaan ja
toimimaan kestävän

Kestävän
tulevaisuuden

S6

tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja
jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
Oppilas osaa esittää mielekkäitä
kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä,
osaa käyttää biologialle ominaisia
peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas osaa käyttää
tarkoituksenmukaisesti biologian
tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman.
Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen.
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa.
Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä
ohjatusti pienimuotoisen biologisen
tutkimuksen ja osaa raportoida sen
tuloksia.
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia
tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen
tietämyksen pohjalta.
Oppilas osallistuu lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja
tulosten raportointiin.

Luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden
merkityksen
hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien
avulla miten luonnossa toimitaan
kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta
säilyttävällä tavalla.

Eettisten kysymysten
pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja
taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää
perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
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tulevaisuuden
rakentamiseksi

rakentamisen tiedot ja
taidot

Maantieto
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
alueet kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas hahmottaa
maapallon karttakuvan
peruspiirteet sekä tietää
keskeisten kohteiden
sijainnin ja nimistön.

Oppilas hahmottaa
maapallon peruspiirteet.
Oppilas osaa nimetä
joitakin valtioita ja
muutamia
luonnonmaantieteellisiä
paikkoja.

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1
S1-S6
Oppilas tutustuu maapallon
karttakuvan peruspiirteisiin ja
keskeisten kohteiden sijaintiin
ja nimistöön.
Oppilas hahmottaa koko
maapallon karttakuvan.

Maapallon
karttakuvan
hahmottaminen
ja keskeisen
paikannimistön
tunteminen

T2
S1-S4, S6 Luonnonmaantie Oppilas osaa selittää
Oppilas hahmottaa
Oppilas tutustuu Maan
teellisten
esimerkkien avulla Maan vuorokauden- ja
planetaarisuuteen ja sen
ilmiöiden
planetaarisuuden,
vuodenaikojen vaihtelun.
vaikutuksiin maapallolla.
hahmottaminen vuorokauden- ja
Oppilas osaa kertoa
Oppilas opiskelee
vuodenaikojen vaihtelun joitakin esimerkkejä
vuorokauden- ja
sekä hahmottaa
maapallon kehien
vuodenaikojen vaihtelua sekä
maapallon kehät ja
piirteistä. Oppilas osaa
ilmasto- ja
vyöhykkeisyyden.
esim. lämpövyöhykkeet.
kasvillisuusvyöhykkeitä.
Oppilas tarkastelee maapallon
eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja
maa/-kallioperää.
Oppilas harjoittelee
luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden selittämistä.
T3
T4
S1-S6
Oppilas opiskelee, mitä elämä
maapallolla vaatii. Oppilas
tutustuu luonnonvarojen
esiintymiseen ja kestävään
käyttöön.
Oppilas tutustuu joihinkin
esimerkkeihin tuotteiden
elinkaarista.

Luonnon ja
Oppilas osaa kertoa,
ihmisen
miksi luonnonvarojen
toiminnan
kestävä käyttö on
välisen
tärkeää.
vuorovaikutukse
n ymmärtäminen
sekä
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Oppilas osaa luetella
luonnonvaroja ja kertoa
jonkin esimerkin niiden
kestävästä käytöstä.

Maantieteelliset taidot

52

T5
S1-S6
Oppilas tutkii erilaisia alueita.
Oppilas tutustuu eri
aluetasoisiin karttoihin,
painottaen koko maapallon
tarkastelua.
Oppilas harjoittelee
maantieteellisten kysymysten
tekemistä.

Maantieteellinen Oppilas osaa selittää että Oppilas tietää että
ajattelutaito
maantiedossa tutkitaan maantiedossa tutkitaan
alueita ja alueiden välisiä alueita ja alueiden välisiä
eroja sekä hahmottaa eroja. Oppilas
kartoilta eri aluetasoja. hahmottaa kartoilta
joitakin aluetasoja.

T6
S1-S6
Oppilas harjoittelee
etäisyyksien mittaamista
kartalla jana- ja
suhdelukumittakaavan avulla
ja kartan suuntaamista
todellisuuden mukaisesti.
Oppilas harjoittelee maastossa
liikkumista kartan avulla.

Tilatajun
kehittyminen

T7
S1-S6
Oppilas harjoittelee kuvien,
karttojen, karttapalvelujen ja
muun geomedian käyttöä
maantiedon sisältöjen
opiskelussa sekä arkielämässä.
Oppilas piirtää käsin
yksinkertaisia karttoja ja
diagrammeja.
Oppilas opiskelee
paikanmääritystä
koordinaatiston avulla.

Geomediataidot Oppilas osaa käyttää
Oppilas osaa käyttää
kuvia, karttoja sekä
kuvia ja karttoja
muuta geomediaa
maantiedon opiskelussa.
maantiedon sisältöjen Oppilas osaa ohjeiden
opiskelussa sekä
mukaan täydentää
arkielämässä. Oppilas
kartan ja diagrammin.
osaa laatia yksinkertaisia
karttoja ja diagrammeja.
Oppilas osaa määrittää
sijainnin koordinaatiston
avulla.

T8
S1-S6
Oppilas tekee pienimuotoisen
maantieteellisen
aluetutkimuksen.
Oppilas harjoittelee
tutkimustulosten
havainnollistamista
geomedian avulla ja
esittämistä suullisesti.

Tutkimustaidot Oppilas osaa toteuttaa Oppilas osaa tuetusti ja
pienimuotoisen
ohjeiden mukaan tehdä
maantieteellisen
pienen aluetutkimuksen.
aluetutkimuksen.
Oppilaan tuotoksessa on
hyödynnetty geomediaa.

T9
Oppilas seuraa maapallon
kehiin liittyviä uutisia esim.
maanjäristyksistä ja
pyörremyrskyistä.

S1-S6

Ympäristölukutai Oppilas osaa tuoda esille Oppilas osaa poimia
to ja ympäristön luonnonilmiöihin
uutisten joukosta
muutosten
liittyvää ajankohtaista luonnonilmiöihin liittyviä
arvioiminen
uutisointia ja osaa
ajankohtaisia uutisia.
selittää tapahtumien
taustoja.

T10
Oppilas työskentelee

S1-S6

Ryhmässä
Oppilas osaa toimia
työskentelyn ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa mitata sekä Oppilas tietää, mitä eroa
jana- että
on jana- ja
suhdelukumittakaavan suhdemittakaavalla.
avulla etäisyyksiä
Oppilas osaa käyttää
kartalla, suunnata kartan janamittakaavaa. Oppilas
todellisuuden mukaisesti osaa ohjatusti liikkua
ja liikkua maastossa
kartan avulla maastossa.
kartan avulla.

Oppilas on mukana
ryhmän työskentelyssä.
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ryhmässä ja harjoittelee oman
toimintansa arviointia.
Oppilas harjoittelee
mielipiteiden esittämistä
maantieteellisistä asioista ja
erilaisten näkemysten
kuuntelua.

argumentoinnin Oppilas osaa esittää
taidot
mielipiteitä
maantieteellisistä
asioista sekä kuunnella
erilaisia näkemyksiä.

Oppilas kuuntelee
erilaisia näkemyksiä ja
muodostaa oman
mielipiteen.

T11
Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12
Oppilas tutustuu
esimerkkeihin, miten
toimitaan kestävän
elämäntavan mukaisesti.

S1-S6

Kestävän
kehityksen
edistäminen

Oppilas osaa kertoa
Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä, miten
joitakin käytännön
toimitaan kestävän
esimerkkejä kestävästä
elämän tavan mukaisesti elämäntavasta.
koulussa ja koulun
ulkopuolella.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
alueet kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1
T2
Oppilas tutustuu erilaisten
luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden kuten jääkauden
vaikutuksiin ja näkymiseen
Suomessa.
Oppilas harjoittelee
luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden selittämistä.
Oppilas pohtii Itämeren
merkitystä Suomelle.

S1-S4, Luonnonmaantiet Oppilas osaa tunnistaa ja Oppilas tunnistaa Suomen
S6
eellisten ilmiöiden kuvailla luonnonmaisemia luonnon maisemia ja osaa
hahmottaminen Suomessa ja maapallolla
nimetä joitakin jääkauden
sekä osaa tuoda esille
jälkiä Suomen luonnossa.
joitakin niiden syntyyn
Oppilas tietää Itämeren
vaikuttaneita tekijöitä.
peruspiirteet.
Oppilas hahmottaa
Itämeren ainutlaatuisuuden
ja merkityksen Suomelle.

T3
Oppilas pyrkii kuvaamaan
kulttuurimaisemien
vaihtelua Suomessa.

S1-S6 Ihmismaantieteelli Oppilas osaa kuvata
sten ilmiöiden
kulttuurimaisemien
hahmottaminen vaihtelua Suomessa.

Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä ihmisen
toiminnan näkymisestä
Suomen maisemissa.

T4
S1-S6 Luonnon ja
Oppilas osaa kuvata, miten Oppilas kertoo esimerkein,
Oppilas opiskelee, miten
ihmisen toiminnan luonnonympäristö vaikuttaa miten luonnonympäristö
luonnonympäristö vaikuttaa
välisen
ihmisten elämään ja
kuten metsä vaikuttaa
ihmisten elämään ja
vuorovaikutuksen elinkeinoihin sekä millaisia ihmisen elämään ja millaisia
elinkeinoihin Suomessa.
ymmärtäminen vaikutuksia ihmisen
vaikutuksia ihmisen
Oppilas pohtii, millaisia
sekä
toiminnalla on
toiminnalla on luonnolle.
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vaikutuksia ihmisen
toiminnalla on
luonnonympäristön tilaan
erityisesti Suomessa.
Oppilas pohtii
luonnonvarojen kestävää
käyttöä.

luonnonvarojen
kestävä käyttö

luonnonympäristön tilaan
Suomessa.

Maantieteelliset taidot
T5
S1-S6 Maantieteellinen
Oppilas tutkii erilaisia
ajattelutaito
alueita.
Oppilas tulkitsee eri
aluetasoisia karttoja
painottaen omaa
lähiympäristöä, kuntaa ja
Suomea.
Oppilas harjoittelee alueiden
välisten erojen kuvaamista ja
selittämistä.
Oppilas harjoittelee
maantieteellisten
kysymysten tekemistä ja
pohtii niiden vastauksia.

Oppilas osaa selittää
Oppilas osaa kertoa
Suomen eri alueiden välisiä esimerkkejä Suomen eri
eroja. Oppilas hahmottaa alueiden välisistä eroista.
kartoilta eri aluetasoja: oma Oppilas hahmottaa kartoilta
lähiympäristö, kunta,
Suomen aluetasoja. Oppilas
Suomi. Oppilas osaa esittää esittää maantieteellisiä
maantieteellisiä kysymyksiä kysymyksiä.
ja pohtia vastauksia niihin.

T6
T7
S1-S6 Geomediataidot
Oppilas tutustuu satelliitti- ja
ilmakuvien tulkintaan.
Oppilas harjoittelee kuvien ja
muun geomedian käyttöä
maantiedon sisältöjen
opiskelussa sekä
arkielämässä.
Oppilas tutustuu
paikkatietosovellusten
käyttöön (esim. navigaattorit
ja sähköiset reittipalvelut).

Oppilas osaa käyttää kuvia,
karttoja, karttapalveluja
sekä muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen
opiskelussa sekä
arkielämässä.

T8
Oppilas tekee
pienimuotoisen
lähialueeseen tai Suomeen
liittyvän maantieteellisen
tutkimuksen.
Oppilas harjoittelee
tutkimustulosten
havainnollistamista
geomedian avulla ja
esittämistä suullisesti.

Oppilas osaa toteuttaa
Oppilas osaa tuetusti ja
pienimuotoisen Suomeen ohjeiden mukaan tehdä
liittyvän maantieteellisen pienen Suomeen liittyvän
tutkimuksen. Oppilas osaa aluetutkimuksen.
havainnollistaa
tutkimustuloksia geomedian
avulla sekä esittää
tutkimustulokset suullisesti.

S1-S6 Tutkimustaidot

Oppilas osaa käyttää kuvia,
karttoja ja yksinkertaisia
karttapalveluja maantiedon
opiskelussa.
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T9
Oppilas tekee
maastotutkimuksia
lähiympäristössä.
Oppilas tutustuu erityisesti
Suomessa tapahtuviin
ympäristömuutoksiin ja
muutoksia aiheuttaviin
tekijöihin.
Oppilas seuraa
maantieteellisiin ilmiöihin
liittyvää ajankohtaista
uutisointia ja pohtii
tapahtumien taustoja.

S1-S6 Ympäristölukutait
o ja ympäristön
muutosten
arvioiminen

Oppilas havainnoi ja osaa
antaa esimerkkejä
lähiympäristössä ja/tai
Suomessa tapahtuvista
ympäristön muutoksista.
Oppilas osaa nimetä
keskeisiä muutoksia
aiheuttavia tekijöitä.
Oppilas osaa tuoda esille
maantieteellisiin ilmiöihin
liittyvää ajankohtaista
uutisointia ja osaa selittää
tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
lähiympäristössä tai
Suomessa tapahtuvista
ympäristön muutoksista.
Oppilas osaa poimia
uutisten joukosta
maantieteellisiin ilmiöihin
liittyviä ajankohtaisia
uutisia.

T10
Oppilas työskentelee
ryhmässä ja arvioi omaa
toimintaansa.
Oppilas pystyy esittämään
mielipiteitään
maantieteellisistä asioista.
Oppilas opettelee erilaisten
näkemysten kuuntelua ja
rakentavaa suhtautumista
sekä harjoittelee
argumentoinnin taitoja.

S1-S6 Ryhmässä
työskentelyn ja
argumentoinnin
taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän Oppilas on mukana ryhmän
jäsenenä ja arvioida omaa työskentelyssä. Oppilas
toimintaansa ryhmässä.
kuuntelee erilaisia
Oppilas osaa esittää
näkemyksiä ja muodostaa
mielipiteitä
oman mielipiteen.
maantieteellisistä asioista
sekä kuunnella ja suhtautua
rakentavasti erilaisiin
näkemyksiin.

T11
Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12
S1-S6 Kestävän
Oppilas harjoittelee, miten
kehityksen
toimia vastuullisesti koulussa
edistäminen
ja koulun ulkopuolella.
Oppilas harjoittelee
ottamaan kantaa kestävän
kehityksen kysymyksiin.

Oppilas osaa kertoa, miten Oppilas osaa kertoa joitakin
toimitaan kestävästi ja
käytännön esimerkkejä
vastuullisesti koulussa ja
kestävästä elämäntavasta.
koulun ulkopuolella. Oppilas
tuntee kestävän kehityksen
kysymyksiä.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite
T1 tukea oppilaan
jäsentyneen
karttakuvan
rakentumista
maapallosta
T2 ohjata oppilasta
tutkimaan
luonnonmaantieteellisi

Sisältöalueet
S1-S6

S1-S4, S6

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Maapallon karttakuvan
hahmottaminen ja
keskeisen
paikannimistön
tunteminen
Luonnonmaantieteellist
en ilmiöiden
hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hahmottaa maapallon
karttakuvan peruspiirteet sekä tietää
keskeisten kohteiden sijainnin ja
nimistön.
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla
Maan planetaarisuuden, vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelun sekä
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ä ilmiöitä sekä
vertailemaan
luonnonmaisemia
Suomessa ja muualla
maapallolla

hahmottaa maapallon kehät ja
vyöhykkeisyyden.
Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla
luonnonmaisemia Suomessa ja
maapallolla sekä osaa tuoda esille
joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä.
Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja
kulttuurien piirteiden sekä
kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa
ja muualla maailmassa.

T3 ohjata oppilasta
tutkimaan
ihmismaantieteellisiä
ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia
kulttuureja, elinkeinoja
ja ihmisten elämää
Suomessa ja maapallon
eri alueilla
T4 kannustaa oppilasta
pohtimaan ihmisen
toiminnan ja
luonnonympäristön
välistä vuorovaikutusta
sekä ymmärtämään
luonnonvarojen
kestävän käytön
merkitys

S1-S6

Ihmismaantieteellisten
ilmiöiden
hahmottaminen

S1-S6

Luonnon ja ihmisen
toiminnan välisen
vuorovaikutuksen
ymmärtäminen sekä
luonnonvarojen kestävä
käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten
elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on
luonnonympäristön tilaan Suomessa ja
eri puolilla maapalloa.
Oppilas osaa kertoa, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on
tärkeää.

T5 ohjata oppilasta
kehittämään
maantieteellistä
ajattelutaitoa sekä
kykyä esittää
maantieteellisiä
kysymyksiä
T6 ohjata oppilasta
kehittämään tilatajua
sekä symboleiden,
mittasuhteiden,
suuntien ja etäisyyksien
ymmärrystä
T7 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
arkielämän
geomediataitoja sekä
lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja ja
muita malleja
maantieteellisistä
ilmiöistä
T8 ohjata oppilasta
kehittämään

S1-S6

Maantieteellinen
ajattelutaito

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa selittää että maantiedossa
tutkitaan alueita ja alueiden välisiä
eroja sekä hahmottaa kartoilta eri
aluetasot: oma lähiympäristö, kunta,
Suomi, Eurooppa ja koko maailma.
Oppilas osaa esittää maantieteellisiä
kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.
Oppilas osaa mitata sekä jana- että
suhdelukumittakaavan avulla
etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan
todellisuuden mukaisesti ja liikkua
maastossa kartan avulla.

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja,
karttapalveluja sekä muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä
arkielämässä.
Oppilas osaa laatia yksinkertaisia
karttoja, diagrammeja sekä muita
maantieteellisiä malleja.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen.
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maantieteellisiä
tutkimustaitoja
T9 harjaannuttaa
oppilasta
havainnoimaan
ympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoida oppilasta
seuraamaan
ajankohtaisia
tapahtumia omassa
lähiympäristössä,
Suomessa ja koko
maailmassa
T10 tukea oppilasta
kehittämään
vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaitoja sekä
argumentoimaan ja
esittämään selkeästi
maantieteellistä tietoa
T11 ohjata oppilasta
vaalimaan luontoa,
rakennettua ympäristöä
ja niiden
monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan
osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja
T12 tukea oppilasta
kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi
ja kestävään
elämäntapaan
sitoutuneeksi
kansalaiseksi
T13 ohjata oppilasta
arvostamaan alueellista
identiteettiään sekä
luonnon,
ihmistoiminnan ja
kulttuurien
moninaisuutta ja
kunnioittamaan
ihmisoikeuksia
kaikkialla maailmassa

Oppilas osaa havainnollistaa
tutkimustuloksia geomedian avulla sekä
esittää tutkimustulokset suullisesti.
Oppilas osaa havainnoida
lähiympäristön muutoksia, osaa antaa
esimerkkejä Suomessa ja muualla
maailmassa tapahtuvista ympäristön
muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä
muutoksia aiheuttavia tekijöitä.
Oppilas osaa tuoda esille
maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää
ajankohtaista uutisointia ja osaa
selittää tapahtumien taustoja.

S1-S6

Ympäristölukutaito ja
ympäristön muutosten
arvioiminen

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn
Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja
ja argumentoinnin taidot arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
Oppilas osaa esittää mielipiteitä
maantieteellisistä asioista sekä
kuunnella ja suhtautua rakentavasti
erilaisiin näkemyksiin.

S1-S6

Osallistumisen ja
vaikuttamisen taidot

S1-S6

Kestävän kehityksen
edistäminen

S1-S6

Alueellisen identiteetin
sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja
kulttuurien
moninaisuuden
tunnistaminen

Oppilas toimii projektissa, jossa
yhdessä muiden kanssa vaikutetaan
lähiympäristön viihtyisyyden
parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata
globaalin vastuun merkitystä omassa
toiminnassaan.
Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
vastuullisesti koulussa ja koulun
ulkopuolella.
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän
kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa
esimerkkejä miten toimitaan kestävän
elämäntavan mukaisesti.
Oppilas osaa luonnehtia omaan
alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia
tekijöitä sekä osaa kuvata
lähiympäristön ja sen
monimuotoisuuden merkitystä.
Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja
ihmisten moninaisuuden merkitystä
sekä osaa tarkastella yhteiskunnan
ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.
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Fysiikka
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineess
a

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas kiinnostuu fysiikan
opiskelusta.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa kuvata
omaa osaamistaan
opettajan palautteen
ja itsearvioinnin
perusteella sekä osaa
työskennellä
huolellisesti
annettujen ohjeiden
mukaan.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia arjen
tilanteita, joissa
hyödynnetään pelejä
tai linssejä.
Oppilas osaa kuvata
fysiikan osaamisen
merkitystä eri
ammateissa.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas harjoittelee
hahmottamaan omaa
osaamistaan opettajan
palautteen ja
itsearvioinnin
perusteella sekä
työskentelemään
annettujen ohjeiden
suuntaisesti.
Oppilas tuntee joitakin
valon ja äänen
ominaisuuksia, kuten
heijastuminen sekä
tietää, että niihin
liittyviä tietoja ja
taitoja tarvitaan
erilaisissa arjen
tilanteissa.
Oppilas tuntee joitakin
ammatteja, joissa
tarvitaan fysiikan
tietoja ja taitoja.
Oppilas osallistuu
keskusteluun, jossa
pohditaan omien
valintojen vaikutusta
kestävään
kulutukseen.

T2
Oppilas tunnistaa omaa
osaamistaan ja työskentelee
huolellisesti annettujen
ohjeiden mukaan.

Tavoitteellin
en
työskentely
ja oppimaan
oppimisen
taidot

T3
Oppilas ymmärtää valon ja
äänen ominaisuuksien
tuntemisen merkitystä
omassa elämässä.

Fysiikan
merkityksen
arvioiminen

T4
Oppilas pohtii omien
valintojen vaikutusta
kestävän kulutuksen
kannalta.

Kestävän
kehityksen
tiedot ja
taidot
fysiikan
kannalta

Oppilas osaa kuvata
joitakin tilanteita,
joissa omilla
valinnoilla voidaan
vaikuttaa kestävään
kulutukseen.

Kysymysten
muodostami
nen

Oppilas osaa
muodostaa
tarkasteltavaan
ilmiöön liittyviä
kysymyksiä ja

Tutkimisen taidot
T5
Oppilas osaa muodostaa
kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöstä.

Oppilas osaa
muodostaa aihepiiriin
liittyviä ja itseä
kiinnostavia
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tarkentaa niitä
tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi.
Oppilas osaa
työskennellä
turvallisesti sekä
tehdä havaintoja ja
mittauksia ohjeiden
tai suunnitelman
mukaan.
Oppilas osaa tehdä
erilaisia tutkimuksia
yhteistyössä muiden
kanssa.
Oppilas tekee
mittauksia ja
havaintoja sekä kirjaa
ja esittää saamiansa
tutkimusten tuloksia.

yksinkertaisia
kysymyksiä.

T6
Oppilas toteuttaa kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti.

Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttamin
en

Oppilas osaa
työskennellä
turvallisesti sekä tehdä
havaintoja ja
mittauksia ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osallistuu
erilaisten tutkimusten
toteuttamiseen.

T7
Oppilas osaa tehdä
mittauksia ja havaintoja sekä
kirjata ja esittää saamiansa
tutkimusten tuloksia.

Tutkimusten
tulosten
käsittely,
esittäminen
ja arviointi

T8
Oppilas ymmärtää valon
tutkimukseen liittyvien
yksinkertaisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja
niiden merkitystä
maailmankaikkeuden
tutkimisessa.
T9
Oppilas osaa hyödyntää
tieto- ja viestintäteknologiaa
tutkimusten eri vaiheissa,
esimerkiksi ilmiöiden ja
tutkimusten valo- tai
videokuvaamisessa,
mittaustulosten koonnissa
sähköiseen muotoon sekä
tiedon haussa ja
muokkaamisessa.
Oppilas laajentaa
maailmankuvan
muotoutumista myös
maailmankaikkeutta
havainnollistavien
simulaatioiden avulla.
Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10
Oppilas harjoittelee
käyttämään fysiikan
käsitteitä selittäessään

Teknologine
n
osaaminen
ja yhteistyö
teknologises
sa
ongelmanra
tkaisussa
Tieto- ja
viestintätek
nologian
käyttö

Oppilas osaa kuvata
valoon ja
avaruustutkimukseen
liittyviä teknologisia
sovelluksia ja niiden
toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologisia
välineitä tai
sovelluksia tiedon
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja
päätelmiä
simulaatiolla
kuvattavasta
ilmiöstä.

Oppilas osaa
hyödyntää tieto- ja
viestintäteknologiaa
joissakin tutkimusten
vaiheissa,
mittaustulosten
koonnissa tai tiedon
haussa ja
muokkaamisessa.
Oppilas laajentaa
tietämystään
maailmankaikkeudest
a myös simulaatioiden
avulla.

Käsitteiden
käyttö ja
jäsentymine
n

Oppilas osaa kuvata
valon ja äänen
ilmiöitä ja selittää
niitä keskeisten
käsitteiden avulla.

Oppilas osaa kuvata
valon ja äänen ilmiöitä
ja niiden
ominaisuuksia omin
sanoin ja harjoittelee

Oppilas osallistuu
mittausten ja
havaintojen
tekemiseen sekä kirjaa
saamiansa
tutkimusten tuloksia.
Oppilas tuntee joitakin
avaruustutkimuksen
teknologisia
sovelluksia.
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valoon ja ääneen liittyviä
ilmiöitä.

T11
Oppilas osaa käyttää joitakin
malleja valon ja äänen
ilmiöiden kuvaamisessa ja
selittämisessä.

Mallien
käyttäminen

T12
Oppilas perustelee erilaisia
näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.

Argumentoi
ntitaidot ja
tietolähteid
en
käyttäminen

T13
Oppilas harjoittelee
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta sekä tieteellisiä
tapoja tuottaa tietoa.

Luonnontiet
eellisen
tiedon
luonteen
hahmottami
nen

Oppilas osaa yhdistää
tutkittavaan ilmiöön
siihen liittyvät
ominaisuudet ja
ominaisuuksia
kuvaavia suureita.
Oppilas tietää, että
valo kulkee
suoraviivaisesti ja
että valoa voidaan
kuvata
valonsädemallilla,
joka ei kuitenkaan
kerro muuta valon
luonteesta. Oppilas
osaa tehdä päätelmiä
heijastuskulman tai
taitekulman
suuruudesta
tulokulman
suuruuden
perusteella.
Oppilas osaa
perustella erilaisia
näkemyksiä valon ja
äänen vaikutuksista
terveyteen käyttäen
fysiikan keskeisiä
käsitteitä.
Oppilas osaa kuvata
valon ominaisuuksien
tutkimuksen
merkitystä
maailmankaikkeuden
tutkimuksessa ja
ymmärtämisessä.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

käyttämään joitakin
fysiikan käsitteitä.

Oppilas harjoittelee
valonsädemallin
käyttämistä
kuvatessaan valon
kulkua, kun se
heijastuu tai taittuu
aineen rajapinnassa.
Oppilas osaa tehdä
ennusteita
heijastuskulman tai
taitekulman
suuruudesta
tulokulman suuruuden
perusteella.

Oppilas harjoittelee
perustelemaan
käsityksiään valon ja
äänen vaikutuksista
näön ja kuulon
suojelemisen
näkökulmasta.
Oppilas osaa antaa
jonkin esimerkin valon
luonteesta ja siitä,
miten
maailmankaikkeuden
tutkiminen liittyy
valon tutkimiseen.
Oppilas tuntee joitakin
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

T14
T15

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

61

T1
Oppilas kiinnostuu
fysiikan opiskelusta.

T2
Oppilas asettaa
tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelee
pitkäjänteisesti.

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimisen
taidot

T3
Oppilas ymmärtää
lämpöilmiöiden
tuntemisen merkityksiä
omassa
elinympäristössä.
Oppilas ymmärtää
voimien vaikutuksia ja
niiden merkityksiä
omassa
elinympäristössä.

Fysiikan
merkityksen
arvioiminen

T4
Oppilas arvioi omia
valintojaan
energiavarojen kestävän
käytön kannalta.

Kestävän
kehityksen
tiedot ja taidot
fysiikan
kannalta

Tutkimisen taidot
T5
Oppilas muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä
sekä kehittää kysymyksiä
tutkimukseen liittyen.

T6
Oppilas toteuttaa
kokeellisia tutkimuksia
yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelee
turvallisesti ja
johdonmukaisesti.

Kysymysten
muodostaminen
sekä
tutkimusten ja
muun
toiminnan
suunnittelu

Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita
pienten
kokonaisuuksien
osalta ja työskennellä
pitkäjänteisesti niiden
saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia arjen
tilanteita, joita
voidaan selittää
fysiikan tietojen
avulla.
Oppilas osaa
perustella niitä lämpöja
vuorovaikutusilmiöihin
liittyvien tietojen ja
taitojen perusteella.
Oppilas tuntee erilaisia
tapoja tehdä hyviä
valintoja
energiavarojen
kestävän käytön
kannalta.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas harjoittelee
omien tavoitteiden
asettamista ja
opettelee
työskentelemään
yhteisten tavoitteiden
suuntaisesti.
Oppilas tuntee joitakin
lämmön ja
vuorovaikutuksen
ilmiöitä, kuten
olomuodon
muutokset ja kitka
sekä tietää, että niihin
liittyviä tietoja ja
taitoja tarvitaan
erilaisissa arjen
tilanteissa.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
tilanteista, joissa
voidaan tehdä omia
hyviä valintoja
energiavarojen
kestävän käytön
kannalta.

Oppilas osaa
muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavasta
ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä
tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi.

Oppilas osaa
muodostaa aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia
kysymyksiä. Oppilas
harjoittelee
tarkentamaan
kysymyksiä
tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi.
Oppilas osaa
Oppilas osaa
työskennellä
työskennellä
turvallisesti ja
turvallisesti sekä tehdä
pitkäjänteisesti sekä
havaintoja ja
tehdä havaintoja ja
mittauksia ohjeiden
mittauksia ohjeiden tai mukaisesti. Oppilas
suunnitelman
osallistuu erilaisten
mukaan. Oppilas osaa
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T7
Oppilas käsittelee,
tulkitsee ja esittää omien
tutkimustensa tuloksia.

Tutkimusten
tulosten
käsittely,
esittäminen ja
arviointi

T8
Oppilas ymmärtää
joitakin lämpöön, voimiin
ja liikeilmiöihin liittyvien
teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita.
T9
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
mittaustulosten
hankkimiseen ja
esittämiseen sekä osaa
pohtia ilmiöitä myös niitä
havainnollistavien
simulaatioiden avulla.

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkai
sussa
Tieto- ja
viestintäteknolo
gian käyttö

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10
Käsitteiden
Oppilas käyttää fysiikan
käyttö ja
käsitteitä täsmällisesti
jäsentyminen
selittäessään oppimiaan
lämpö- ja liikeilmiöitä
sekä pohtiessaan
ilmiöiden välisiä
suhteita.

T11
Oppilas osaa käyttää
erilaisia malleja lämpö- ja
liikeilmiöiden
kuvaamisessa ja
selittämisessä.

Mallien
käyttäminen

tehdä erilaisia
tutkimuksia
yhteistyössä muiden
kanssa.
Oppilas osaa käsitellä,
tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia.
Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta
ja luotettavuutta sekä
pohtia
tutkimusprosessin
toimivuutta.
Oppilas osaa kuvata
lämpöön ja voimiin
liittyviä teknologisia
sovelluksia ja niiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologisia
välineitä tai
sovelluksia tiedon ja
mittaustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä erilaisia
havaintoja ja
päätelmiä
simulaatiolla
kuvattavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa kuvata
lämpö- ja liikeilmiöitä
ja selittää niitä
käyttäen fysiikan
keskeisiä
käsitteitä. Oppilas
osaa yhdistää ilmiöön
siihen liittyvät
ominaisuudet ja
ominaisuuksia
kuvaavat suureet.
Oppilas osaa koota
mittatuloksia lämpöja liikeilmiöistä ja
piirtää niistä kuvaajia
ja tulkita niitä. Oppilas
tietää, että kuvaaja ei

tutkimusten
toteuttamiseen.

Oppilas osallistuu
tutkimusten tuloksien
käsittelyyn ja
esittämiseen sekä
tulosten
oikeellisuuden ja
luotettavuuden
pohtimiseen.
Oppilas tuntee joitakin
lämpöön ja voimiin
liittyviä arkisia
teknologisia
sovelluksia ja osaa
kuvata niiden käyttöä.
Oppilas opettelee
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologisia
välineitä tai
sovelluksia
tutkimuksen eri
vaiheissa. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
simulaatiolla
kuvattavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa kuvata
lämpö- ja liikeilmiöitä
omin sanoin ja
joidenkin fysiikan
keskeisten käsitteiden
avulla.

Oppilas osaa koota
mittatuloksia
yksinkertaisista lämpöja liikeilmiöistä ja
piirtää niistä kuvaajia.
Oppilas tietää, että
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kerro kaikkea
tutkittavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa tehdä
päätelmiä
voimanuolista.
T12
Oppilas osaa käyttää eri
tietolähteitä sekä
perustelee erilaisia
näkemyksiään fysiikalle
ominaisella tavalla.

Argumentointitaidot ja
tietolähteiden
käyttäminen

T13
Oppilas tuntee tapoja,
joilla luonnontieteellinen
tieto on kehittynyt sekä
tietää tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

Luonnontieteellisen tiedon
luonteen
hahmottaminen

T14
Oppilas pyrkii
saavuttamaan riittävät
tiedolliset valmiudet
jatko-opintoja varten.

Tiedollisten
jatko-opintovalmiuksien
saavuttaminen

Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas
osaa ilmaista ja
perustella erilaisia
näkemyksiä käyttäen
fysiikan käsitteitä.
Oppilas osaa kuvata
fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas
osaa kuvata
esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.
Oppilas osaa käyttää
voimia ja liikeilmiöitä
kuvaavia keskeisiä
käsitteitä, olioita,
ominaisuuksia,
suureita, malleja ja
lakeja kuvatessaan
arjen tilanteita.

kappaleeseen
kohdistuvaa voimaa
voidaan mallintaa
voimanuolella. Oppilas
osaa tehdä
voimanuolia käyttäen.
Oppilas osaa ohjatusti
hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista
joitakin näkemyksiä
fysiikan tietoihin
liittyen.

Oppilas osaa antaa
jonkun esimerkin
luonnontieteellisen
tiedon kehittymisestä.
Oppilas tuntee joitakin
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

Oppilas osaa käyttää
joitakin voimaa ja
liikeilmiöitä kuvaavia
keskeisiä käsitteitä,
olioita, ominaisuuksia,
suureita ja malleja
kuvatessaan arjen
tilanteita.

T15

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta fysiikan opiskeluun

T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan omaa
fysiikan osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1-S6

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimisen taidot

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita
pienten kokonaisuuksien osalta ja
työskennellä niiden saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman
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työskentelemään
pitkäjänteisesti
T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään fysiikan
osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja
yhteiskunnassa
T4 ohjata oppilasta käyttämään
fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa
sekä arvioimaan omia
valintojaan energiavarojen
kestävän käytön kannalta
Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä
edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja
johdonmukaisesti
T7 ohjata oppilasta
käsittelemään, tulkitsemaan ja
esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia
T8 ohjata oppilasta
ymmärtämään teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
merkitystä sekä innostaa
osallistumaan yksinkertaisten
teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa
T9 opastaa oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen
sekä tukea oppilaan oppimista

palautteen, vertaispalautteen ja
itsearvioinnin perusteella.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien
avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja
tarvitaan erilaisissa tilanteissa.
Oppilas osaa kuvata fysiikan
osaamisen merkitystä eri ammateissa
ja jatko-opinnoissa.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien
avulla, miten fysiikan osaamista
tarvitaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi.
Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja
energiavarojen kestävän käytön
kannalta.

S1-S6

Fysiikan
merkityksen
arvioiminen

S1-S6

Kestävän
kehityksen tiedot
ja taidot fysiikan
kannalta

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen
sekä tutkimusten
ja muun
toiminnan
suunnittelu
Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
tarkasteltavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä
tutkimuksen tai muun toiminnan
kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
sekä tehdä havaintoja ja mittauksia
ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä
muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.

S1-S6

Tutkimusten
tulosten käsittely,
esittäminen ja
arviointi

S1-S6

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisu
ssa

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja
esittää tutkimusten tuloksia.
Oppilas osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin
toimivuutta.
Oppilas osaa kuvata joitakin
teknologisia sovelluksia ja niiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa työskennellä
yhteistyössä teknologisen ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa,
kehittämisessä ja soveltamisessa.

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologi
an käyttö

S1-S6

Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai
sovelluksia tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja
päätelmiä simulaatiosta.
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havainnollistavien
simulaatioiden avulla
Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
S1-S6
käyttämään fysiikan käsitteitä
täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä.
T11 ohjata oppilasta
S1-S6
käyttämään erilaisia malleja
ilmiöiden kuvaamisessa ja
selittämisessä sekä ennusteiden
tekemisessä
T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä sekä
ilmaisemaan ja perustelemaan
erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla
T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

S1-S6

T14 ohjata oppilasta
saavuttamaan riittävät
tiedolliset valmiudet jatkoopintoja varten
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä
sekä sähköstä
T15 ohjata oppilasta
soveltamaan fysiikan tietojaan
ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä
tarjota mahdollisuuksia
tutustua fysiikan soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten
luonnossa, elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

S5, S6

S1, S4

S1-S6

Käsitteiden käyttö
ja jäsentyminen

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä
fysiikan keskeisten käsitteiden avulla.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen
liittyvät ominaisuudet ja
ominaisuuksia kuvaavat suureet.

Mallien
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia
malleja ja tehdä ennusteita sekä
harjoittelee yksinkertaisten mallien
muodostamista mittaustuloksista.
Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä
mallin rajoituksia tai puutteita.
ArgumentointiOppilas osaa hakea tietoa erilaisista
taidot ja
tietolähteistä ja valita joitakin
tietolähteiden
luotettavia tietolähteitä.
käyttäminen
Oppilas osaa ilmaista ja perustella
erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.
LuonnontieteelOppilas osaa kuvata fysiikkaan
lisen tiedon
liittyvien esimerkkien avulla
luonteen
luonnontieteellisen tiedon luonnetta
hahmottaminen
ja kehittymistä.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien
avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.
Tiedollisten jatko- Oppilas osaa käyttää
opintovalmiuksien vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä
saavuttaminen
sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita,
ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.
Tietojen ja
taitojen
soveltaminen eri
tilanteissa

Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan
ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai
tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan
eri ympäristöissä.

Kemia
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
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Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas kiinnostuu
kemian opiskelusta.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä omasta
osaamisestaan
opettajan antaman
palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin
perusteella. Ohjeiden
mukaisesti
työskennellessään
oppilas tarvitsee
merkittävissä määrin
ohjausta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa
tarvitaan kemian tietoja
ja taitoja. Oppilas osaa
antaa yksinkertaisia
esimerkkejä erilaisista
aineista ja niiden
merkityksistä oman
elämän kannalta.

T2
Oppilas tunnistaa omaa
osaamistaan ja
työskentelee
huolellisesti ohjeiden
mukaan.

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimisen
taidot

Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan
monipuolisesti opettajan
antaman palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin perusteella.
Oppilas työskentelee
huolellisesti ohjeiden
mukaisesti.

T3
Oppilas ymmärtää
aineiden ja materiaalien
ja niiden
ominaisuuksien
merkitystä arjessa ja
omassa elämässä.

S1-S6

Kemian
merkityksen
arvioiminen

T4
Oppilas osaa pohtia
omia valintojaan
luonnonvarojen
kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren
kannalta.

S1-S6

Kestävän
kehityksen
tiedot ja taidot
kemian kannalta

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla, miten
kemian tietoja ja taitoja
tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa
kertoa esimerkein
joidenkin alkuaineiden tai
niiden yhdisteiden, kuten
hapen tai hiilimonoksidin,
merkityksestä omassa
elämässään.
Oppilas osaa kuvata
kemian näkökulmasta
esimerkkien avulla, miten
toimia ja tehdä valintoja
luonnonvarojen käytön ja
tuotteen elinkaaren
kannalta kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi. Oppilas
osaa kuvata, miten
luonnonvaroja käytetään
erilaisiin oman
lähiympäristön
kulutustuotteisiin. Oppilas
osaa esimerkein kuvata
miten näitä erilaisia
kulutustuotteita voidaan

Oppilas osaa antaa
kemian näkökulmasta
esimerkkejä
toiminnastaan ja
valinnoistaan
luonnonvarojen käytön
ja tuotteen elinkaaren
kannalta kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi. Oppilas
osaa esimerkein
vertailla eri
kulutustuotteita
luonnonvarojen käytön
kannalta. Oppilas osaa
kertoa, miten joitakin
kodin jätteitä on
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Tutkimisen taidot
T5
Oppilas muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavista
ilmiöstä.

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen
sekä
tutkimusten ja
muun
toiminnan
suunnittelu
Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

lajitella. Oppilas osaa
käyttää sopivan määrän
aineita oppilastöissä ja
osaa hävittää
oppilastöiden jätteet
ohjeiden mukaisesti.

mahdollista lajitella.
Oppilas osaa käyttää
sopivan määrän aineita
oppilastöissä ja osaa
hävittää oppilastöiden
jätteet ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas osaa muodostaa
erilaisia kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä.

Oppilas osaa muodostaa
yksinkertaisia
kysymyksiä
tarkasteltavista
ilmiöistä.

Osallistuessaan
suljettujen ja avoimien
tutkimusten tekemiseen
ryhmässä oppilas
työskentelee turvallisesti,
osana ryhmää ja hallitsee
perustyötaidot. Oppilas
osaa tehdä ohjeiden
mukaisia havaintoja
töistä, merkitä keskeiset
havainnot ylös ja tehdä
työstä selkeät
muistiinpanot.
Oppilas osaa käsitellä ja
esittää tutkimustuloksia.
Oppilas osaa pohtia
tulosten luetettavuutta
sekä tutkimusprosessin
toimivuutta.

Osallistuessaan
suljettujen ja avoimien
tutkimusten tekemiseen
ryhmässä oppilas
työskentelee
turvallisesti, osana
ryhmää ja noudattaa
ohjeita. Oppilas osaa
merkitä
tutkimustuloksia ylös.

T6
Oppilas oppii
työskentelemään
turvallisesti ja
johdonmukaisesti.

S1-S6

T7
Oppilas osaa esittää
omien tutkimustensa
tuloksia sekä pohtia
niiden luotettavuutta.

S1-S6

Tutkimusten
tulosten
käsittely,
esittäminen ja
arviointi

T8
Oppilas ymmärtää
joidenkin
yksinkertaisten
teknologisten
sovellusten, kuten
kylmähauteen,
toimintaperiaatteita.
T9
Oppilas hyödyntää
simulaatioita ja
videoanimaatioita
esimerkiksi
tutustuessaan joidenkin
aineiden
ominaisuuksiin.

S1-S6

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkai
sussa

Oppilas osaa kuvata
joitakin esimerkkejä
kemian ilmiöiden
soveltamisesta
teknologiassa.

Oppilas osaa kirjata,
käsitellä ja esittää
tutkimustuloksia
ohjeiden mukaisesti.
Oppilas ottaa osaa
tulosten luetettavuuden
pohtimiseen.
Oppilas osaa antaa
yksinkertaisia
esimerkkejä kemian
soveltamisesta
teknologiassa.

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknolo
gian käyttö

Oppilas hyödyntää tietoja viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia
tutkimusten eri vaiheissa.
Oppilas osaa tehdä
simulaatioilla ja
videoanimaatioilla
tarkasteltavasta ilmiöstä

Oppilas hyödyntää
tieto- ja
viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia
tutkimusten eri
vaiheissa. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
simulaatioilla ja
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havaintoja. Oppilas
rohkaistuu tekemään
johtopäätöksiä
havaintojensa pohjalta.

videoanimaatioilla
tarkasteltavasta
ilmiöstä.

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10
S1-S6
Käsitteiden
Oppilasta osaa käyttää
käyttö ja
kemian käsitteitä
jäsentyminen
kuvaillessaan
tutkimuksissa
havaitsemiaan
kemiallisia ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää
kemian käsitteitä oikeassa
asiayhteydessä. Oppilas
osaa selittää
havaitsemiaan kemian
ilmiöitä keskeisten
kemian käsitteiden avulla.

Oppilas osaa käyttää
joitakin keskeisiä
kemian käsitteitä, kuten
puhdas aine tai seos,
kuvaillessaan
havaitsemiaan
kemiallisia ilmiöitä.

T11
Oppilas käyttää malleja
esimerkiksi aineen
rakenteen
kuvaamiseen.

S1-S6

Mallien
käyttäminen

Oppilas tietää, miksi
kemiassa käytettään
malleja. Oppilas osaa
kuvata aineen rakennetta
mallin avulla.

T12
Oppilas perustelee
erilaisia näkemyksiä
kemialle ominaisella
tavalla.
T13
Oppilas hahmottaa
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta sekä
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

S1-S6

Argumentointitaidot ja
tietolähteiden
käyttäminen

Oppilas osaa perustella
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä siitä, miten
kemiassa käytetään
malleja. Oppilas osaa
erottaa toisistaan
erilaisia malleja, kuten
puhtaan aineen ja
seoksen mallin.
Oppilas harjoittelee
perustelemaan
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

S1, S4

Luonnontieteellisen tiedon
luonteen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata
kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta. Oppilas
osaa kertoa esimerkkejä
siitä, miten aineiden
ominaisuuksia tutkitaan
esimerkiksi
erotusmenetelmien
avulla. Oppilas osaa
kuvata esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
luonnontieteellisen
tiedon luonteesta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
tieteellisistä tavoista
tuottaa tietoa.

T14
T15

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
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T1
Oppilas kiinnostuu
kemian opiskelusta.

S1-S6

T2
Oppilas tunnistaa omaa
osaamistaan.
Oppilas asettaa
tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelee
pitkäjänteisesti.

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimisen taidot

T3
Oppilas ymmärtää
alkuaineiden ja niistä
muodostuvien
yhdisteiden
ominaisuuksien
merkitystä omassa
elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa.

S1-S6

Kemian
merkityksen
arvioiminen

T4
S1-S6
Oppilas oppii
arvioimaan omia
valintojaan
energiavarojen kestävän
käytön kannalta.

Kestävän
kehityksen tiedot
ja taidot kemian
kannalta

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa kuvata
omaa osaamistaan
monipuolisesti
opettajan antaman
palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin
perusteella. Oppilas
työskentelee
huolellisesti ohjeiden
mukaisesti. Oppilas
asettaa työskentelylleen
tavoitteet ja osaa
työskennellä niiden
saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla,
miten kemian tietoja ja
taitoja tarvitaan
erilaisissa tilanteissa.
Oppilas tietää, että osa
suoloista on
vesiliukoisia. Oppilas
osaa kuvata kemian
osaamisen merkitystä
eri ammateissa.
Oppilas osaa kuvata
erilaisten valintojen
merkitystä
energiavarojen kestävän
käytön kannalta.
Oppilas osaa kuvata
joidenkin tuotteiden
lajittelua ja sitä, miten
se säästää luontoa.
Oppilas osaa kuvata,
miten kodin
sähkölaitteiden, kuten
matkapuhelimen tai
kannettavan
tietokoneen,
käyttöenergia voidaan

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä omasta
osaamisestaan
opettajan antaman
palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin
perusteella. Ohjeiden
mukaisesti
työskennellessään
oppilas tarvitsee
merkittävissä määrin
ohjausta. Oppilas osaa
esimerkkien avulla
kertoa työskentelynsä
tavoitteista ja niistä
työtavoista, joilla
tavoitteisiin päästään.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa
tarvitaan kemian tietoja
ja taitoja. Oppilas osaa
nimetä ammatteja,
joissa tarvitaan kemian
osaamista.

Oppilas osaa esimerkein
vertailla arkipäivän
valintoja energiavarojen
kestävän käytön
kannalta. Oppilas osaa
antaa esimerkkejä
metallien kierrätyksestä
ja siitä, kuinka
metallituotteen
käyttöikää voidaan
kasvattaa suojaamalla
niitä korroosiolta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä erilaisista
kodin sähkölaitteista,
kuten matkapuhelin tai
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Tutkimisen taidot
T5
Oppilas muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä
sekä kehittää
kysymyksiä edelleen
tutkimuksiin liittyen.

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen
sekä tutkimusten
ja muun
toiminnan
suunnittelu

T6
Oppilas toteuttaa
kokeellisia tutkimuksia
yhteistyössä muiden
kanssa sekä
työskentelee
turvallisesti ja
johdonmukaisesti.

S1-S6

Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

T7
Oppilas käsittelee,
tulkitsee ja esittää
omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioi
niiden luotettavuutta.

S1-S6

Tutkimusten
tulosten käsittely,
esittäminen ja
arviointi

T8
Oppilas ymmärtää
aineiden ja niistä
muodostuvien
yhdisteiden
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
merkitystä esimerkiksi
energiantuotannossa.

S1-S6

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisu
ssa

tuottaa kemiallisesti.
Oppilas osaa käyttää
sopivan määrän aineita
oppilastöissä ja osaa
hävittää oppilastöiden
jätteet ohjeiden
mukaisesti.

kannettava tietokone,
joiden käyttöenergia
voidaan tuottaa
kemiallisesti. Oppilas
osaa käyttää sopivan
määrän aineita
oppilastöissä ja osaa
hävittää oppilastöiden
jätteet ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas osaa esittää
monipuolisia
kysymyksiä tutkittavasta
ilmiöstä ja jalostaa niitä
jatkotutkimuksiin
liittyen. Oppilas osaa
esittää jatkokysymyksiä
tutkinnan kohteeksi
rajaamalla muuttujia.
Osallistuessaan
suljettujen ja avoimien
tutkimusten tekemiseen
ryhmässä oppilas
työskentelee
turvallisesti osana
ryhmää ja hallitsee
perustyötaidot. Oppilas
osaa tehdä ohjeiden
mukaisia havaintoja
töistä, merkitä keskeiset
havainnot ylös ja tehdä
työstä selkeät
muistiinpanot.
Oppilas osaa käsitellä,
tulkita ja esittää
tutkimustuloksia.
Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta
ja luetettavuutta.

Oppilas osaa muodostaa
yksinkertaisia
kysymyksiä
tarkasteltavista
ilmiöistä.

Oppilas osaa kuvata
joidenkin aineiden ja
niistä muodostuvien
yhdisteiden
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
merkitystä esimerkiksi
energiantuotannossa.

Osallistuessaan
suljettujen ja avoimien
tutkimusten tekemiseen
ryhmässä oppilas
työskentelee
turvallisesti osana
ryhmää ja noudattaa
ohjeita. Oppilas osaa
merkitä
tutkimustuloksia ylös.

Oppilas osaa käsitellä,
tulkita ja esittää
tutkimustuloksia
ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa pohtia
tulosten oikeellisuutta
ja luetettavuutta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä aineiden ja
niistä muodostuvien
yhdisteiden
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteista ja
merkitystä esimerkiksi
energiantuotannossa.
Oppilas osaa antaa
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T9
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
mittaustulosten
hankkimiseen ja
esittämiseen. Oppilas
laajentaa oppimistaan
käyttämällä
havainnollistavia
simulaatioita ja
animaatioita.

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologi
an käyttö

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10
S1-S6
Käsitteiden käyttö
Oppilas käyttää kemian
ja jäsentyminen
merkkikieltä
täsmällisesti sekä
jäsentää omia
käsiterakenteitaan
tulkitsemalla
yksinkertaisia
reaktioyhtälöitä.
T11
S1-S6
Mallien
Oppilas käyttää
käyttäminen
jaksollista järjestelmää
alkuaineiden
ominaisuuksien
kuvaamisessa ja
selittämisessä.

esimerkkejä kodin
sähkölaitteista, kuten
matkapuhelin tai
kannettava tietokone,
joiden käyttöenergia
voidaan tuottaa
kemiallisesti.
Oppilas hyödyntää
Oppilas hyödyntää
tieto- ja
tieto- ja
viestintätekniikan
viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia
välineitä ja sovelluksia
tutkimusten eri
tutkimusten eri
vaiheissa. Oppilas osaa
vaiheissa. Oppilas osaa
tehdä simulaatioilla ja
tehdä simulaatioilla ja
videoanimaatioilla
videoanimaatioilla
tarkasteltavasta ilmiöstä tarkasteltavasta ilmiöstä
havaintoja sekä osaa
havaintoja. Oppilas
jalostaa havaintojansa
käyttää tieto- ja
päätelmiksi. Oppilas
viestintäteknologiaa
osaa kerätä
mittaustulosten
tarkoituksenmukaista
hankkimiseen ja
tietoa simulaatioista ja
esittämiseen.
videoanimaatioista.
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
mittaustulosten
hankkimiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa käyttää
kemian merkkikieltä ja
käsitteitä täsmällisesti
selittäessään kemian
ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää
joitakin keskeisiä
kemian käsitteitä
kuvaillessaan kemian
ilmiöitä. Oppilas tuntee
jossain määrin kemian
merkkikieltä.

Oppilas osaa hyödyntää
jaksollista järjestelmää
monipuolisesti
selittäessään eri
alkuaineiden kemiallisia
ominaisuuksia. Oppilas
osaa kuvata alkuaineen
atomin
elektronirakenteen
elektronikuorimallia
käyttäen.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä siitä miten
jaksollista järjestelmää
käytetään alkuaineiden
ominaisuuksien
kuvaamiseen ja
selittämiseen. Oppilas
osaa selittää
atomimallin avulla
atomin rakenteen ja
sen, että atomilla on
positiivisesti varautunut
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T12
Oppilas käyttää eri
tietolähteitä sekä
perustelee erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

S1-S6

Argumentointitaidot ja
tietolähteiden
käyttäminen

Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä. Oppilas
osaa ilmaista ja
perustella erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla

T13
Oppilas hahmottaa
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta sekä
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

S1, S4

Luonnontieteellisen tiedon
luonteen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata
kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa. Oppilas
osaa kirjoittaa joitakin
yksinkertaisia
reaktioyhtälöitä, kuten
aineen palamisen
reaktioyhtälön.

T14
Oppilas saavuttaa
riittävät tiedolliset
valmiudet jatkoopintoja varten ja
ymmärtää
perusperiaatteita
aineen ominaisuuksista,
rakenteesta ja aineiden
muuttumisesta
kemiallisessa reaktiossa.

S5, S6

Tiedollisten jatkoopintovalmiuksie
n saavuttaminen

Oppilas osa
monipuolisesti käyttää
aineen ominaisuuksien,
rakenteiden, ja aineiden
muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa
tilanteissa. Oppilas osaa
selittää jaksollisen
järjestelmän avulla,
millaisia ominaisuuksia
ja millainen rakenne
kullakin alkuaineella on
ja miten tämä vaikuttaa
siihen, miten kyseinen

ydin, jonka ympärille
negatiiviset elektronit
sijoittuvat
säännönmukaisesti
kuorille.
Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä. Oppilas
osaa ilmaista erilaisia
näkemyksiä ja
harjoittelee
perustelemaan niitä
kemialle ominaisella
tavalla. Oppilas osaa
antaa esimerkkejä siitä,
miksi esimerkiksi kodin
kasvimaan
kalkitseminen on
perusteltua
kasvatettavien kasvien
kasvun kannalta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
luonnontieteellisen
tiedon luonteesta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
tieteellisistä tavoista
tuottaa tietoa. Oppilas
tietää, että kemiassa
reaktioyhtälön tarkoitus
on kuvata ja antaa
tietoa siitä, miten
reaktioon osallistuvat
aineet reagoivat
keskenään.
Oppilas osa käyttää
joitakin aineen
ominaisuuksien,
rakenteiden, ja aineiden
muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa
tilanteissa. Oppilas osaa
kertoa, että kemiallisen
reaktion lähtöaineet
rakentuvat samoista
alkuaineista kuin
reaktiotuotteet.
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alkuaine reagoi
kemiallisesti. Oppilas
ymmärtää, että
kemiallisen reaktion
lähtöaineet rakentuvat
samoista määristä
alkuaineatomeja kuin
reaktiotuotteet ja että
tietyn alkuaineen
atomien lukumäärä on
sama niin lähtöaineissa
kuin reaktiotuotteissa.
Oppilas ymmärtää, että
kemiallisessa reaktiossa
aukeaa ja syntyy uusia
atomien välisiä sidoksia.
T15

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta kemian opiskeluun

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1-S6

T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimisen
taidot

T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään kemian
osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

S1-S6

Kemian
merkityksen
arvioiminen

T4 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa
sekä arvioimaan omia
valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta
Tutkimisen taidot

S1-S6

Kestävän
kehityksen
tiedot ja taidot
kemian
kannalta

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita
pienten kokonaisuuksien osalta ja
työskennellä niiden saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan
opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin
perusteella.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan
erilaisissa tilanteissa.
Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen
merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten kemian osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi.
Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja
luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta.
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T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä
edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi

S1-S6

T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti
ja johdonmukaisesti

S1-S6

T7 ohjata oppilasta
S1-S6
käsittelemään, tulkitsemaan
ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä
arvioimaan niitä ja koko
tutkimusprosessia
T8 ohjata oppilasta
S1-S6
hahmottamaan kemian
soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa
soveltavien ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen yhteistyössä
muiden kanssa
T9 ohjata oppilasta
S1-S6
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla
Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
S1-S6
käyttämään kemian käsitteitä
täsmällisesti sekä
jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten
teorioiden mukaisia
käsityksiä.
T11 ohjata oppilasta
S1-S6
käyttämään erilaisia malleja
kuvaamaan ja selittämään

Kysymysten
muodostamine
n sekä
tutkimusten ja
muun
toiminnan
suunnittelu
Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
tarkasteltavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä
tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Tutkimusten
tulosten
käsittely,
esittäminen ja
arviointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia.
Oppilas osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa
kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkai
sussa

Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä
kemian soveltamisesta teknologiassa.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä
ja soveltamisessa.

Tieto- ja
viestintäteknolo
gian käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai
sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä
simulaatiosta.

Käsitteiden
käyttö ja
jäsentyminen

Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä
käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja
yhdistää niitä toisiinsa.
Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä
kemian keskeisten käsitteiden avulla.

Mallien
käyttäminen

Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa
työskennellä turvallisesti sekä tehdä
havaintoja ohjeiden tai suunnitelman
mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden
kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.
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aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä
T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla
T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa
T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista
T15 ohjata oppilasta
soveltamaan kemian tietojaan
ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä
tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian
soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

S1-S6

Argumentointitaidot ja
tietolähteiden
käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

S1, S4

Luonnontieteellisen tiedon
luonteen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen
tiedon luonnetta ja kehittymistä.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S5, S6

Tiedollisten
jatko-opintovalmiuksien
saavuttaminen

Oppilas osaa käyttää aineen
ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden
muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa tilanteissa.

S1-S6

Tietojen ja
taitojen
soveltaminen
eri tilanteissa

Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja
taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa,
jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.

Terveystieto
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1
S1-S3
Oppilas ymmärtää terveyden
koostuvan fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta osaalueesta sekä käsittää, että
terveydessä keskeisintä on
terveyden edistäminen, arjen
voimavarojen ylläpitäminen sekä
terveysosaamisen (tiedot, taidot,

Arvioinnin
kohteet
oppiainees
sa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Terveyteen
liittyvät
käsitykset

Oppilas osaa kuvata
terveyden osa-alueet
ja näiden välistä
vuorovaikutusta
esimerkkien avulla.
Oppilas ymmärtää
koetun ja mitatun
terveyden käsitteet.
Oppilas pystyy

Oppilas osaa nimetä
terveyden osa-alueet ja
elämänkulun eri vaiheet.
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itsetuntemus, kriittinen ajattelu
ja eettinen vastuullisuus)
kehittäminen.
Oppilas ymmärtää koetun ja
mitatun terveyden käsitteet.
Oppilas tietää elämänkulun
keskeiset kohdat sekä tunnistaa
elämänkulun ja eri ikäkausien
tunnuspiirteitä terveyden
näkökulmasta. Oppilas osaa
kuvata ihmisen fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja
kehitystä nuoruudessa ja
ymmärtää sen olevan yksilöllistä.
Oppilas osaa selittää kasvuun ja
kehitykseen liittyviä käsitteitä.
T2
Oppilas harjoittelee erilaisia
vuorovaikutustilanteita.

T3
Oppilas käsittää, että jokainen
ihminen on ainutlaatuinen.
Oppilas oppii tapoja kehittää
omaa itsetuntemustaan, itsensä
arvostamista sekä itsensä
kuuntelemista.
Oppilas ymmärtää, että oman
kehon ja mielen viestien
kuunteleminen ja niiden
ymmärtäminen ovat osa
terveydenlukutaitoa.
T4
Oppilas pohtii oman
käyttäytymisensä merkitystä
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

esittelemään
elämänkulun eri
vaiheita, erityisesti
nuoruuden
kehitystä.

S1

Vuorovaiku
tustaitojen
analysointi

S1

S1, S3

Terveydelli
sen
kehityksen
analysointi
ja toiminta
vuorovaiku
tustilanteis
sa

Oppilas osallistuu
aktiivisesti erilaisten
vuorovaikutustilantei
den harjoituksiin
oppitunneilla.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas osaa pohtia
oman
käyttäytymisensä
merkitystä erilaisissa
vuorovaikutustilantei
ssa ja pohtia niihin
liittyviä eettisiä
kysymyksiä
esimerkiksi
kiusaamistilanteissa.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5
S1-S3
Terveyteen Oppilas osaa nimetä
Oppilas tietää, mitkä tekijät
vaikuttavie useita terveyttä
vahvistavat ja mitkä puolestaan
n tekijöiden tukevia ja
vaarantavat fyysistä, psyykkistä ja
tunnistami vaarantavia tekijöitä.
sosiaalista terveyttä.
nen ja
Oppilas osaa selittää
Oppilas tunnistaa kiusaamisen eri
terveyteen kiusaamiseen
piirteitä ja siihen liittyviä rooleja
liittyvien
liittyviä käsitteitä.

Oppilas osallistuu
ohjatusti
vuorovaikutustilanteide
n harjoituksiin
oppitunneilla.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas tunnistaa
käyttäytymisensä
erilaisia piirteitä.

Oppilas osaa nimetä
muutamia terveyttä
tukevia ja vaarantavia
tekijöitä. Oppilas
tunnistaa kiusaamiseen
liittyviä käsitteitä.
Oppilas tietää
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sekä tietää keinoja kiusaamisen
ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.
Oppilas tietää, mitä käsitteet
mielihyvä ja riippuvuus
tarkoittavat ja osaa nimetä
erilaisia mielihyvän ja
riippuvuuden lähteitä.
Oppilas ymmärtää riippuvuuksiin
liittyvät terveysriskit ja osaa
nimetä syitä erilaisille
riippuvuuksille sekä keinoja niistä
eroon pääsemiseksi.
Oppilas tiedostaa
tupakkatuotteista (tupakka,
nuuska, sähkösavuke) aiheutuvan
riippuvuuden ja osaa selittää
niihin liittyviä terveyshaittoja.
Oppilas ymmärtää käsitteen
passiivinen tupakointi.
T6
Oppilas harjoittelee terveyteen ja
sairauteen liittyvien
tiedonhankintamenetelmien
käyttämistä.

T7
Oppilas ymmärtää omaa
terveyttä koskevien
elintapavalintojen merkityksen
jokapäiväisessä elämässä ja
pystyy nimeämään omaa
terveyttä vahvistavia asioita.
Oppilas ymmärtää itsestä
huolehtimisen merkityksen
terveyden kannalta (päivittäinen
hyvä hygienia).
Oppilas miettii
elämänhallintataitojen
merkitystä osana terveyden
kannalta merkittäviä
voimavaroja.
Oppilas opettelee tunnistamaan
mahdollisia riippuvuutta
aiheuttavia tekijöitä omassa
elämässään ja miettimään, miten
välttää riippuvuuksien
kehittymistä.

S2, S3

S1, S2

käsitteiden
käyttämine
n

Oppilas ymmärtää
riippuvuuden ja
mielihyvän
terveyden osaalueiden
näkökulmista.
Oppilas osaa selittää
tupakkatuotteisiin
liittyviä
terveyshaittoja.

riippuvuuden ja
mielihyvän käsitteiden
merkityksen. Oppilas
tietää tupakkatuotteisiin
liittyviä terveyshaittoja.

Terveyteen
,
turvallisuut
een ja
sairauteen
liittyvien
tietojen ja
taitojen
soveltamin
en

Oppilas osaa etsiä
terveyteen liittyvää
tietoa.

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä terveyteen liittyvää
tietoa.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

78

T8
Oppilas tarkastelee erilaisia
terveyteen liittyviä ajankohtaisia
ilmiöitä ja osaa selittää
terveystottumuksiin liittyvien
ilmiöiden muodostumista.

S1-S3

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9
S3
Oppilas tiedostaa mediaan
liittyviä terveyttä ja hyvinvointia
edistäviä ja vaarantavia tekijöitä.
Oppilas tietää, miten toimia
nettikiusaamistilanteessa.
T10
Oppilas oppii käytännössä
tarkastelemaan toimintakyvylle
ja sen ylläpitämiselle merkittäviä
seikkoja, kuten työasennon
ergonomiaa, ja osaa laatia
opiskelu-, toiminta- ja työkykyä
edistäviä suunnitelmia.

S1, S2

T11
Oppilas opettelee arvioimaan
omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten terveyskäsitysten
(lääketieteellinen, toiminnallinen,
subjektiivinen) vaikutusta omaan
terveyteen.
T12
Oppilas osaa käyttää kriittistä
medialukutaitoa arvioidessaan
terveyteen liittyvän viestinnän
luotettavuutta ja merkitystä.
Oppilas pohtii, mitä keinoja ja
tapoja hänellä on vaikuttaa
lähiyhteisönsä terveyteen.
Oppilas pohtii eettistä
vastuullisuutta, esimerkiksi
muiden huomioon ottamista tai
(netti)kiusaamiseen puuttumista,
osana terveysosaamista.

S1-S3

S3

Terveyteen
ja
sairauteen
liittyvien
ilmiöiden
tarkastelu

Ympäristön
terveysvaik
utusten
hahmottam
inen

Oppilas osallistuu
keskusteluun
ajankohtaisista
terveysuutisista ja
tiedostaa
terveystottumuksiin
liittyvien ilmiöiden
muodostumista.

Oppilas osaa kertoa,
miten media
vaikuttaa
terveyteen. Oppilas
tietää, miten toimia
nettikiusaamistilante
essa.
Työkyvyn
Oppilas osaa
edistämise tarkastella
n keinojen
toimintakyvyn
hahmottam kannalta tärkeitä
inen
asioita kuten
työergonomiaa.
Oppilas osaa
suunnitella omaa
opiskeluaan
toimintakykyä
tukevalla tavalla.
Terveyskäsi Oppilas ymmärtää,
tysten
miten perhe,
arviointi
lähiyhteisöt ja muut
sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat
käsityksiin
terveydestä.
Terveyteen Oppilas osaa pohtia
liittyvän
terveyteen liittyvän
viestinnän
viestinnän
arviointi
luotettavuutta ja
merkitystä. Oppilas
osaa eritellä
elämäntapojen
seurauksia. Oppilas
osaa kertoa keinoja
ja tapoja, miten
terveyteen voidaan
vaikuttaa
lähiyhteisössä.

Oppilas osallistuu
ohjatusti keskusteluun
ajankohtaisista
terveysuutisista.

Oppilas tietää, että
media vaikuttaa
terveyteen.

Oppilas tietää, mitä
tarkoittavat
toimintakyky ja
ergonomia. Oppilas osaa
ohjatusti suunnitella
omaa opiskeluaan.

Oppilas tietää, että
käsitys terveydestä
vaihtelee.

Oppilas pohtii ohjatusti
terveyteen liittyvän
viestinnän
luotettavuutta ja
elämäntapojen
seurauksia
lähiyhteisöissä.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
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Tavoitteet

Sisältöalueet

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1
S1-S3
Oppilas osaa nimetä
perustunteita ja käsittää
erilaisten tunteiden
olevan sallittuja.
Oppilas ymmärtää
tunnetaitojen
merkityksen mielen
hyvinvointia tukevana
tekijänä.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia arjessa
tarvittavia sosiaalisia
taitoja sekä hyvän
ystävyyssuhteen
tunnuspiirteitä.
Oppilas ymmärtää
seksuaalisuuden olevan
voimavara ja osa
terveyttä kuuluen
ihmisen persoonaan
syntymästä lähtien.
Oppilas tunnistaa
seksuaalisen kehityksen
vaiheita
(seksuaalisuuden
portaat) ja tietää
seksuaaliterveyden
perusteet.
Oppilas osaa selittää
käsitteen seksuaalinen
suuntautuminen.
T2
S1-S5
Oppilas harjoittelee
erilaisia sosiaalisia
taitoja sekä tunnetaitoja
(erilaisten tunteiden
nimeäminen,
tunnistaminen,
ilmaiseminen ja niiden
sääteleminen).
Oppilas harjoittelee
rakentavaa toimimista
erilaisissa ristiriita- ja
ongelmatilanteissa.
T3
Oppilas osaa arvioida
omaa käyttäytymistään

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

Terveyteen
liittyvät käsitykset

Oppilas osaa nimetä
useita tunteita. Oppilas
osaa kuvata erilaisia
sosiaalisia taitoja ja
hyvän ystävyyssuhteen
tunnuspiirteitä. Oppilas
osaa selittää
seksuaaliterveyden
perusteita.

Oppilas osaa nimetä
muutamia tunteita.
Oppilas tietää hyvän
ystävyyssuhteen
tunnuspiirteitä. Oppilas
tietää
seksuaaliterveyden
käsitteen.

Vuorovaikutus- ja
tunnetaitojen
sekä
käyttäytymisen
säätelyn
analysointi

Oppilas osallistuu
aktiivisesti erilaisten
ristiriita- ja
ongelmatilanteiden
harjoituksiin
oppitunneilla. Oppilas
osaa analysoida
sosiaalisia taitoja,
tunnetaitoja sekä
käyttäytymisen
säätelyä.

Oppilas osallistuu
ohjatusti ristiriita- ja
ongelmatilanteiden
harjoituksiin
oppitunneilla. Oppilas
ymmärtää
käyttäytymisen säätelyn
merkityksen.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
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erilaisissa sosiaalisissa
pohtimaan
tilanteissa.
kokemuksiaan osana
Oppilas oppii
itsearviointia.
tarkastelemaan ja
ymmärtämään omaa
seksuaalista
kehitystään.
T4
Terveydellisen
Oppilas osaa kuvata
Oppilas pohtii erilaisten
kehityksen
vuorovaikutukseen
nuorten elämässä
analysointi ja
liittyviä tilanteita ja
tyypillisten
toiminta
tuottaa niihin ratkaisuja
ongelmatilanteiden
vuorovaikutustila sekä arvioida niiden
syitä ja seurauksia sekä
nteissa
merkitystä terveydelle.
niiden ratkaisuja.
Oppilas osaa pohtia
Oppilas osaa arvioida
vastuullisen
sosiaalisten suhteiden
seksuaalikäyttäytymisen
merkityksen mielen
vaikutusta itselle ja
hyvinvoinnille ja
muille.
terveydelle.
Oppilas osaa pohtia ja
perustella turvallista
sekä vastuullista
seksuaalikäyttäytymistä
ja suhtautumistaan
seksuaaliseen
erilaisuuteen.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5
Terveyteen
Oppilas osaa nimetä
Oppilas ymmärtää
vaikuttavien
useita terveyttä tukevia
terveyttä vahvistavia ja
tekijöiden
ja vaarantavia tekijöitä
vaarantavia tekijöitä,
tunnistaminen ja
sekä perustella niiden
esimerkiksi arkirytmiin,
terveyteen
välisiä yhteyksiä.
uneen ja lepoon,
liittyvien
Oppilas osaa selittää
ravitsemukseen,
käsitteiden
alkoholiin liittyviä
liikuntaan,
käyttäminen
terveyshaittoja.
seksuaalikäyttäytymisee
n, alkoholiin ja
liikenneturvallisuuteen
liittyen.
T6
Terveyteen,
Oppilas osaa toimia
Oppilas opettelee
turvallisuuteen ja terveyttä edistävien
terveyteen,
sairauteen
toimintamallien mukaan
turvallisuuteen ja
liittyvien tietojen arkielämän tilanteissa.
sairauteen liittyvien
ja taitojen
tietojen ja taitojen
soveltaminen
soveltamista, aiheina
arkirytmi, uni ja lepo,
ravitsemus, liikunta,
seksuaalikäyttäytymine
n, alkoholi ja
liikenneturvallisuus.

pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas osaa nimetä
vuorovaikutukseen
liittyviä tilanteita.
Oppilas tietää, mitä on
vastuullinen
seksuaalikäyttäytymine
n.

Oppilas osaa nimetä
muutamia terveyttä
tukevia ja vaarantavia
tekijöitä. Oppilas tietää
alkoholiin liittyviä
terveyshaittoja.

Oppilas osaa toimia
terveyttä edistävien
toimintamallien mukaan
joissakin arkielämän
tilanteissa.
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T7
Oppilas osaa arvioida
omia terveystaitojaan ja
tottumuksiaan
säännölliseen
arkirytmiin, uneen ja
lepoon,
ravitsemukseen,
liikuntaan,
seksuaalikäyttäytymisee
n, alkoholiin ja
liikenneturvallisuuteen
liittyen.
T8
Terveyteen ja
Oppilas osaa kuvata ja
sairauteen
opettelee arvioimaan
liittyvien
kriittisesti
ilmiöiden
elämäntapoihin, kuten
tarkastelu ja
uneen ja lepoon,
terveyteen
ravitsemukseen,
liittyvän tiedon
liikuntaan,
luotettavuuden
seksuaalikäyttäytymisee
arvioiminen
n, alkoholiin ja
liikenneturvallisuuteen
liittyviä ilmiöitä,
tietolähteitä, eettisiä
kysymyksiä, valintoja ja
niiden seurauksia,
arvoja ja arvostuksia.
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9
Ympäristön
Oppilas ymmärtää
terveysvaikutuste
ihmissuhteiden ja
n hahmottaminen
keskinäisen
huolenpidon sekä tietoja viestintäteknologian
merkityksen terveydelle
ja hyvinvoinnille.
T10
Työkyvyn
Oppilas tutustuu tarjolla
edistämisen
oleviin
keinojen
terveyspalveluihin ja
hahmottaminen
niiden toimintaan.
T11
Terveyskäsitysten
Oppilas pohtii omaan
arviointi sekä
elämään liittyviä
oppimista
terveyden ja
edistävien
hyvinvoinnin arvoja ja
tekijöiden
normeja arkirytmiin,
hahmottaminen
uneen ja lepoon,
ravitsemukseen,
liikuntaan,

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas osaa selittää
elämäntapoihin liittyviä
valintoja ja niiden
seurauksia. Oppilas osaa
pohtia eettisiä
kysymyksiä
elämäntapoihin liittyen.

Oppilas tietää
elämäntapoihin
liittyvien valintojen
seurauksia.

Oppilas ymmärtää,
miten ihmissuhteet
vaikuttavat terveyteen.
Oppilas osaa selittää,
miten tieto- ja
viestintäteknologia
vaikuttaa terveyteen.

Oppilas tietää, miten
ihmissuhteet sekä tietoja viestintäteknologia
vaikuttavat terveyteen.

Oppilas tietää, mitä
työkykyä ylläpitäviä
terveyspalveluja on
saatavilla lähiseudulla
sekä internetissä.
Oppilas osaa pohtia,
miten arvot ja normit
vaikuttavat terveyteen
arkielämässä.

Oppilas osaa tuetusti
hakea tietoa työkykyä
ylläpitävistä
terveyspalveluista.
Oppilas tietää, että
arvot ja normit
vaikuttavat terveyteen
arkielämässä.
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seksuaalikäyttäytymisee
n, alkoholiin ja
liikenneturvallisuuteen
liittyen.
T12
Oppilas tietää, miten
hän voi toiminnallaan
tukea sekä omien että
muidenkin oikeuksien
toteutumista mm.
seksuaalikäyttäytymisee
n (nuorten
seksuaalioikeudet)
liittyen.

Terveyteen ja
turvallisuuteen
vaikuttavien
keinojen
tunteminen

Oppilas osaa perustella
terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
oikeuksia ja eritellä
omien toimintatapojen
seurauksia toisille.

Oppilas tietää, että on
olemassa terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
oikeuksia.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta
S1-S3
ymmärtämään terveyden laajaalaisuutta, terveyden edistämistä
sekä elämänkulkua, kasvua ja
kehitystä voimavaralähtöisesti

T2 ohjata oppilasta kehittämään
valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja
kriisitilanteissa

S1

T3 ohjata oppilasta kehittämään
itsetuntemustaan, omien arvojen
ja asenteiden sekä kehon ja
mielen viestien tunnistamista ja
säätelemään käyttäytymistään,
oppimistaan ja opiskeluaan
tukevia tekijöitä

S1

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Terveyteen liittyvät
käsitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden
osa-alueet ja näiden välistä
vuorovaikutusta esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkein
mitä terveyden edistämisellä
tarkoitetaan.
Oppilas pystyy esittelemään
elämänkulun eri vaiheita,
erityisesti nuoruuden kehitystä ja
kuvaamaan esimerkkien avulla
terveyden, kasvun ja kehityksen
merkitystä elämän voimavarana.
Oppilas osaa nimetä useita
tunteita sekä osaa antaa
esimerkkejä tunteiden ja
käyttäytymisen välisestä
vuorovaikutuksesta ja
käyttäytymisen säätelystä.
Oppilas pystyy tuottamaan
ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä esitellä
keinoja stressin ja kriisien
käsittelyyn.
Ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Vuorovaikutus- ja
tunnetaitojen sekä
käyttäytymisen
säätelyn analysointi
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T4 ohjata oppilasta pohtimaan
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen
ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden
näkökulmasta sekä tukea
oppilaan valmiuksia luoda
vastuullisia ratkaisuja ihmisten
välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1, S3

Terveydellisen
kehityksen
analysointi ja
toiminta
vuorovaikutustilant
eissa

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään S1-S3
Terveyteen
ymmärrystään fyysisestä,
vaikuttavien
psyykkisestä ja sosiaalisesta
tekijöiden
terveydestä ja niitä vahvistavista
tunnistaminen ja
ja vaarantavista tekijöistä ja
terveyteen
mekanismeista sekä tukea
liittyvien
oppilaan valmiuksia käyttää
käsitteiden
näihin liittyviä käsitteitä
käyttäminen
asianmukaisesti
T 6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä
sekä edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti
terveyteen, turvallisuuteen ja
sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2, S3

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan
ja arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja
niiden perusteluja sekä rohkaista
oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja
T 8 ohjata oppilasta
tunnistamaan ja tarkastelemaan
kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin
liittyviä arvoja ja normeja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta
ja merkitystä

S1, S2

S1-S3

Oppilas osaa eritellä esimerkkien
avulla yksilölliseen kehitykseen
liittyviä kysymyksiä terveyden
näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä
mielen hyvinvoinnille ja
terveydelle.
Oppilas osaa nimetä ja kuvata
yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä
eettisiä kysymyksiä ja tilanteita
tuottaa niihin vastuullisia
ratkaisuja.
Oppilas pystyy nimeämään useita
terveyttä tukevia ja vaarantavia
tekijöitä sekä kuvaamaan
pääpiirteissään näiden välisiä
yhteyksiä ja syy- ja
seuraussuhteita.
Oppilas osaa käyttää keskeisiä
terveyteen ja sairauteen liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti.

Terveyteen,
turvallisuuteen ja
sairauteen
liittyvien tietojen ja
taitojen
soveltaminen

Oppilas osaa hakea terveyteen
liittyvää luotettavaa tietoa
erilaisista lähteistä ja käyttää sitä
pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata esimerkein
tai esittää asianmukaisia
toimintamalleja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja
turvallisuutta vaarantavissa
tilanteissa.
Ei käytettä arvosanan
muodostamisen perusteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Terveyteen ja
sairauteen
liittyvien ilmiöiden
tarkastelu ja
terveyteen liittyvän
tiedon
luotettavuuden
arvioiminen

Oppilas osaa eritellä
terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia
tekijöitä ja osaa selittää
terveystottumuksiin liittyvien
ilmiöiden muodostumista.
Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja esimerkkejä
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käyttäen arvioida elämäntapoihin
liittyvien valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida terveyteen
liittyvän tiedon luotettavuutta
usean tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän pohjalta.
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T 9 ohjata oppilasta
S3
ymmärtämään ympäristön,
yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä
terveydelle ja hyvinvoinnille

Ympäristön
terveysvaikutusten
hahmottaminen

T 10 ohjata oppilasta luomaan
perustaa opiskelu-, toiminta- ja
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
sekä kuvaamaan
terveyspalvelujen asianmukaista
käyttöä

S1, S2

Työkyvyn
edistämisen
keinojen
hahmottaminen

T 11 ohjata oppilasta
ymmärtämään ja arvioimaan
perheen ja omaan elämänpiiriin
kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen
edustamia terveyskäsityksiä,
tunnistamaan niiden merkitystä
itselle sekä muodostamaan
kuvaa itselle sopivista oppimisen
keinoista.
T 12 tukea oppilaan valmiuksia
arvioida kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyvää viestintää
sekä eritellä yksilön oikeuksia,
vastuita ja vaikuttamiskeinoja
terveyttä ja turvallisuutta
koskevissa asioissa omassa
oppimisympäristössä ja
lähiyhteisöissä.

S1-S3

Terveyskäsitysten
arviointi sekä
oppimista
edistävien
tekijöiden
hahmottaminen

S3

Terveyteen
liittyvän viestinnän
arviointi sekä
terveyteen ja
turvallisuuteen
vaikuttavien
keinojen
tunteminen

Oppilas osaa kuvata
elinympäristön aiheuttamia
keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä
esitellä yhteisöjen, kulttuurin,
median ja tieto- ja
viestintäteknologian yhteyksiä
terveyteen.
Oppilas osaa laatia opiskelu-,
toiminta- ja työkykyä edistäviä
suunnitelmia. Oppilas osaa
kuvata miten hakeutua oman
koulun ja kunnan
terveyspalveluihin ja antaa
useampia esimerkkejä siitä, miten
niitä voi hyödyntää
tarkoituksenmukaisesti eri
tilanteissa.
Oppilas osaa pohtia esimerkein
sitä, miten perhe, lähiyhteisöt,
muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin
terveydestä.
Oppilas osaa esimerkein eritellä
omaa oppimistaan tukevia
tekijöitä.
Oppilas osaa arvioida terveyteen
liittyvän viestinnän luotettavuutta
ja merkitystä sekä perustella
terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa
eritellä elämäntapojen seurauksia
toisille ja ympäristön terveydelle
sekä esitellä esimerkein keinoja ja
tapoja miten terveyteen voidaan
vaikuttaa lähiyhteisöissä.

Uskonto
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
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Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Uskontojen
merkityksen
hahmottamine
n kulttuurissa
ja
yhteiskunnass
a

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T1
Oppilas oppii
havaitsemaan uskonnon
vaikutuksia arkisessa
elämässä ja ympäröivässä
kulttuurissa.
Oppilas oppii
tarkastelemaan uskonnon
luonnetta yksilön ja
yhteisön asiana, uskonnon
ulottuvuuksia sekä
uskonnollisen kielen
erityislaatuisuutta.
T2

S1, S2

Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä
uskontoon liittyviä
piirteitä ympäröivässä
kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa
uskontoon liittyviä
piirteitä ympäröivässä
kulttuurissa.

T3
Oppilas perehtyy eri
maailmanuskontoihin,
joihinkin katsomuksiin sekä
uskonnottomuuteen.
Oppilas oppii
ymmärtämään
uskonnoissa ja
katsomuksissa ilmenevää
moninaisuutta.

S2

Maailmanusko
ntojen ja
erilaisten
katsomusten
tunteminen

Oppilas osoittaa
hallitsevansa
perustiedot joistakin
maailmanuskonnoista ja
uskonnottomuudesta.

S1-S3

Uskonnon ja
kulttuurin
lukutaito

Oppilas osoittaa
hallitsevansa
perustiedot suurista
maailmassa
vaikuttavista
uskonnoista ja
uskonnottomuudesta.
Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja
katsomuksissa
vallitsevaa
moninaisuutta.
Oppilas osaa nimetä
eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja.
Hän osaa antaa
esimerkkejä
uskonnollisista
aiheista mediassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa.

T4
Oppilas oppii
havaitsemaan
uskonnollisia ilmiöitä,
tapoja ja symboleita
ympärillään.
Oppilas oppii
tunnistamaan uskonnon
ilmenemismuotoja tieteen,
kulttuurin, median ja
taiteen kentässä.
T5
Oppilas tutustuu uskonnon
ja tieteen kielen välisiin
eroihin.
Oppilas osaa tunnistaa
argumentaation tapoja.
T6

S1, S3

Ajattelun ja
vuorovaikutuk
sen taidot

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä erilaisista
argumentaation
tavoista.

Hän osaa tunnistaa
argumentteja
keskustelussa.

Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä
uskontoperinteiden
tavoista ja symboleista.
Hän osaa mainita
ohjatusti uskonnollisia
aiheita mediassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa

T7
T8
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T9
Oppilas oppii
tarkastelemaan omia
valintojaan ja niiden
vaikutuksia toisten
ihmisten hyvinvointiin.

S2, S3

Eettinen
ajattelu

T10
Oppilas oppii luottamaan
elämään ja itseensä.
Oppilas saa valmiuksia
toimia erilaisista taustoista
tulevien ihmisten kanssa.
Oppilas oppii ilmaisemaan
itseään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot
ja eettinen
ajattelu

Oppilas pohtii omien
valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa
kertoa niiden
vaikutuksesta omaan
ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja
kestävään
tulevaisuuteen
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas osaa tarkastella
omien valintojensa
eettisiä ulottuvuuksia ja
huomaa että valintoihin
liittyy arvoja ja
seurauksia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

T1
S1, S2
Oppilas oppii
havaitsemaan
uskonnon vaikutuksia
arkisessa elämässä ja
ympäröivässä
kulttuurissa.
Oppilas oppii
tarkastelemaan
uskonnon luonnetta
yksilön ja yhteisön
asiana, uskonnon
ulottuvuuksia sekä
uskonnollisen kielen
erityislaatuisuutta.
T2
S1
Oppilas oppii
tuntemaan kristinuskon
syntyvaiheet ja
perusopetukset sekä
kristinuskon vaikutukset
ympäröivään
yhteiskuntaan.
Oppilas oppii
tuntemaan Raamatun
syntyprosessin,
keskeisen sisällön ja

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Uskontojen
merkityksen
hahmottaminen
kulttuurissa ja
yhteiskunnassa

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä
kristinuskoon liittyviä
piirteitä
ympäröivässä
kulttuurissa.

Arvosanan kuusi
osaaminen

Oppilas osaa kuvailla
kristinuskon
syntyhistoriaa ja
vaikutusta
ympäröivään
yhteiskuntaan.
Oppilas tuntee
kristinuskon
perusopetukset ja
osaa Raamatun
syntyyn,
tutkimukseen ja

Oppilas osaa kuvailla
kristinuskon
syntyhistoriaa ja
osaa nimetä joitakin
kristinuskon
perusopetuksia sekä
mainita lähteitä.

Oppilas tunnistaa
joitakin
kristinuskoon liittyviä
piirteitä
ympäröivässä
kulttuurissa.
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tutustuu uskonnon
pyhästä kirjasta
nouseviin teemoihin.

T3
T4
Oppilas oppii
havaitsemaan
uskonnollisia ilmiöitä,
tapoja ja symboleita
ympärillään.
Oppilas oppii
tunnistamaan
uskonnon
ilmenemismuotoja
tieteen, kulttuurin,
median ja taiteen
kentässä.
T5
Oppilas tunnistaa
uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja.
Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä
argumentaation
tavoista.
T6
T7
Oppilas oppii
ymmärtämään
uskonnon ja
katsomusten
maailmanlaajaa
merkitystä ihmisten
arjessa tekemille
valinnoille.
T8
T9
T10
Oppilas oppii
luottamaan elämään ja
itseensä.
Oppilas saa valmiuksia
toimia erilaisista

tulkintaan liittyvät
perustiedot.

S1-S3

Uskonnon ja
kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä
kristillisestä
perinteestä nousevia
tapoja ja symboleja.
Hän osaa antaa
esimerkkejä
kristillisistä aiheista
mediassa, taiteessa
ja
populaarikulttuurissa
.

Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä
kristillisen perinteen
tavoista ja
symboleista. Hän
osaa mainita
ohjatusti kristillisiä
aiheita mediassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa
.

S1, S3

Ajattelun ja
vuorovaikutuksen
taidot

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä
erilaisista
argumentaation
tavoista.

Hän osaa tunnistaa
argumentteja
keskustelussa.

S1, S3

Uskontojen ja
katsomusten
merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla
ja arvioida
uskontojen ja
katsomusten
maailmanlaajuista
merkitystä ihmisten
valintojen perusteina
ja ohjaajina.

Oppilas osaa kuvailla
uskontojen ja
katsomusten
merkitystä ihmisten
valintojen perusteina
ja ohjaajina.

S1-S3

Elämäntaidot ja
eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
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taustoista tulevien
ihmisten kanssa.
Oppilas oppii
ilmaisemaan itseään
monin eri tavoin.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan uskonnon
ja kulttuurin
vuorovaikutus sekä
tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

S1, S2

Uskontojen
merkityksen
hahmottaminen
kulttuurissa ja
yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä
uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä
kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta
syventämään tietojaan
opiskeltavasta
uskonnosta ja sen
vaikutuksista

S1

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä
osaa mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta
S2
perehtymään uskontoihin
ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

Maailmanuskontojen ja Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
erilaisten katsomusten suurista maailmassa vaikuttavista
tunteminen
uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän
osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa
vallitsevaa moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta
S1-S3
tuntemaan eri uskontojen
ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä
tunnistamaan
uskonnollisia aiheita
mediassa,
maailmanpolitiikassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa

Uskonnon ja kulttuurin Oppilas osaa nimetä eri
lukutaito
uskontoperinteiden tapoja ja symboleja.
Hän osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisista aiheista mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia
argumentaation tapoja
sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1, S3

Ajattelun ja
vuorovaikutuksen
taidot

T6 ohjata oppilasta
perehtymään eettisen

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
ihmisoikeusetiikka
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa
esimerkkejä erilaisista argumentaation
tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen
kielen välisistä eroista.
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ajattelun keskeisiin
käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja
muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin
periaatteisiin

tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon
sekä muiden uskontojen ja katsomusten
eettisiä periaatteita.

T7 auttaa oppilasta
pohtimaan uskontojen ja
katsomusten
maailmanlaajuista
merkitystä ihmisten
valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1, S3

T8 rohkaista oppilasta
pohtimaan ihmisyyteen
kuuluvia
elämänkysymyksiä,
ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien
arvojen suhdetta niihin

S1, S2, S3 Eettinen ajattelu

T9 innostaa oppilasta
S2, S3
tutkimaan omien
valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja
kannustaa kestävään
elämäntapaan
T10 rohkaista oppilaita
kohtaamaan erilaisia
ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä
ja vapaa-ajalla

Uskontojen ja
katsomusten merkitys
globaalisti

Eettinen ajattelu

S1-S3

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida
uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten
valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Elämänkatsomustieto
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

T1
Oppilas oppii tunnistamaan ja
ymmärtämään erilaisista
lähteistä eri maailmankuviin ja
-katsomuksiin sisältyviä
käsitteitä.

S1

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Käsitteiden
hallinta ja
soveltamine
n

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas tunnistaa,
ymmärtää ja osaa
käyttää eri
maailmankuviin ja katsomuksiin sisältyviä

Oppilas osaa käyttää
joitain katsomuksellisia
käsitteitä ilmaistessaan
itseään.
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Oppilas oppii käyttämään em.
käsitteitä ilmaistessaan
itseään tekstein ja
vuorovaikutuksessa muiden
kanssa.
T2
Oppilas omaksuu tietoja
erilaisista kulttuureista ja
katsomuksista.
Oppilas oppii huomioimaan
eri kulttuurien ilmenemistä
yhteiskuntien eri alueilla mm.
mediassa ja taiteessa.
Oppilas tietää
maailmanperintöohjelman
periaatteet ja joitain
maailmanperintökohteita.

käsitteitä ilmaistessaan
itseään.

S1

Kulttuurien
ja
katsomusten
tunteminen

T3
Oppilas tuntee keskeisten
maailmankatsomusten ja
kulttuurien tärkeimmät
historialliseen kehitykseen
liittyvät piirteet ja niiden
vaikutukset nykyyhteiskuntiin.
Oppilas tietää katsomusten
tieteellisen tutkimuksen
periaatteet.

S1

Erilaisten
katsomusten
tunteminen
ja vertailu

T4
Oppilas oppii tuntemaan
uskonnon määritelmän,
uskonnollisen ja
uskonnottoman ajattelun
periaatteet ja uskontokritiikin
pääpiirteet.

S1, S3

Uskonnollise
n ajattelun ja
uskontokritii
kin
tunteminen

T5
Oppilas tuntee
katsomusvapaus-käsitteen
sisällön ja merkityksen sekä
osaa arvioida
katsomusvapauden ja

S1, S3

Katsomusvap
auden
merkityksen
hahmottami
nen

Oppilas osaa hankkia
tietoa ja kertoa
perusasioita erilaisista
teistisistä
katsomuksista sekä
niiden ilmenemisestä
erilaisissa
kulttuureissa. Oppilas
tunnistaa eri
kulttuurien
ilmenemistä mm.
mediassa ja taiteessa.
Oppilas tietää
maailmanperintöohjel
man pääperiaatteet ja
osaa nimetä joitain
maailmanperintökohte
ita.
Oppilas osaa kertoa
perusasioita eri
teistisisten
katsomusten
historiasta ja
nykypäivästä. Oppilas
hahmottaa
katsomusten
tieteellisen
tutkimuksen
periaatteita.

Oppilas osaa hankkia
tietoa ja kertoa joitain
perusasioita erilaisista
teistisistä kulttuureista
ja katsomuksista.
Oppilas tietää Unescon
maailmanperintöohjelm
an olemassa olosta.

Oppilas tietää
uskonnon määritelmän
ja tunnistaa
uskonnollisen ja
uskonnottoman
ajattelun
pääperiaatteita ja
hahmottaa
uskontokritiikin
pääpiirteitä.
Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä
katsomusvapauskäsitteen sisällöstä.
Oppilas osaa arvioida
katsomusvapauden ja

Oppilas erottaa
uskonnollisen ja
uskonnottoman
ajattelun ja tunnistaa
joitain uskontokritiikin
pääpiirteitä.

Oppilas osaa nimetä
joidenkin teistisisten
katsomusten muutamia
keskeisiä piirteitä.
Oppilas osaa kertoa
jotain katsomusten
tieteellisyydestä.

Oppilas tietää jotain
katsomusvapauskäsitteen sisällöstä.
Oppilas osaa kertoa
joitain esimerkkejä
katsomusvapauden ja
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yhdenvertaisuuden
toteutumista ja
toteutumattomuutta
erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilas tietää
ihmisoikeusjärjestöjä sekä
niiden toimintaperiaatteita.

yhdenvertaisuuden
toteutumista ja
toteutumattomuutta
lähiympäristössään.
Oppilas tietää joitain
ihmisoikeusjärjestöjä
sekä jotain niiden
toimintaperiaatteista.
Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan
omien
katsomuksellisten
valintojensa taustalla
olevia perusteluja.
Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan
maailmaa ja ihmisten
yhdenvertaisuutta.

yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ja
toteutumattomuudesta
lähiympäristössään.
Oppilas tietää
muutamia
ihmisoikeusjärjestöjä.

T6
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan erilaisten
katsomusten taustalla olevia
perusteluja.

S1, S2,
S3

Katsomuksell
isten
valintojen
perusteiden
tarkastelu

Oppilas osaa kuvata
omien
katsomuksellisten
valintojensa taustalla
olevia yksilöllisiä
perusteita.

T7
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan maailman
moninaisuutta ja ihmisten
yhdenvertaisuutta.
Oppilas oppii hyväksymään ja
ymmärtämään erilaisuutta.
T8
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
eettisen ajattelunsa
perusteluna erilaisissa
tilanteissa.
Oppilas oppii kehittämään
eettistä ajatteluaan
lisääntyvän tiedon ja
kokemusten pohjalta.
T9
Oppilas oppii ymmärtämään
arkisten ratkaisujen
vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen sekä
paikallisesti että globaalisti.
Oppilas oppii vaikuttamaan
yhteiskunnassa kestävän
tulevaisuuden perusteiden
mukaisesti.

S1, S2,
S3

Monikulttuur
isuuden ja
yhdenvertais
uuden
hahmottami
nen

S2, S3

Eettisen
ajattelun
taidot

Oppilas kehittää
eettistä ajatteluaan
lisääntyvän tiedon ja
kokemusten pohjalta.

Oppilas yrittää kehittää
eettistä ajatteluaan
lisääntyvän tiedon ja
kokemusten pohjalta.

S1, S2,
S3

Kestävän
elämäntavan
periaatteide
n
tunteminen

Oppilas ymmärtää
omien arkisten
ratkaisujensa
vaikutuksen kestävään
tulevaisuuteen
paikallisesti. Oppilas
tietää joitain keinoja
vaikuttaa paikallisesti.

T10
Oppilas tietää ihmisarvon,
ihmisoikeuksien ja ihmisten
yhdenvertaisuuden

S2, S3

Eettisen
ajattelun
taidot

Oppilas ymmärtää
arkisten ratkaisujensa
vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen sekä
paikallisesti että jonkin
verran globaalisti.
Oppilas tietää, miten
voi vaikuttaa
lähiympäristöönsä
kestävän
tulevaisuuden
perusteiden
mukaisesti.
Oppilas tietää
ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen
liittyviä käsitteitä.
Oppilas käyttää

Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan
lähiympäristöänsä ja
ihmisten
yhdenvertaisuutta.

Oppilas tietää joitain
ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen
liittyviä käsitteitä.
Oppilas harjoittelee
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merkityksen ja eettisen
perustan.
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
ihmisoikeuksien ja
suvaitsevaisuuden
edistämiseen.

omaksumaansa tietoa
ihmisoikeuksien ja
suvaitsevaisuuden
edistämisessä.

käyttämään
omaksumaansa tietoa
ihmisoikeuksien ja
suvaitsevaisuuden
edistämiseen.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Käsitteiden
hallinta ja
soveltamine
n

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

T1
Oppilas oppii tunnistamaan
ja ymmärtämään erilaisista
lähteistä eri maailmankuviin
ja -katsomuksiin sisältyviä
käsitteitä.
Oppilas oppii käyttämään
em. käsitteitä ilmaistessaan
itseään tekstein ja
vuorovaikutuksessa muiden
kanssa.
T2
Oppilas omaksuu tietoja
erilaisista kulttuureista ja
katsomuksista.
Oppilas oppii huomioimaan
eri kulttuurien ilmenemistä
yhteiskuntien eri alueilla
mm. mediassa ja taiteessa.

S1

Oppilas ymmärtää ja
osaa käyttää eri
maailmankuviin ja
-katsomuksiin sisältyviä
käsitteitä ilmaistessaan
itseään.

Oppilas osaa käyttää
joitain katsomuksellisia
käsitteitä ja tunnistaa
niiden välisiä suhteita
ilmaistessaan itseään
tekstein ja
vuorovaikutuksessa
muiden kanssa.

S1

Kulttuurien
ja
katsomusten
tunteminen

Oppilas osaa hankkia
tietoa erilaisista
kulttuureista ja
katsomuksista ja käyttää
em. käsitteitä
ilmaistessaan itseään
tekstein ja
vuorovaikutuksessa
muiden kanssa.

S1

Erilaisten
katsomusten
tunteminen
ja vertailu

Oppilas osaa hankkia
tietoa ja kertoa
perusasioita erilaisista
ateistisista
katsomuksista sekä
niiden ilmenemisestä
erilaisissa kulttuureissa.
Oppilas tunnistaa eri
kulttuurien ilmenemistä
mm. mediassa ja
taiteessa.
Oppilas osaa kertoa
perusasioita erilaisten
ateistisisten
katsomusten erityisesti
sekulaari humanismin
historiasta ja
nykypäivästä. Oppilas
tietää katsomusten
tieteellisen tutkimuksen
periaatteita.

T3
Oppilas tuntee keskeisten
maailmankatsomusten ja
kulttuurien tärkeimmät
historialliseen kehitykseen
liittyvät piirteet ja niiden
vaikutukset nykyyhteiskuntiin.
Oppilas tietää katsomusten
tieteellisen tutkimuksen
periaatteet.
T4
Oppilas oppii tuntemaan
uskonnon määritelmän,
uskonnollisen ja

S1, S3

Uskonnollise
n ajattelun ja
uskontokritii

Oppilas tietää
uskonnottoman
ajattelun perusteet ja

Oppilas hahmottaa
uskonnottoman
ajattelun perusteet ja
tunnistaa

Oppilas osaa nimetä
muutamia ateististen
maailmankatsomusten
ja kulttuurien piirteitä.
Oppilas osaa kertoa
jotain katsomusten
tieteellisyydestä.
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uskonnottoman ajattelun
periaatteet ja
uskontokritiikin pääpiirteet.
T5
Oppilas tuntee
katsomusvapaus-käsitteen
sisällön ja merkityksen sekä
osaa arvioida
katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden
toteutumista ja
toteutumattomuutta
erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilas tietää
ihmisoikeusjärjestöjä sekä
niiden toimintaperiaatteita.

kin
tunteminen

uskontokritiikin
periaatteita.

uskontokritiikin
pääpiirteitä.

S1, S3

Katsomusvap
audenmerkit
yksen
hahmottami
nen

Oppilas tietää jotain
katsomusvapauskäsitteen sisällöstä.
Osaa arvioida
katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden
toteutumista ja
toteutumattomuutta
lähiympäristössään.
Oppilas tietää muutamia
ihmisoikeusjärjestöjä
sekä jotain niiden
toimintaperiaatteista.

T6
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan erilaisten
katsomusten taustalla olevia
perusteluja.

S1, S2,
S3

Katsomuksell
isten
valintojen
perusteiden
tarkastelu

T7
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan maailman
moninaisuutta ja ihmisten
yhdenvertaisuutta. Oppilas
oppii hyväksymään ja
ymmärtämään erilaisuutta.

S1, S2,
S3

Monikulttuur
isuuden ja
yhdenvertais
uuden
hahmottami
nen

Oppilas tietää pääasiat
katsomusvapauskäsitteen sisällöstä.
Osaa arvioida
katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden
toteutumista ja
toteutumattomuutta
sekä lähiympäristössään
että globaalisti. Oppilas
tietää muutamia
ihmisoikeusjärjestöjä
sekä niiden tärkeimpiä
toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan sekä
omien että erilaisten
ihmisten
katsomuksellisten
valintojensa taustalla
olevia perusteluja.
Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan
maailman
monimuotoisuutta ja
ihmisten
yhdenvertaisuutta.
Oppilas hyväksyy ja
ymmärtää erilaisuutta.

T8
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
eettisen ajattelunsa
perusteluna erilaisissa
tilanteissa.
Oppilas oppii kehittämään
eettistä ajatteluaan
lisääntyvän tiedon ja
kokemusten pohjalta.
T9
Oppilas oppii ymmärtämään
arkisten ratkaisujen
vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen sekä
paikallisesti että globaalisti.

S2, S3

Eettisen
ajattelun
taidot

Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
eettisen ajattelunsa
perusteluna erilaisissa
tilanteissa.
Oppilas kehittää eettistä
ajatteluaan lisääntyvän
tiedon ja kokemusten
pohjalta.

Oppilas osaa perustella
eettistä ajatteluansa
esimerkkien avulla
omaksumansa tiedon
pohjalta.
Oppilas yrittää kehittää
eettistä ajatteluaan
omaksumansa tiedon ja
kokemusten pohjalta.

S1, S2,
S3

Kestävän
elämäntavan
periaatteide
n
tunteminen

Oppilas osaa kertoa
luonnon ja
yhteiskunnan kestävään
tulevaisuuteen liittyviä
seikkoja ja pohtia
kestävän elämäntavan

Oppilas ymmärtää
omien arkisten
ratkaisujensa
vaikutuksen kestävään
tulevaisuuteen yleensä.

Oppilas osaa kuvata
omien katsomuksellisten
valintojensa taustalla
olevia yksilöllisiä ja
yhteisöllisiä perusteita.

Oppilas osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
hahmottaessaan
lähiympäristönsä
moninaisuutta ja
ihmisten
yhdenvertaisuutta.
Oppilas hyväksyy ja
ymmärtää erilaisuutta.
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Oppilas oppii vaikuttamaan
yhteiskunnassa kestävän
tulevaisuuden perusteiden
mukaisesti.

T10
Oppilas tietää ihmisarvon,
ihmisoikeuksien ja ihmisten
yhdenvertaisuuden
merkityksen ja eettisen
perustan.
Oppilas oppii käyttämään
omaksumaansa tietoa
ihmisoikeuksien ja
suvaitsevaisuuden
edistämiseen.

S2, S3

Eettisen
ajattelun
taidot

merkitystä
tulevaisuudelle. Oppilas
tietää miten voi
vaikuttaa elämässään
kestävän tulevaisuuden
perusteiden mukaisesti.
Oppilas tietää
ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen
liittyvät keskeiset
käsitteet ja osaa
perustella
ihmisoikeuksien
merkityksen. Oppilas
käyttää omaksumaansa
tietoa ihmisoikeuksien
ja suvaitsevaisuuden
edistämisessä.

Oppilas tietää joitain
keinoja vaikuttaa
paikallisesti.

Oppilas tietää
ihmisarvon,
ihmisoikeuksien ja
ihmisten
yhdenvertaisuuden
merkityksen. Oppilas
osaa käyttää
omaksumaansa tietoa
ihmisoikeuksien ja
suvaitsevaisuuden
edistämiseen.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan,
ymmärtämään ja käyttämään
katsomuksellisia käsitteitä
T2rakentaa oppilaan kulttuurista
yleissivistystä ohjaamalla oppilasta
tutustumaan erilaisiin
kulttuureihin ja katsomuksiin ja
perehtymään Unescon
maailmanperintöohjelmaan
T3 ohjata oppilasta tuntemaan
erilaisia uskonnottomia ja
uskonnollisia katsomuksia, niiden
keskinäistä vuorovaikutusta sekä
tiedon ja tutkimuksen roolia
katsomusten arvioinnissa

S1

S1

Erilaisten
katsomusten
tunteminen ja
vertailu

T4 ohjata oppilasta tutkimaan
uskonnollisen ajattelun ja
uskontokritiikin perusteita

S1, S3

T5 ohjata oppilasta tuntemaan
katsomusvapaus ihmisoikeutena
sekä katsomusvapauden

S1, S3

Uskonnollisen
ajattelun ja
uskontokritiikin
tunteminen
Katsomusvapaud
en merkityksen
hahmottaminen

S1

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Käsitteiden
hallinta ja
soveltaminen
Kulttuurien ja
katsomusten
tunteminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa käyttää
katsomuksellisia käsitteitä ja
tunnistaa niiden välisiä suhteita.
Oppilas osaa hankkia tietoa
erilaisista kulttuureista ja
katsomuksista. Oppilas osaa kertoa
Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohdista ja nimetä joitain
maailmanperintökohteita.
Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja,
erityisesti seemiläisen monoteismin
ja sekulaarin humanismin
historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas
osaa kertoa, miten katsomuksia voi
tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti
Oppilas osaa selittää uskonnollisen
ajattelun luonnetta ja antaa
esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena
ja joistakin katsomusvapauden
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turvaamisen kansallisia ja
kansainvälisiä keinoja

turvaamisen mekanismeista sekä
niiden puutteista erilaisissa
tilanteissa.
Oppilas osaa kuvata erilaisten
ihmisten katsomuksellisten
valintojen taustalla olevia yksilöllisiä
ja yhteisöllisiä perusteita.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan
erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja
sekä niiden taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä
perusteita
T7 kannustaa oppilasta maailman
moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
T8 ohjata oppilasta huomaamaan
eettisiä ulottuvuuksia elämästään
ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan
T9 innostaa oppilasta pohtimaan
omien valintojensa vaikutusta
kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti

S1, S2,
S3

Katsomuksellisten
valintojen
perusteiden
tarkastelu

S1, S2,
S3

Monikulttuurisuuden ja
yhdenvertaisuude
n hahmottaminen
Eettisen ajattelun
taidot

Oppilas osaa kuvata
monimuotoisuutta ja antaa
esimerkkejä ihmisten
yhdenvertaisesta kohtelusta
Oppilas osaa käyttää eettistä
käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa
sitä

S1, S2,
S3

Kestävän
elämäntavan
periaatteiden
tunteminen

T10 ohjata oppilas tuntemaan
ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja
ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta

S2, S3

Eettisen ajattelun
taidot

Oppilas osaa nimetä keskeisiä
luonnon ja yhteiskunnan kestävään
tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja
tarkastella kestävän elämäntavan
merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas
tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.
Oppilas osaa nimetä tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja perustella
ihmisoikeuksien merkitystä.

S2, S3

Historia
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S3
Oppilaan kyky tunnistaa
niitä historiallisia
tapahtumia ja ilmiöitä,
jotka vuosien saatossa
ovat keskeisimmin
muokanneet maailmaa,
vahvistuu.
Oppilas löytää myös
oman identiteettinsä
historialliset juuret.
Oppilaan kiinnostus
historiasta tiedonalana,

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
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identiteettiä ja kriittistä
ajattelua rakentavana
oppiaineena vahvistuu.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2
S1-S3
Oppilas oppii etsimään
lähteitä ja arvioimaan
niitä lähdekritiikin
keinoin.
T3
S1-S3
Oppilas harjoittelee
etsimään ja tulkitsemaan
erilaisia tulkintoja ja
perusteluja historiallisille
lähteille ja erilaisille
näkemyksille.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4
S1-S3
Oppilaan aiempi tietämys
historiallisen ajan
aikakausien
jaksottamisesta ja siihen
liittyvästä käsitteistöstä
syvenee.
T5
S1-S3
Oppilas ymmärtää
merkittävien
historiallisten ratkaisujen
taustaa sekä ihmisen
toiminnan syitä eri
aikakausien
näkökulmasta.
T6
S1-S3
Oppilas oppii, millaiset
tekijät ylipäätään
vaikuttavat historiallisten
tapahtumien ja ilmiöiden
syntyyn eli mitkä muut
tekijät kuin ihmisen
toiminta ovat
vaikuttaneet historian
kulkuun.
Oppilas pohtii, mitkä syyt
voidaan perustellusti
liittää mihinkin
tapahtumaan.
T7
Historiallisen tiedon käyttäminen
T8
S1-S3
Oppilas oppii
muodostamaan

Historiatiedon
hankkiminen

Oppilas kykenee
itsenäisesti etsimään
historiallista tietoa
sekä arvioimaan sitä
kriittisesti.
Oppilas kykenee
itsenäisesti
muodostamaan
historiallisista lähteistä
erilaisia tulkintoja ja
perusteluja erilaisille
näkemyksille.

Oppilas ymmärtää, mitä
historiallisella lähteellä
tarkoitetaan ja miksi
niitä tulee arvioida
kriittisesti.
Oppilas kykenee
ohjatusti
muodostamaan
tulkintoja ja perusteluja
joistakin historiallisista
lähteistä.

Kronologian
ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa
opiskelemansa asiat
ajallisiin yhteyksiinsä
ja niiden avulla
aikajärjestykseen.

Historiallinen
empatia

Oppilas kykenee
muodostamaan
erilaisia perusteluja ja
motiiveja
historiallisille
ratkaisuille.

Oppilas osaa sijoittaa
käsiteltyjä historiallisia
tapahtumia oikealle
aikakaudelle ja
pääsääntöisesti oikeaan
historialliseen
kontekstiin.
Oppilas kykenee
joissakin historiallisissa
tapahtumissa
asettumaan ja
eläytymään päätösten ja
ratkaisujen tekijöiden
asemaan.

Syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtäminen
historiassa

Oppilas osaa selittää
historiallisia
tapahtumia myös
muiden syiden kuin
ihmisen toiminnan
avulla. Oppilas osaa
erotella tärkeimmät
historiallisia
tapahtumia tai ilmiöitä
selittävät tekijät
vähemmän tärkeistä.

Oppilas ymmärtää, että
historian kulkuun
vaikuttavat myös muut
asiat kuin ihmisen
toiminta ja oppilas osaa
mainita näistä joitakin
esimerkkejä.

Historian
tulkitseminen

Oppilas osaa
muodostaa historian
tapahtumista,

Oppilas ymmärtää
historiallisia syy- ja
seuraussuhteita.

Lähteiden
tulkitseminen
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historiallisen tiedon ja
erilaisten lähteiden
perusteella omia
johtopäätöksiä ja
perusteltuja tulkintoja
historian tapahtumista.
T9
T10
Oppilas osaa selittää ja
arvioida kriittisesti
historiallisista
tapahtumista tehtyjen
tulkintojen
luotettavuutta sekä
soveltaa tietoa eri tavoin.
T11
T12

ilmiöistä ja
jatkuvuuksista omia
perusteltuja tulkintoja.

S1-S3

Historiallisten
tulkintojen
selittäminen ja
arvioiminen

Oppilas osaa arvioida
historian tapahtumista
tai ilmiöistä tehtyjen
tulkintojen
luotettavuutta.

Oppilas kykenee
suhtautumaan
historiallisista
tapahtumista tehtyihin
tulkintoihin kriittisesti.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Historian opetuksen tavoitteena
on

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan S1–S6
syvällisemmin historiasta
tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan S1–S6
historiallista tietoa sekä
arvioimaan tiedonlähteiden
luotettavuutta
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, S1–S6
että historiallista tietoa voidaan
tulkita eri tavoin
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä
S1–S6
ymmärtää historiallista aikaa ja
siihen liittyviä käsitteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään S1–S6
ihmisen toimintaan ja
päätöksentekoon vaikuttaneita
tekijöitä erilaisissa historiallisissa
tilanteissa
T6 auttaa oppilasta arvioimaan
S1–S6
erilaisia syitä historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei käytetä arvosanan
muodostumisen periaatteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
Historiatiedon
hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista
historian tiedonlähteistä ja havaitsee
niiden luotettavuudessa eroja.

Lähteiden
tulkitseminen

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia
lähteitä.

Kronologian
ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa
asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden
avulla aikajärjestykseen.
Oppilas pystyy asettautumaan
menneen ajan ihmisen asemaan ja
kuvailemaan tämän toiminnan
motiiveja.

Historiallinen
empatia

Syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtäminen
historiassa

Oppilas osaa erotella historiallisia
tapahtumia tai ilmiöitä selittävät
tekijät vähemmän tärkeistä.
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T7 ohjata oppilasta analysoimaan
historiallista muutosta ja
jatkuvuutta
Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen
tekemiseen

S1–S6

Muutoksen ja
jatkuvuuden
ymmärtäminen

Oppilas osaa selittää, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen
samoin tai toisin kuin nykyään.

S1–S6

Historian
tulkitseminen

T9 ohjata oppilasta selittämään
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

S1–S6

T10 ohjata oppilasta selittämään,
miksi historiallista tietoa voidaan
tulkita ja käyttää eri tavoin eri
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti
tulkintojen luotettavuutta
T11 harjaannuttaa oppilasta
käyttämään erilaisia lähteitä,
vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman perustellun
tulkintansa niiden pohjalta
T12 ohjata oppilasta arvioimaan
tulevaisuuden vaihtoehtoja
historiatietämyksensä avulla

S1–S6

Ihmisen
toiminnan
selittäminen
Historiallisten
tulkintojen
selittäminen ja
arvioiminen

Oppilas osaa muodostaa historian
tapahtumista ja ilmiöistä omia
perusteltuja tulkintoja.
Oppilas osaa kuvailla ihmisen
toiminnan tarkoitusperiä.
Oppilas osaa arvioida historian
tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen
tulkintojen luotettavuutta.

S1–S6

Historiatiedon
tuottaminen

Oppilas osaa vastata menneisyyttä
koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri
lähteistä saamaansa informaatiota.

S1–S6

Historiatietoisuus

Oppilas osaa kuvailla, miten
menneisyyden tulkinnoilla
perustellaan tulevaisuuden valintoja.

Yhteiskuntaoppi
Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta syventämään
S1–S4
Ei käytetä arvosanan
kiinnostustaan ympäröivään
muodostumisen periaatteena.
yhteiskuntaan ja vahvistaa oppilaan
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kiinnostusta yhteiskuntaoppiin
kokemuksiaan osana
tiedonalana
itsearviointia.
T2 ohjata oppilasta
S1-S4
Ei käytetä arvosanan
harjaannuttamaan eettistä
muodostumisen periaatteena.
arviointikykyään liittyen erilaisiin
Oppilasta ohjataan pohtimaan
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja
kokemuksiaan osana
taloudellisiin kysymyksiin
itsearviointia.
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään
S2, S3
Oikeusvaltion
Oppilas osaa kuvailla ja selittää
oikeusvaltion periaatteita,
periaatteiden ja
ihmisoikeusperiaatteita,
ihmisoikeuksien yleismaailmallista
toiminnan
oikeusvaltion keskeisiä
merkitystä sekä syventämään
hahmottaminen
periaatteita sekä suomalaisen
tietojaan suomalaisen
oikeusjärjestelmän rakennetta
oikeusjärjestelmän toiminnasta
ja toimintaa.
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T4 ohjata oppilasta syventämään ja
S1–S3
Yhteiskuntaa,
pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa,
mediaa, taloutta
talouden toimintaa ja yksityistä
ja taloudenpitoa
taloudenpitoa koskevia tietojaan ja
koskevat tiedot ja
taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti
taidot
median roolia ja merkitystä
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
T5 rohkaista oppilasta kehittymään
S1–S4
Yrittäjyys- ja
yritteliääksi ja vastuulliseksi
työelämätaidot
taloudelliseksi toimijaksi, joka
hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää,
tuntee niiden tarjoamia
mahdollisuuksia ja osaa suunnitella
omaa tulevaisuuttaan
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan
S1–S3
Eri yhteisöjen ja
yhteiskunnallista toimintaa sekä eri
vähemmistöjen
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä
tarkastelu
monipuolisesti ja avarakatseisesti
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
S1–S3
Yhteiskunnallisen
yhteiskunnallisen päätöksenteon
päätöksenteon
periaatteita ja demokraattisia
periaatteiden
toimintatapoja paikallisella,
hahmottaminen
kansallisella ja Euroopan unionin
sekä
tasolla sekä globaalisti ja toimimaan
demokraattisten
aktiivisena, omaa lähiyhteisöä
pelisääntöjen ja
kehittävänä kansalaisena
toimintatapojen
tunteminen

Oppilas osaa kuvailla
yhteiskunnan, talouden ja
median toimintaa sekä
tarkastella niihin liittyvää
julkista keskustelua.

T8 ohjata oppilasta talouden
perusteiden ymmärtämiseen, oman
talouden hallintaan ja vastuulliseen
kuluttamiseen kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
T9 ohjata oppilasta laajentamaan
näkemyksiään, osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan ja
keskusteluun sekä käyttämään
mediataitojaan ja tietojaan
yhteiskunnasta omien käsitystensä
muodostamisessa ja kansalaisena
toimimisessa

Oppilas osaa perustella
säästämisen, sijoittamisen ja
kuluttamisen merkityksen sekä
omassa elämässään että
kansantaloudessa.
Oppilas osaa ilmaista
perustellun mielipiteensä
tarkoituksenmukaisin keinoin,
käyttää erilaisia
vaikuttamistaitoja ja toimia
rakentavasti osallistuvana
kansalaisena lähiyhteisössä.

S1, S4

Talouden
perusteiden
hahmottaminen

S1–S4

Yhteiskunnallinen
ajattelu,
osallistumis- ja
vaikuttamistaidot

Oppilas osaa kuvailla työelämän
ja yrittäjyyden yhteiskunnallista
merkitystä ja arvioida niiden
tarjoamia mahdollisuuksia myös
oman tulevaisuutensa kannalta.

Oppilas pystyy tarkastelemaan
ja keskustelemaan erilaisista
yhteisöistä ja vähemmistöistä
rakentavasti ja jäsentyneesti.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
poliittisesta päätöksenteosta,
vallankäytöstä, yhteiskunnan
rakenteista ja toiminnasta sekä
paikallisella, kansallisella ja
Euroopan unionin tasolla että
globaalisti sekä toimia omaa
lähiyhteisöä kehittäen
demokraattisten pelisääntöjen
ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti.

Musiikki
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
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Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Osallisuus
T1
S1-S4
Musiikillisen
Oppilas toimii oman
Oppilas toimii oman
ryhmän
musiikinryhmän
musiikinryhmän
jäsenenä
jäsenenä, huolehtii
jäsenenä
toimiminen
osuudestaan ja
kannustavasti, saa
kannustaa toisia.
onnistumisen
kokemuksia ja
harjoittelee
esiintymistilanteita
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2
S1-S4
Äänenkäyttö
Oppilas osaa käyttää
Oppilas käyttää
ja laulaminen
ääntään turvallisesti ja
ääntään turvallisesti ja
musiikkiryhmä tarkoitukseen
tarkoitukseen
n jäsenenä
sopivalla tavalla ja
sopivalla tavalla ja
osallistuu lähes aina
laulaa rohkeasti
yhteislauluun
muiden mukana.
sovittaen osuutensa
Oppilas oppii
osaksi kokonaisuutta.
ymmärtämään
äänenmurroksen
aikana äänessä
tapahtuvia muutoksia
ja tiedostaa, että
oman äänen
hyväksyminen on
tärkeää.
T3
S1-S4
Soittaminen
Oppilas soittaa keho-,
Oppilas osallistuu
musiikkiryhmä rytmi-, melodia- ja
yhteismusisointiin ja
n jäsenenä
sointusoittimia ja
kehittää edelleen
osallistuu
soittotaitojaan keho-,
yhteissoittoon melko
rytmi-, melodia- ja
sujuvasti.
sointusoittimissa
perehtyen
mahdollisuuksien
mukaan jonkin
sointusoittimen
soittamiseen.
T4
S1-S4
Musiikkiliikunt Oppilas osallistuu
Oppilas eläytyy
a
musiikkiliikuntaan ja
musiikkikäsitteisiin ja
eläytyy rohkeasti
musiikkikulttuureihin
tehtäviin. Oppilas
musiikkiliikunnan
osoittaa
kautta.
hahmottavansa
musiikin
perussykkeen.

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Oppilaan on haastavaa
toimia oman
musiikinryhmän
jäsenenä. Oppilas
huolehtii ohjattuna
pienestä osuudestaan.

Oppilas osaa käyttää
ääntään turvallisesti.
Hän osallistuu harvoin
yhteislauluun ja oman
osuuden sovittaminen
osaksi kokonaisuutta
on haasteellista.

Oppilas soittaa
satunnaisesti jotakin
keho-, rytmi-, melodiatai sointusoitinta.
Yhteissoittoon
osallistuminen on
oppilaalle haastavaa.

Oppilas osallistuu vain
vähän
musiikkiliikuntaan ja
eläytyminen tehtäviin
on haasteellista.
Oppilaalla on
vaikeuksia hahmottaa
musiikin perussykettä
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T5
Oppilas havainnoi
musiikkia ja
harjoittelee oman
mielipiteen
muodostamista sekä
sen perustelemista.

S1-S4

Ääniympäristö
n ja musiikin
kuuntelu ja
siitä
keskustelemin
en

T6
Oppilas rakentaa
luovaa suhdettaan
musiikkiin
kehittelemällä yksin ja
ryhmässä omia
musiikillisia ideoitaan
improvisoiden keho-,
rytmi-, melodia- ja
sointusoittimilla.
T7
Oppilas harjoittelee
tieto- ja
viestintäteknologisten
laitteiden ja
sovellusten käyttöä
musiikin
tallentamisessa.

S1-S4

Musiikin luova
tuottaminen

S1-S4

Musiikkiteknol
ogian käyttö

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8
S1-S4
Kulttuurinen
Oppilas perehtyy
osaaminen
musiikin aikakausiin ja
eri puolilla maailmaa
esiintyviin
musiikkikulttuureihin,
mutta myös
suomalaiseen
musiikkiin. Oppilas
pohtii taiteen
olemusta ja
merkitystä ihmiselle.
T9
S1-S4
Musiikillisten
Oppilas keskustelee
käsitteiden ja
musiikista ja
symbolien
harjoittelee
käyttö
käyttämään rytmin,
harmonian, melodian,

kuulemastaan
musiikista.
Oppilas kuuntelee
Oppilas kuuntelee
musiikkia ja osaa
musiikkia. Hän tekee
kertoa havainnoistaan. jonkin verran
Hän osaa ilmaista
havaintoja
perustellun
kuulemastaan, mutta
mielipiteensä. Oppilas hänen on haastavaa
osallistuu yhteiseen
sanallistaa
keskusteluun.
havaintojaan ja
mielipiteitään. Oppilas
osallistuu harvoin
keskusteluun.
Oppilas osaa
Oppilaalla on
improvisoida ja
vaikeuksia tuottaa
kehitellä musiikillisia
musiikillisia ideoita.
ideoitaan yksin tai
Oppilas osallistuu
ryhmän jäsenenä
satunnaisesti
keho-, rytmi-, melodia- improvisointiin ja
tai sointusoittimilla.
musiikillisten ideoiden
kehittelyyn.

Oppilas on harjoitellut
tieto- ja
viestintäteknologisten
laitteiden ja
sovellusten käyttöä
musiikin
tallentamisessa.

Oppilas keskittyy
harvoin tieto- ja
viestintäteknologisten
laitteiden tai
sovellusten käytön
harjoitteluun
asianmukaisesti ja
seuraa harvoin
opetusta.

Oppilas osaa jäsentää
musiikin aikakausia ja
maailman
musiikkikulttuureita.

Oppilas osaa jäsentää
vain vähän musiikin
aikakausia ja maailman
musiikkikulttuureita.

Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä musiikin
peruskäsitteitä ja
merkintätapoja sekä
termejä musiikillisessa
toiminnassa. Oppilas

Oppilas tietää vain
muutamia musiikin
peruskäsitteitä tai
merkintätapoja.
Oppilaan on haastavaa
toimia nuottikuvan
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dynamiikan, muodon
ja sointivärin
käsitteistöä
keskustelussa. Oppilas
ymmärtää keskeisiä
nuottikuvan
musiikillisia
merkintätapoja.
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10
S1-S4
Musiikin
Oppilas kehittää
hyvinvointivaik
itsetuntemustaan
utusten
musiikin avulla.
tunnistaminen

harjoittelee aktiivisesti
käyttämään musiikin
käsitteitä
keskustelussa.

musiikillisten
merkintätapojen
mukaan musiikillisessa
toiminnassa. Oppilas
harjoittelee
käyttämään musiikin
käsitteitä keskustelussa
vain vähän.

Oppilaan kanssa
keskustellaan musiikin
vaikutuksista
hyvinvointiin ja
tunteisiin, mutta
tavoitetta ei oteta
huomioon arvosanan
muodostamisessa.

Oppilaan kanssa
keskustellaan musiikin
vaikutuksista
hyvinvointiin ja
tunteisiin, mutta
tavoitetta ei oteta
huomioon arvosanan
muodostamisessa.

T11
Oppilas oppii
tarkkailemaan oman
elinympäristönsä
melutasoa ja
suojautumaan
melulta.

Oppilas ottaa
musisointitilanteissa
huomioon äänen ja
musiikin
voimakkuuteen
liittyvät
turvallisuustekijät.
Oppilas havainnoi
ääniympäristöään ja
osaa suojautua
melulta.

Oppilas laiminlyö
ajoittain äänen ja
musiikin
voimakkuuteen liittyvät
turvallisuustekijät.
Oppilas havainnoi
ääniympäristöään
puutteellisesti.

Oppilas asettaa
ohjattuna
musisointiin,
musiikkiliikuntaan tai
säveltämiseen ja
muuhun luovaan
tuottamiseen liittyviä
tavoitteita sekä arvioi
edistymistään
suhteessa niihin.

Tavoitteen
asettaminen ja
tavoitteen mukainen
työskentely on
oppilaalle haastavaa.
Oppilas pystyy
työskentelemään
itsenäisesti vain pieniä
hetkiä. Oppilas arvioi
työskentelyään vain
vähän.

S1-S4

Kuulosta sekä
musisointi- ja
ääniympäristö
n
turvallisuudest
a
huolehtiminen

Oppimaan oppiminen musiikissa
T12
S1-S4
Oppimisen
Oppilas pyrkii
taidot
harjoittelemaan
itsenäisesti ja
pitkäjänteisesti.
Oppilas harjoittelee
asettamaan pieniä
musisointiin,
musiikilliseen
keksintään ja
musiikkiliikuntaan
liittyviä tavoitteita.
Oppilas arvioi
pitkäjänteisesti ja
säännöllisesti
työskentelyään
asettamiinsa
tavoitteisiin nähden ja
tarvittaessa muuttaa
tavoitteitaan.
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Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Musiikin opetuksen
tavoitteena on
Osallisuus

Sisältöalu
eet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

T1 kannustaa oppilasta
S1-S4
Musiikillisen ryhmän
rakentavaan toimintaan
jäsenenä toimiminen
musisoivan ryhmän ja
musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
S1-S4
Äänenkäyttö ja
ylläpitämään äänenkäyttö- ja
laulaminen
laulutaitoaan sekä kehittämään
musiikkiryhmän
niitä edelleen musisoivan
jäsenenä
ryhmän jäseninä
T3 kannustaa oppilasta
S1-S4
Soittaminen
kehittämään edelleen soitto- ja
musiikkiryhmän
yhteismusisointitaitojaan kehojäsenenä
, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimin
T4 rohkaista oppilasta
S1-S4
Musiikkiliikunta
monipuoliseen
musiikkiliikunnalliseen
kokemiseen ja ilmaisuun
T5 tarjota oppilaalle
S1-S4
mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata
häntä keskustelemaan
havainnoistaan
T6 kannustaa oppilasta
S1-S4
rakentamaan luovaa suhdetta
musiikkiin ja ohjata heitä
improvisointiin, sovittamiseen
ja säveltämiseen sekä
taiteidenväliseen työskentelyyn
T7 ohjata oppilasta musiikin
S1-S4
tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan
ilmaisulliseen käyttöön sekä
musiikin tekemisessä että
osana monialaisia
kokonaisuuksia
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8 ohjata oppilasta
S1-S4
tarkastelemaan musiikkia

Ääniympäristön ja
musiikin kuuntelu ja
siitä
keskusteleminen

Arvosanan kahdeksan
osaaminen
Oppilas toimii musiikillisen
ryhmän jäsenenä, huolehtii
osuudestaan ja kannustaa toisia.

Oppilas käyttää ääntään
musiikillisen ilmaisun välineenä ja
osallistuu yhteislauluun sovittaen
osuutensa osaksi kokonaisuutta.
Oppilas soittaa keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimia ja
osallistuu yhteissoittoon melko
sujuvasti.
Oppilas osoittaa hahmottavansa
musiikin perussykkeen
liikkuessaan ja sovittaa
liikeilmaisuaan kuulemaansa
musiikkiin.
Oppilas kuuntelee
ääniympäristöä ja musiikkia ja
osaa kertoa havainnoistaan.

Musiikin luova
tuottaminen

Oppilas osaa käyttää musiikillisia
tai muita äänellisiä elementtejä
kehittäessään ja toteuttaessaan
uusia musiikillisia ideoita yksin tai
ryhmän jäsenenä.

Musiikkiteknologian
käyttö

Oppilas osaa käyttää
musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia omassa tai
ryhmän ilmaisussa.

Kulttuurinen
osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin
käyttötapoja ja
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taiteenlajina ja ymmärtämään,
miten musiikkia käytetään
viestimiseen ja vaikuttamiseen
eri kulttuureissa
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta S1-S4
käyttämään musiikin
merkintätapoja, käsitteitä ja
terminologiaa musiikillisessa
toiminnassa
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 ohjata oppilasta
S1-S4
tunnistamaan musiikin
vaikutuksia tunteisiin ja
hyvinvointiin

T11 ohjata oppilasta
huolehtimaan kuulostaan sekä
musisointi- ja ääniympäristön
turvallisuudesta

S1-S4

Oppimaan oppiminen musiikissa
T12 ohjata oppilasta
S1-S4
kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun
avulla, asettamaan tavoitteita
musiikilliselle oppimiselleen ja
arvioimaan edistymistään
suhteessa tavoitteisiin

ilmenemismuotoja ja kertoa
havainnoistaan.

Musiikillisten
käsitteiden ja
symbolien käyttö

Oppilas käyttää musiikin
peruskäsitteitä ja merkintätapoja
sekä termejä musiikillisessa
toiminnassa.

Musiikin
hyvinvointivaikutust
en tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskustellaan
musiikin vaikutuksista
hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta
tavoitetta ei oteta huomioon
päättöarvosanan
muodostamisessa.
Oppilas käyttää laitteita ja
soittimia musisointitilanteissa
ottaen huomioon muun muassa
äänen ja musiikin voimakkuuteen
sekä muut turvalliseen
toimintaan liittyvät tekijät.

Kuulosta sekä
musisointi- ja
ääniympäristön
turvallisuudesta
huolehtiminen

Oppimisen taidot

Oppilas asettaa ohjattuna
musisointiin, musiikkiliikuntaan
tai säveltämiseen ja muuhun
luovaan tuottamiseen liittyviä
tavoitteita sekä arvioi
edistymistään suhteessa niihin.

Kuvataide
Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
S1, S2,
havainnoimaan, taidetta,
S3
ympäristöä ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja
käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen menetelmiä
T2 rohkaista oppilasta
S1, S2,
keskustelemaan omista ja muiden
S3
havainnoista ja ajatuksista sekä
perustelemaan näkemyksiään

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Taiteen,
ympäristön ja
muun
visuaalisen
kulttuurin
havainnoiminen
Havaintojen ja
ajattelun
vaikutusten
pohtiminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia
havaintovälineitä ympäristön ja sen
kuvien tarkastelussa.

Oppilas osaa sanallistaa
havaintojaan ja ajatteluaan
taiteesta, ympäristöstä ja muusta
visuaalisesta kulttuurista.
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T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan S1, S2,
Havaintojen ja
havaintojaan ja ajatuksiaan
S3
ajatusten
kuvallisesti erilaisia välineitä ja
kuvallinen
tiedon tuottamisen tapoja
ilmaiseminen
käyttäen eri ympäristöissä
Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta soveltamaan
S1, S2,
Kuvailmaisun
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja S3
taitojen
ilmaisun keinoja sekä syventämään
syventäminen
kuvallisen tuottamisen taitojaan
T5 ohjata oppilasta tutkivaan
S1, S2,
Tutkivan
lähestymistapaan itsenäisessä ja
S3
lähestymistavan
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa
käyttäminen
työskentelyssä
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan S1, S2,
Kuvallisen
mielipiteitään sekä soveltamaan
S3
tuottamisen
kuvallisen viestinnän ja
avulla
vaikuttamisen keinoja omissa
vaikuttaminen
kuvissaan
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan
S1, S2,
Kuvatulkinnan
kuvallisia, sanallisia ja muita
S3
menetelmien
kuvatulkinnan menetelmiä
soveltaminen
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan S1, S2,
Visuaalisen
taiteen ja muun visuaalisen
S3
kulttuurin
kulttuurin merkitystä yksilölle,
merkityksen
yhteisölle ja yhteiskunnalle
tarkasteleminen
historian ja kulttuurin
näkökulmista
T9 innostaa oppilasta soveltamaan S1, S2,
Kulttuuristen
eri aikojen ja kulttuurien
S3
kuvailmaisun
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa
tapojen
tuottamisessaan
soveltaminen
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta ottamaan
S1, S2,
Näkemysten
kantaa taiteessa, ympäristössä ja
S3
esittäminen
muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin
T11 kannustaa oppilasta ottamaan S1, S2,
Kuvallinen
kuvailmaisussaan huomioon
S3
ilmaiseminen ja
kulttuurinen moninaisuus ja
vaikuttaminen
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan
kuvien avulla

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia
välineitä ja tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen.

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti
erilaisia kuvallisen tuottamisen
materiaaleja, tekniikoita ja keinoja
kuvailmaisussaan.
Oppilas osaa käyttää tutkivaa
lähestymistapaa itsenäisesti tai
ryhmässä työskennellessään.
Oppilas pyrkii vaikuttamaan
ympäristöön ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin kuvallisin keinoin.

Oppilas osaa käyttää joitakin
kuvallisia, sanallisia ja muita
kuvatulkinnan menetelmiä.
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan
keskusteluun taiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

Oppilas osaa soveltaa joitakin
kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun
tapoja.

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä
arvoista.
Oppilas tarkastelee
kuvailmaisussaan kulttuurista
moninaisuutta ja kestävää kehitystä
sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Käsityö
Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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Tavoitteet

Sisältöal Arvioinnin
Arvosana kahdeksan osaaminen
ueet
kohteet
oppiaineessa
T1 ohjata oppilasta
S2-S5
Ideointi ja
Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa
suunnittelemaan työskentelyään
suunnittelu
tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia
sekä ideoimaan, tutkimaan ja
ratkaisuja.
kokeilemaan yritteliäästi
T2 ohjata oppilasta asettamaan S1-S5
Kokonaisen
Oppilas osaa asettaa työskentelylleen
käsityöhön omia oppimisen ja
käsityöprosessin tavoitteita sekä
työskentelyn
toteuttaminen
työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja
tavoitteita sekä toteuttamaan
arvioi
niiden perusteella kokonainen
realistisesti oppimistaan
käsityöprosessi ja arvioimaan
käsityöprosessin aikana.
oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan S1-S5
Valmistaminen, Oppilas osaa valita
ja käyttämään monipuolisesti
tekniikat ja
tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä
erilaisia työvälineitä, materiaaleja
työstömenetelmät tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja
käyttää niitä valmistaessaan
sekä kehittämään innovaatioita
suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.
T4 ohjata oppilasta
S1-S5
Visuaalinen,
Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä
käyttämään sujuvasti käsityön
materiaalien ja
ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä
käsitteitä, merkkejä ja symboleja
teknologinen
toteuttaa ne suunnitelmaan perustuen
sekä vahvistamaan visuaalista,
ilmaisu
ottaen huomioon esteettisyyden ja
materiaalista ja
toimivuuden.
teknologista ilmaisuaan
T5 ohjata oppilasta
S6
Turvallinen
Oppilas osaa arvioida työskentelyn
havainnoimaan, ennakoimaan ja
työskentely
vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti
reagoimaan työtilanteisiin
käsityöprosessissa.
liittyviin riskitekijöihin ja
toimimaan turvallisesti
käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään S1-S5
Tieto- ja
Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä
tieto- ja viestintäteknologian
viestintäteknologi toisten kanssa suunnittelussa ja
mahdollisuuksia käsityön
set
valmistamisessa sekä oman tai yhteisen
suunnittelussa, valmistuksessa ja
Yhteisöllinen
käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja
dokumentoinnissa, sekä
työskentely
viestintäteknologiaa.
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa
ja jakamisessa
T7 ohjata oppilasta tuntemaan
S7
Kädentaitojen ja Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla
käsityön, kädentaitojen ja
käsityön
käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa
teknologisen kehityksen merkitys
merkityksen
ja työelämässä.
omassa elämässään,
hahmottaminen
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja
arkielämässä ja
muussa työelämässä
yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilaita
S8
Valintojen
Oppilas osaa perustella käsityön
taloudelliseen ajatteluun ja
tekeminen ja
merkityksen kestävälle elämäntavalle ja
kehittämään
niiden perustelut tehdä sen mukaisia valintoja
käsityöprosessiin liittyviä
työskentelyssään
valintoja, jotka edistävät kestävää
elämäntapaa
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Liikunta
Arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja
harjoittelee erilaisia
liikuntamuotoja
parhaansa yrittäen.
T2
Oppilas havainnoi itseään
ja ympäristöään sekä
osaa tehdä sen mukaan
eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja
peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3
Oppilas kehittää
tasapaino- ja
liikkumistaitoaan sekä
käyttää, yhdistää ja
soveltaa niitä
monipuolisesti
opetetuissa
liikuntamuodoissa.
T4
Oppilas osaa käyttää,
yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja
monipuolisesti erilaisissa
liikuntamuodoissa.
T5
Oppilas osaa arvioida
fyysisiä ominaisuuksiaan
ja sen pohjalta kehittää
voima-, nopeus-,
liikkuvuus- ja
kestävyysominaisuuksiaa
n.

Sisältö
-alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.

S1

Ratkaisujen teko
erilaisissa
liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

S1

Motoriset
perustaidot
(tasapaino- ja
liikkumistaidot),
eri
liikuntamuodoiss
a

Oppilas osaa yleensä
käyttää, yhdistää ja
soveltaa tasapaino- ja
liikkumistaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus
käyttää, yhdistää ja
soveltaa tasapaino- ja
liikkumistaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset
perustaidot
(välineenkäsittely
taidot) eri
liikuntamuodoiss
a
Fyysisten
ominaisuuksien
arviointi, ylläpito
ja kehittäminen

Oppilas on yleensä
kokeillut, yhdistänyt ja
soveltanut
välineenkäsittelytaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.
Oppilas osaa yleensä
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen
pohjalta kehittää
voimaa, nopeutta,
liikkuvuutta ja
kestävyyttä.

Oppilas on joskus
kokeillut, yhdistänyt ja
soveltanut
välineenkäsittelytaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.
Oppilas osaa joskus
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen
pohjalta kehittää
voimaa, nopeutta,
liikkuvuutta ja
kestävyyttä.

S1
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T6
Oppilas osaa uida,
pelastautua ja pelastaa
vedestä.

S1

Uima- ja
Oppilas hallitsee
vesipelastustaidot perusuimataidon (50m
kahta uintitapaa
käyttäen ja 5 m sukellus
pinnan alla) ja on
harjoitellut vedestä
pelastamista.
Toiminta
Oppilas pyrkii yleensä
liikuntatunneilla
toimimaan turvallisesti
ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Oppilas on
alkeisuimataitoinen
(10m yhdellä
uimatavalla ja pinnan
alle painautuminen eli
kastautuminen)

T7
Oppilas toimii
turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.
Oppilas huolehtii
oikeanlaisesta
varustautumisesta
liikuntatunneille ja
henkilökohtaisesta
hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa
työskennellä kaikkien
kanssa. Oppilas osaa
säädellä toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun
pelin periaatteita ja
osoittaa ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Oppilas osaa toimia
pienryhmän
ohjaustehtävissä.
Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas osaa
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti yksin ja
ryhmän jäsenenä.
Oppilas osaa käyttää
mobiilisovelluksia
liikunnan tukena.
T11
Oppilas osaa asettaa
itselleen realistisia
oppimistavoitteita.

S1

S2

Vuorovaikutus- ja
työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa joskus
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa
reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa
joskus reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
joskus ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan

S3

Oppilas pyrkii joskus
toimimaan turvallisesti
ja asiallisesti
liikuntatunneilla.
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Oppilas saa kokea
liikunnasta tulevan
hyvänolontunteen.
T12
Oppilas ymmärtää
liikunnallisen
elämäntavan
merkityksen
hyvinvoinnille.
T13
Oppilas tutustuu yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin
löytääkseen itselleen
sopivia iloa ja virkistystä
tuottavia
liikuntaharrastuksia.

S3

S3

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi
Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja
harjoittelee erilaisia
liikuntamuotoja
parhaansa yrittäen.
T2
Oppilas havainnoi itseään
ja ympäristöään sekä
osaa tehdä sen mukaan
eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja
peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3
Oppilas kehittää
tasapaino- ja
liikkumistaitoaan sekä
käyttää, yhdistää ja
soveltaa niitä

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Arvosanan kuusi
osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.

S1

Ratkaisujen teko
erilaisissa
liikuntatilanteiss
a

Oppilas tekee yleensä
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

S1

Motoriset
perustaidot
(tasapaino- ja
liikkumistaidot),
eri

Oppilas osaa yleensä
käyttää, yhdistää ja
soveltaa tasapaino- ja
liikkumistaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus
käyttää, yhdistää ja
soveltaa tasapaino- ja
liikkumistaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.
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monipuolisesti
opetetuissa
liikuntamuodoissa.
T4
Oppilas osaa käyttää,
yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja
monipuolisesti erilaisissa
liikuntamuodoissa.

liikuntamuodois
sa
S1

Motoriset
perustaidot
(välineenkäsittel
ytaidot) eri
liikuntamuodois
sa

Oppilas on yleensä
harjoitellut, yhdistellyt
ja soveltanut
välineenkäsittelytaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Oppilas on joskus
harjoitellut, yhdistellyt
ja soveltanut
välineenkäsittelytaitoja
opetetuissa
liikuntamuodoissa.

T5
Oppilas osaa arvioida
fyysisiä ominaisuuksiaan
ja sen pohjalta kehittää
voima-, nopeus-,
liikkuvuus- ja
kestävyysominaisuuksiaa
n.
T6
Oppilas osaa uida,
pelastautua ja pelastaa
vedestä.

S1

Fyysisten
ominaisuuksien
arviointi, ylläpito
ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen
pohjalta kehittää
voimaa, nopeutta,
liikkuvuutta ja
kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen
pohjalta kehittää
voimaa, nopeutta,
liikkuvuutta ja
kestävyyttä.

S1

Uima- ja
vesipelastustaid
ot

T7
Oppilas toimii
turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.
Oppilas huolehtii
oikeanlaisesta
varustautumisesta
liikuntatunneille ja
henkilökohtaisesta
hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa
työskennellä kaikkien
kanssa. Oppilas osaa
säädellä toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun
pelin periaatteita ja
osoittaa ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

S1

Toiminta
liikuntatunneilla

Oppilas on
uimataitoinen
(hypätään
uintisyvyiseen veteen ja
uidaan 200m, joista 50
selkää) ja on harjoitellut
vedestä pelastamista.
Oppilas toimii yleensä
turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Oppilas hallitsee
perusuimataidon (50m
kahta uintitapaa
käyttäen ja 5 m sukellus
pinnan alla) ja on
harjoitellut vedestä
pelastamista.
Oppilas toimii joskus
turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

S2

Vuorovaikutusja
työskentelytaido
t

Oppilas osaa yleensä
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa joskus
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilanteiss
a

Oppilas noudattaa
reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa
joskus reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
joskus ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
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Oppilas osaa toimia
pienryhmän
ohjaustehtävissä.
Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas osaa
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti yksin ja
ryhmän jäsenenä.
Oppilas osaa käyttää
mobiilisovelluksia
liikunnan tukena.
T11
Oppilas osaa asettaa
itselleen realistisia
oppimistavoitteita.
Oppilas saa kokea
liikunnasta tulevan
hyvänolontunteen.
T12
Oppilas ymmärtää
liikunnallisen
elämäntavan
merkityksen
hyvinvoinnille.
T13
Oppilas tutustuu yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin
löytääkseen itselleen
sopivia iloa ja virkistystä
tuottavia
liikuntaharrastuksia.

S3

Työskentelytaid
ot

Oppilas osaa yleensä
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

S3

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta
fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia
liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa
yrittäen

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien
toimintaan yleensä aktiivisesti
kokeillen ja harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.
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T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla
sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapainoja liikkumistaitojaan, jotta
oppilas osaa käyttää, yhdistää
ja soveltaa niitä monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa
T4 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään
välineenkäsittelytaitojaan, jotta
oppilas osaa käyttää, yhdistää
ja soveltaa niitä monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri
välineillä, eri vuodenaikoina ja
eri liikuntamuodoissa
T5 kannustaa ja ohjata
oppilasta arvioimaan,
ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan:
voimaa, nopeutta, kestävyyttä
ja liikkuvuutta
T6 vahvistaa uima- ja
vesipelastustaitoja, jotta
oppilas osaa sekä uida että
pelastautua ja pelastaa vedestä
T7 ohjata oppilasta turvalliseen
ja asialliseen toimintaan
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen
T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

S1

Ratkaisujen teko
erilaisissa
liikuntatilanteissa

Oppilas tekee useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja
erilaisissa liikuntatilanteissa.

S1

Motoriset
perustaidot
(tasapaino- ja
liikkumistaidot), eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja
soveltaa tasapaino- ja
liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset
perustaidot
(välineenkäsittelytai
dot) eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja
soveltaa välineenkäsittelytaitoja
useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa.

S1

Fyysisten
ominaisuuksien
arviointi, ylläpito ja
kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen pohjalta
harjoittaa voimaa, nopeutta,
liikkuvuutta ja kestävyyttä.

S1

Uima- ja
vesipelastustaidot

Oppilas osaa uida, pelastautua ja
pelastaa vedestä.

S1

Toiminta
liikuntatunneilla

Oppilas toimii turvallisesti ja
asiallisesti liikuntatunneilla.

S2

Vuorovaikutus- ja
työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri
liikuntatilanteissa yhteisesti
sovitulla tavalla.

S2

Toiminta yhteisissä
oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin
periaatteita ja osoittaa ottavansa
vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
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Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta
ottamaan vastuuta omasta
toiminnasta ja vahvistaa
oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
T11 huolehtia siitä, että
oppilaat saavat riittävästi
myönteisiä kokemuksia omasta
kehosta, pätevyydestä ja
yhteisöllisyydestä

S3

T12 auttaa oppilasta
ymmärtämään riittävän
fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan
merkitys kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille
T13 tutustuttaa oppilas yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja
taitoihin, jotta hän saa
edellytyksiä löytää itselleen
sopivia iloa ja virkistystä
tuottavia liikuntaharrastuksia

Työskentelytaidot

Oppilas osaa pääsääntöisesti
työskennellä vastuullisesti ja
itsenäisesti.

S3

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Kotitalous
Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite
Käytännön toimintataidot
T1 ohjata oppilasta
suunnittelemaan,
organisoimaan ja
arvioimaan työtä ja
toimintaa

T2 ohjata oppilasta
harjoittelemaan
kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja
sekä kannustaa luovuuteen
ja estetiikan
huomioimiseen

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

S1, S2, S3

Tavoitteiden
asettaminen, työn
toteutus, ja
oppimaan
oppimisen taidot

S1, S2

Kädentaidot ja
estetiikka

Oppilas asettaa tavoitteita
toiminnalleen ja työskentelee niiden
saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse
tavoitteiden saavuttamista ja omaa
työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa
osaamistaan itsearvioinnin, opettajan
antaman palautteen ja
vertaispalautteen perusteella.
Oppilas osaa käyttää tavallisimpia
työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja
leivonnassa sekä asumiseen liittyvien
perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa
huomioon esteettiset näkökulmat

114

T3 ohjata ja rohkaista
S1, S2, S3
oppilasta valitsemaan ja
käyttämään hyvinvointia
edistävästi ja kestävän
kulutuksen mukaisesti
materiaaleja, työvälineitä,
laitteita sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa
T4 ohjata oppilasta
S1, S2
suunnittelemaan
ajankäyttöään ja työn
etenemistä sekä
ylläpitämään järjestystä
oppimistehtävien aikana
T5 ohjata ja motivoida
S1, S2, S3
oppilasta toimimaan
hygieenisesti, turvallisesti
ja ergonomisesti sekä
ohjata kiinnittämään
oppilaan huomiota
käytettävissä oleviin
voimavaroihin
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T6 ohjata oppilasta
S1, S2, S3
harjoittelemaan kuuntelua
ja rakentavaa keskustelua
ja argumentointia
oppimistehtävien
suunnittelussa ja
toteuttamisessa
T7 aktivoida oppilasta
S1, S2, S3
tunnistamaan arjen
rakentumista ja
kulttuurisesti
monimuotoisia
toimintaympäristöjä sekä
kotitalouksien perinteitä
T8 ohjata oppilasta
S1, S2
työskentelemään yksin ja
ryhmässä sekä sopimaan
työtehtävien jakamisesta ja
ajankäytöstä

T9 kannustaa oppilasta
toimimaan hyvien tapojen
mukaisesti
vuorovaikutustilanteissa
sekä pohtimaan oman
käytöksen merkitystä

S1, S2, S3

Kuluttajataidot
sekä terveyden
edistäminen ja
teknologian käyttö

Oppilas valitsee ja käyttää
taloudellisesti materiaaleja ja
teknologiaa kotitalouden toiminnassaan
sekä pohtii valintoja terveyden ja
kestävyyden kannalta.

Ajanhallinta ja
järjestyksen
ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia annettujen
ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja
järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella
ajankäyttöään sen mukaisesti.

Turvallisuus ja
voimavarojen
kannalta kestävä
toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan
hygieenisen ja turvallisen työskentelyn
periaatteita noudattaen sekä ajan,
kustannusten tai energiankäytön
kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota
ergonomiaan.

Kuuntelu,
keskustelu ja
argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri
näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti
omia näkemyksiään yhteisissä
suunnittelu- ja työtilanteissa.

Arjen rakentumisen
ja kotitalouksien
erilaisuuden
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla kodin
arkirutiineita. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä erilaisista perherakenteista
ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia
niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

Voimavarojen
käyttäminen ja
sopimuksen
tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii
toimimaan ryhmässä rakentavasti ja
työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa
selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen
työnjako sekä pääsee sopimukseen
ajankäytöstä ja työtehtävien
jakamisesta osallistumalla
päätöksentekoon.
Ei käytetä oppiaineen arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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ryhmän ja yhteisön
toiminnassa
Tiedonhallintataidot
T10 kannustaa oppilasta
hankkimaan ja arvioimaan
kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa
tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3

Tietojen hankinta
ja käyttö

Oppilas osaa etsiä kotitalouden
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri
tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon
luotettavuutta sekä osaa tulkita
pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee
ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden
ominaisuuksia.

T11 harjaannuttaa
oppilasta lukemaan,
tulkitsemaan ja arvioimaan
toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja,
jotka käsittelevät
kotitaloutta ja
lähiympäristöä
T12 ohjata oppilasta,
ongelmanratkaisuun ja
luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3

Toimintaohjeiden,
merkkien ja
symbolien käyttö ja
jäsentyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyttää
kotitalouden toimintaohjeita ja osaa
nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä
ja symboleja sekä tulkita niitä arjen
ilmiöiden yhteydessä.

S1, S2, S3

Käsitteiden
omaksuminen,
tietojen ja taitojen
soveltaminen,
luova ilmaisu sekä
palveluiden
tunnistaminen

Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden
käsitteitä, tietojaan ja taitojaan
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa
tai tilanteessa, jossa kotitalouden
osaamista sovelletaan eri ympäristöissä
Oppilas osaa kuvailla erilaisia
kotitalouden palveluita ja pohtia niiden
merkitystä ja mahdollisuuksia
arkielämässä.

T13 ohjata oppilasta
kestävään elämäntapaan
kiinnittämällä oppilaan
huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana arjen valintoja

S1, S2, S3

Mittaamisen ja
laskemisen sekä
kierrättämisen
soveltaminen
omaan toimintaan
ja päätöksentekoon

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden
peruslajittelusta ja osaa selittää
mittaamisen ja laskemisen sekä
ympäristöä säästävän kodin arjen
toiminnan yhteydet osana kustannus- ja
ympäristötietoista toimintaa.
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