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

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

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

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

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

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

ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti, motivoitu-

neesti, eettisesti 

ja rakentavasti 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

S1 Oppilas laajentaa 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

  

Toiminta  

vuorovaikutusiti-

lanteissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa     

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittämään 

taitojaan perus-

tella näkemyksi-

ään sekä kielelli-

siä ja viestinnälli-

siä valintojaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

jaan perustella 

näkemyksiään. 

Ryhmäviestinnän 

taidot 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

sille jonkin perus-

telun. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti 

ja esittää sille yk-

sinkertaisia pe-

rusteluja. 

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selkeästi 

ja perustella sen 

melko monipuoli-

sesti. 

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla 
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tavalla ja perus-

tella sen vakuut-

tavasti. 

T3 ohjata oppi-

lasta monipuolis-

tamaan kokonai-

silmaisun taito-

jaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa, 

myös draaman 

keinoin 

  

  

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun tai-

tojaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

Esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa pi-

tää lyhyen puhe-

esityksen konk-

reettisesta, itsel-

leen tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen ja 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta. 

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

T4 kannustaa op-

pilasta syventä-

mään viestijäku-

vaansa niin, että 

hän oppii havain-

noimaan omaa 

viestintäänsä ja  

tunnistamaan 

vahvuuksiaan 

sekä kehittämis-

alueitaan 

S1 

  

Oppilas oppii ha-

vainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan sekä kehit-

tämisalueitaan. 

  

  

  

  

Vuorovaikutus-

taitojen kehittä-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vies-

tinnällisen vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään vies-

tijänä ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa eri-

tellä viestintätai-

tojaan sekä ku-

vata vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida viestintä-

taitojaan ja vah-

vuuksiaan ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 
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erilaisissa, myös 

monimediaisissa 

viestintäympäris-

töissä 

  

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tekstien lu-

kemisessa, ym-

märtämisessä, 

tulkinnassa ja 

analysoimisessa 

tarvittavia strate-

gioita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja sekä taitoa 

arvioida oman lu-

kemisensa kehit-

tämistarpeita 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Tekstin ymmärtä-

minen ja omien 

vahvuuksien ja 

kehittämiskohtei-

den tunnistami-

nen 

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita. 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 

miten voi niitä 

kehittää. 

T6 tarjota oppi-

laalle monipuoli-

sia mahdollisuuk-

sia valita, käyt-

tää, tulkita ja ar-

vioida monimuo-

toisia 

S2 

  

Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

  

  

  

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan. 

  

 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä. 
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kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa, harjaan-

nuttaa oppilasta 

tekemään ha-

vaintoja teks-

teistä ja tulkitse-

maan niitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen sekä va-

kiinnuttamaan ja 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoa 

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

asia- ja media-

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

  

  

  

  

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen.   

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 

T8 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

arvioida erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja 

S2 

  

Oppilas oppii ar-

vioimaan erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä 

Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Oppilas osaa et-

siä yksittäisiä tie-

toja annetuista 

lähteistä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

Oppilas osaa 

käyttää tavan-

omaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tiedonhaun 

keskeiset vai-

heet, etsiä erilai-

sia lähteitä ja ha-

kea tietoa niistä. 

  

Oppilas osaa toi-

mia tiedonhaun 

vaiheiden mukai-

sesti.  

 

Oppilas osaa 

käyttää 
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käyttämään sitä 

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla 

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. 

  

lähteiden luotet-

tavuuteen liitty-

vän piirteen. 

  

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

monipuolisia läh-

teitä ja hakea 

niistä tietoa tar-

koituksenmukai-

sella tavalla.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T9 kannustaa op-

pilasta laajenta-

maan kiinnos-

tusta itselle uu-

denlaisia fiktiivi-

siä kirjallisuus- ja 

tekstilajityyppejä 

kohtaan,  moni-

puolistamaan 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja nii-

den jakamisen 

keinoja sekä 

S2 

  

Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

Fiktiivisten teks-

tien erittely ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja.  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

Oppilas osaa ana-

lysoida fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 
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syventämään 

ymmärrystä fik-

tion keinoista 

kerronnan kei-

noja. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ajatuksiaan 

kirjoittamalla ja 

tuottamalla mo-

nimuotoisia teks-

tejä sekä auttaa 

oppilasta tunnis-

tamaan omia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Monimuotoisten 

tekstien tuotta-

minen ja tekstin 

tuottamisen tai-

tojen kehittämi-

nen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

  

T11 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via ja erityisesti 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä, myös 

S3 

  

Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa 

Tekstilajien hal-

linta 

  

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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monimediaisissa 

ympäristöissä, ja 

auttaa oppilasta 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

    

  

T12 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tarjota 

oppilaalle tilai-

suuksia tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

oppilasta vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tekstin tuottami-

sen prosessejaan 

ja tuottaa tekstiä 

yhdessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistaa taitoaan 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta 

  

  

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

sekä yksin että 

ryhmässä.  

 

Oppilas osaa an-

taa palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa. 

  

  

Oppilas osaa 

muokata tekstin 

rakenteita ja kie-

liasua palautteen 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa an-

taa rakentavaa 

palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

Oppilas osaa 

muokata moni-

puolisesti ja itse-

näisesti tekstin il-

maisua ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa an-

taa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja so-

veltaa saa-

maansa pa-

lautetta kehittä-

essään tekstin 

tuottamisen tai-

tojaan.  
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T13 ohjata oppi-

lasta edistämään 

kirjoittamisen su-

juvoittamista,  

vahvistamaan 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttötaitoa teks-

tien tuottami-

sessa, syventä-

mään ymmärrys-

tään kirjoittami-

sesta viestintänä 

sekä vahvista-

maan yleiskielen 

hallintaa anta-

malla tietoa kir-

joitetun kielen 

konventioista 

S3 

  

Oppilas sujuvoit-

taa ja vahvistaa 

tekstien tuotta-

misen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen 

sekä syventää 

ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

Ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia virke- ja 

lauserakenteita 

sekä pääosin 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy pääosin hel-

posti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja kiinnittää huo-

miota virke- ja 

lauserakenteisiin 

sekä noudattaa 

useita kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

  

  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on helposti 

ymmärrettävä ja 

sujuva.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa                    

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sananvalintoihin 

sekä noudattaa 

pääosin kirjoite-

tun yleiskielen 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti,  

käyttää moni-

puolisia lause- ja 

virkerakenteita,  

kiinnittää huo-

miota tekstin tyy-

liin sekä noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

T14 harjaannut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

tiedon hallinnan 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja 

Tiedon esittämi-

nen, hallinta sekä 

eettinen viestintä 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

Oppilas osaa yh-

distellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 
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ja käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa omassa 

tekstissä sekä 

opastaa oppilasta 

toimimaan eetti-

sesti verkossa yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

monipuolistaa 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

kuullun tai näh-

dyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

hankkimaansa 

tietoa. 

  

  

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä  

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 
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sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

  

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

T16 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä kir-

jallisuuden histo-

riaan, nykykirjalli-

suuteen ja kirjal-

lisuuden eri lajei-

hin, auttaa häntä 

pohtimaan kirjal-

lisuuden ja kult-

tuurin merkitystä 

omassa elämäs-

sään sekä tarjota 

oppilaalle mah-

dollisuuksia luku- 

ja muiden kult-

tuurielämysten 

hankkimiseen ja 

jakamiseen 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään, tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan ja ny-

kykirjallisuuteen 

sekä kirjallisuu-

den eri lajeihin. 

  

Kirjallisuuden 

tuntemus ja luku-

harrastus 

  

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit. 

 

Oppilas on luke-

nut muutamia 

kokonaisia kau-

nokirjallisia teks-

tejä, esimerkiksi 

novelleja. 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den vaiheita ja 

yhdistää muuta-

man teoksen ja 

kirjailijan niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia ja kirjaili-

joita.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  
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T17 ohjata oppi-

las tutustumaan 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin,  

auttaa oppilasta 

pohtimaan äidin-

kielen merkitystä 

ja tulemaan tie-

toiseksi omasta 

kielellisestä ja 

kulttuurisesta 

identiteetistään 

sekä innostaa op-

pilasta aktii-

viseksi kulttuuri-

tarjonnan käyttä-

jäksi ja tekijäksi 

S4 

  

Oppilas tutustuu 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin 

ja pohtii kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Kielen merkityk-

sen ja aseman 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa 

puhuttavia kieliä 

ja jonkin suomen 

sukukielen.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin suo-

men kielelle tyy-

pillisen piirteen 

ja kertoa oman 

äidinkielensä 

merkityksestä it-

selleen. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla suomen 

kielen asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

suomen kielelle 

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

äidinkielen mer-

kitystä yksilölle. 

Oppilas osaa ku-

vailla Suomen 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja pohtia 

äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin ja pohtia 

äidinkielen käsi-

tettä ja merkityk-

siä identiteettien 

rakentumisen 

kannalta. 

 

Svenska och litteratur 
 

Mål för undervis-

ningen 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 

fem 

Kunskapskrav för 

vitsordet sju 

Kunskapskrav för 

vitsordet åtta 

Kunskapskrav för 

vitsordet nio 
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målen för under-

visningen 

 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-

ven att utveckla 

sin förmåga att 

kommunicera 

målinriktat, 

ändamålsenligt, 

etiskt och på ett 

konstruktivt sätt i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

agera i olika 

kommunikations-

situationer. 

Förmåga att 

agera i kommuni-

kationssituat-

ioner 

 

Eleven kan agera 

i en välbekant 

grupp och i var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan agera 

ändamålsenligt i 

grupper och sed-

vanliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i många 

slags grupper, 

också i krävande 

kommunikat-

ionssituationer. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att kom-

municera i grupp 

och utveckla för-

mågan att moti-

vera sina åsikter 

och sina språkliga 

och kommunika-

tiva val 

I1 

  

Eleven breddar 

sin förmåga att 

kommunicera i 

grupp och ut-

vecklar sin för-

måga att moti-

vera sina syn-

punkter. 

Förmåga att 

kommunicera i 

grupp 

Eleven kan 

lyssna på andra 

och deltar i 

samtalet.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

samt ge någon 

slags motivering 

till den. 

 

Eleven kan ta 

hänsyn till andras 

synpunkter i den 

egna kommuni-

kationen. 

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt och pre-

sentera enkla 

Eleven kan föra 

diskussionen vi-

dare i sina egna 

inlägg.  

 

Eleven kan ut-

trycka sina åsik-

ter klart och mo-

tivera dem tämli-

gen mångsidigt. 

Eleven kan tolka 

andras inlägg och 

syftet med dem, 

samt anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt situ-

ationen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

på ett för situat-

ionen 
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motiveringar till 

den. 

ändamålsenligt 

sätt och motivera 

den övertygande. 

M3 handleda ele-

ven i att bredda 

sin förmåga att 

uttrycka sig i 

olika slag av 

kommunikations-

situationer och 

framträdanden, 

även genom 

drama 

  

I1 

  

Eleven breddar 

sina färdigheter 

att uttrycka sig i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och vid 

uppträdanden 

inför publik. 

 

Förmåga att 

framträda 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt. 

 

Eleven kan 

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande och an-

passa det till 

sina åhörare. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig på ett 

för situationen 

ändamålsenligt 

sätt. 

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande, också om 

ett krävande 

ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig 

mångsidigt och 

anpassa sin 

kommunikation 

enligt åhörare 

och syfte.  

M4 uppmuntra 

eleven att vidare-

utveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter så att 

hen lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

I1 

  

Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsområ-

den.    

  

  

Förmåga att ut-

veckla kommu-

nikativa färdig-

heter 

 

Eleven kan iden-

tifiera någon 

styrka eller något 

utvecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

Eleven kan besk-

riva sitt sätt att 

kommunicera 

och identifiera 

några styrkor och 

utvecklingsområ-

den. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

kommunikativa 

färdigheter, be-

skriva sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden.   

Eleven kan utvär-

dera sina kom-

munikativa fär-

digheter och 

styrkor och re-

flektera över hur 

de kan utveck-

las.  
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svagheter i olika 

kommunikations-

miljöer, även 

multimediala 

  

Att tolka texter 

M5 handleda ele-

ven i att utveckla 

de lässtrategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att läsa, förstå, 

tolka och analy-

sera texter och 

för att utvärdera 

sin läsfärdighet 

och bli medveten 

om hur den be-

höver utvecklas 

I2 

  

Eleven utvecklar 

strategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att be-

döma sina ut-

vecklingsbehov. 

 

Förmåga att för-

stå texter och 

identifiera egna 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera 

någon styrka el-

ler något ut-

vecklingsbehov 

som berör läs-

ning hos sig 

själv.  

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

läsare och identi-

fiera några styr-

kor och utveckl-

ingsbehov. 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan redo-

göra för sin läs-

färdighet och be-

skriva sina styr-

kor och svag-

heter. 

Eleven kan an-

vända för situat-

ionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 

M6 att erbjuda 

eleven många 

olika möjligheter 

att välja, an-

vända, tolka och 

utvärdera många 

olika slag av 

I2 

  

Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och utvär-

dera många olika 

slag av 

Multilitteracitet 

och förmåga att 

bredda sin text-

värld 

  

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

 

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika slag av tex-

ter men håller sig 

främst till välbe-

kanta textgenrer. 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika textgenrer. 

 

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också för hen 

själv nya typer av 

texter. 
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skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter  

skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter. 

 

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

 

I2 

  

Eleven lär sig 

analytisk och kri-

tisk läsfärdighet, 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

fakta- och medie-

texter och tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp. 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fakta- och medie-

texter 

 

  

  

  

Eleven kan 

plocka ut centralt 

innehåll ur en 

text med hjälp av 

stödfrågor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel text-

genre.  

 

Eleven kan sär-

skilja huvudpunk-

terna i en text 

och beskriva än-

damålen med 

den.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga och 

textuella drag i 

vanliga textgen-

rer. 

 

Eleven kan redo-

göra för textens 

syfte, målgrupp 

och betydelse.  

 

Eleven kan redo-

göra för typiska 

drag för textgen-

rer och beskriva 

dem med hjälp 

av några centrala 

begrepp. 

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över textens be-

tydelse och be-

döma textens på-

verkan.  

 

Eleven kan analy-

sera typiska drag 

för textgenrer 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp och be-

döma texter i re-

lation till deras 

syfte och ända-

mål.   

M8 sporra eleven 

att utveckla sin 

förmåga att be-

döma flera olika 

källor för att få 

information och 

I2 

  

Eleven lär sig att 

bedöma flera 

olika källor för 

att få informat-

ion och använda 

informationen på 

Färdigheter i in-

formationssök-

ning och källkritik 

 

Eleven kan söka 

enskild informat-

ion i givna källor.  

 

Eleven kan an-

vända självklara 

källor för att söka 

information.  

 

Eleven kan besk-

riva de centrala 

delarna i inform-

ationssökning, 

söka olika källor 

Eleven kan agera 

i informations-

sökningens olika 

processer.  
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att använda 

denna informat-

ion på ett ända-

målsenligt sätt 

 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

Eleven kan 

nämna några 

drag som utmär-

ker en tillförlitlig 

källa.  

 

Eleven kan besk-

riva källans till-

förlitlighet. 

och hitta inform-

ation i dem.  

  

Eleven kan be-

döma tillförlitlig-

heten och ända-

målsenligheten i 

olika källor. 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga källor 

och söka inform-

ation i dem på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.   

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som ankny-

ter till källornas 

tillförlitlighet och 

informationens 

ändamålsenlig-

het samt moti-

vera sina val av 

källor.  

M9 väcka ele-

vens intresse för 

nya slag av fiktiva 

texter och littera-

tur, bredda ele-

vens erfaren-

heter av visuell, 

audiovisuell, och 

skriven text och 

I2 

  

Eleven bekantar 

sig med fiktiva 

texter i olika for-

mer som är nya 

för hen själv. Ele-

ven breddar sina 

erfarenheter av 

visuell, audiovi-

suell och skriven 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fiktiva texter 

 

Eleven kan redo-

göra för hand-

lingen i en enkel 

fiktiv text och 

nämna enstaka 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

Eleven kan besk-

riva särdrag inom 

fiktiv text och 

göra iakttagelser 

om särdrag inom 

fiktionen. 

Eleven kan redo-

göra för fiktiva 

texter i olika for-

mer.  

 

Eleven kan an-

vända några cen-

trala begrepp 

Eleven kan analy-

sera fiktiva texter 

i olika former 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp. Eleven 

kan tolka fiktiva 

texter och 
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dela med sig av 

dem samt för-

djupa elevens 

förståelse av sär-

drag inom fikt-

ionen 

text och delar 

med sig av dem 

samt fördjupar 

sin förståelse av 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

  

  

och identifiera 

särdrag och be-

rättartekniska 

grepp som är ty-

piska för fiktivt 

språk och ut-

tryck. 

reflektera över 

deras mångtydig-

het. 

Att producera texter 

M10 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sina åsik-

ter genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt stödja ele-

ven i att identifi-

era sina styrkor 

och utvecklings-

behov som text-

producent 

I3 

  

Eleven lär sig att 

uttrycka sina tan-

kar genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbehov 

som textprodu-

cent. 

Förmåga att pro-

ducera texter, 

också multimo-

dala, och ut-

veckla färdighet-

erna som text-

producent 

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter en-

ligt instruktioner.  

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

textproducent 

och nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbehov.  

Eleven kan pro-

ducera texter en-

ligt givet syfte. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden 

som textprodu-

cent. 

Eleven kan på ett 

kreativt sätt pro-

ducera texter en-

ligt situation och 

ändamål. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 
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M11 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera be-

rättande, beskri-

vande, instrue-

rande och speci-

ellt diskuterande 

och ställningsta-

gande texter, 

även i multimedi-

ala miljöer, och 

hjälpa eleven att 

välja det ut-

tryckssätt som är 

lämpligast för 

ifrågavarande 

textgenre och si-

tuation 

I3 

  

Eleven lär sig att 

producera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, diskute-

rande och ställ-

ningstagande 

texter, också i 

multimediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som är 

lämpligt för text-

genren och situ-

ationen. 

Förmåga att be-

härska textgen-

rer 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningstagande 

texter och kan 

med hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt som 

är typiska för 

dem. 

  

  

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningstagande 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som känne-

tecknar dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

M12 handleda 

eleven i att ut-

veckla sina text-

produktionspro-

cesser och er-

bjuda eleven 

möjligheter att 

producera text 

tillsammans med 

andra, 

I3 

  

Eleven utvecklar 

sina textprodukt-

ionsprocesser 

och producerar 

text tillsammans 

med andra, stär-

ker sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons 

samt utvärderar 

Förmåga att be-

härska textpro-

duktionsproces-

ser 

  

Eleven kan samla 

idéer och produ-

cera text enligt 

modell eller med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig 

Eleven kan pla-

nera och produ-

cera text både in-

dividuellt och i 

grupp. 

 

Eleven kan ge re-

spons och slump-

mässigt utnyttja 

Eleven kan bear-

beta textens 

struktur och 

språkdräkt utgå-

ende från re-

spons.  

 

Eleven kan ge 

konstruktiv 

Eleven kan själv-

ständigt och 

mångsidigt bear-

beta textens ut-

tryck och struk-

tur.  

 

Eleven kan ge re-

spons som 
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uppmuntra ele-

ven att stärka 

förmågan att ge 

och ta emot re-

spons samt 

hjälpa eleven att 

utvärdera sig 

själv som text-

producent 

sig själv som 

textproducent 

eller ensidig re-

spons och ta 

emot respons. 

 

den respons hen 

får i sin egen 

textproduktion.  

respons åt andra 

och i olika ske-

den av textpro-

duktionsproces-

sen utnyttja den 

respons hen själv 

får. 

främjar textbear-

betning och till-

lämpa den re-

spons hen får i 

utvecklingen av 

den egna text-

produktionsfär-

digheten. 

M13 handleda 

eleven att ut-

veckla sin skriv-

färdighet och di-

gitala kompetens 

för att producera 

text samt för-

djupa sin förstå-

else för skrivan-

det som kommu-

nikationsform, 

och stärka ele-

vens kompetens i 

standardspråket 

genom att öka 

hens kunskap om 

skriftspråkets 

konventioner 

I3 

  

Eleven utvecklar 

och stärker sin 

skrivfärdighet 

både för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg 

och fördjupar sin 

förståelse för 

skrivandet som 

kommunikations-

form. Eleven 

stärker sin kom-

petens i stan-

dardspråket. 

 

  

Förmåga att pro-

ducera begriplig 

text och be-

härska skriftsprå-

kets konvent-

ioner 

Eleven kan pro-

ducera enkel text 

vars budskap 

man förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt i 

huvudsak skilje-

tecken vid me-

ningsgränser och 

versal i början av 

mening och i 

egennamn. 

 

Eleven kan pro-

ducera text som i 

huvudsak är lätt 

att förstå. 

 

Eleven kan struk-

turera sin text i 

stycken och fästa 

uppmärksamhet 

vid menings- och 

satsbyggnad 

samt följa flera 

av standardsprå-

kets skriftspråks 

normer.  

  

  

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text 

och sina stycken 

logiskt och fästa 

uppmärksamhet 

vid ordval samt i 

huvudsak följa 

standardspråkets 

skriftspråksnor-

mer i sin textpro-

duktion och -be-

arbetning.  

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig text. 

 

Eleven kan an-

vända textbind-

ningsmetoder 

mångsidigt och 

använda 

mångsidiga me-

nings- och sats-

byggnader och 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

tens uttryckssätt 

samt följa stan-

dardspråkets 
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Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

 

 

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

skriftspråksnor-

mer. 

 

M14 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att hantera 

information och 

tillämpa sina 

kunskaper och 

att använda sig 

av flera olika käl-

lor och göra käll-

hänvisningar i sin 

egen text, samt 

vägleda eleven 

att agera etiskt 

på nätet med 

hänsyn till in-

tegritetsskydd 

och följa upp-

hovsrättsliga nor-

mer 

I3 

  

Eleven stärker sin 

förmåga att han-

tera och använda 

information. Ele-

ven använder sig 

av flera olika käl-

lor samt behärs-

kar källhänvis-

ningsteknik. Ele-

ven tränar sin 

förmåga att re-

spektera person-

lig integritet och 

följa upphovs-

rättsliga normer i 

olika miljöer. 

Förmåga att pre-

sentera och an-

vända informat-

ion samt etisk 

kommunikation 

 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

 

Eleven kan meka-

niskt och på ett 

enkelt sätt an-

vända källor i 

sina texter. 

 

Eleven följer upp-

hovsrättsliga nor-

mer och förstår 

betydelsen av 

personlig integri-

tet på nätet.  

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar en-

ligt modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan kom-

binera informat-

ion från flera 

olika källor i sina 

texter. 
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Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medvetenhet 

och väcka in-

tresse för språk-

liga fenomen, 

stödja eleven i 

att känna igen 

språkets struk-

turer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och i att 

förstå betydelsen 

av språkliga val 

och följderna av 

dem 

I4 Eleven fördjupar 

sin språkliga 

medvetenhet 

och sitt intresse 

för språkliga fe-

nomen, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan göra 

enkla iakttagelser 

om särdrag i text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillnader 

mellan skrift-

språk och tal-

språk eller var-

dagligt språk och 

standardspråk. 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text. 

 

Eleven kan besk-

riva språkliga va-

riationer i olika 

situationer. 

 

Eleven kan redo-

göra för olika 

språkvarianter 

och stildrag. 

 

Eleven kan re-

flektera över be-

tydelsen och följ-

derna av språk-

liga och textuella 

val. 

 

Eleven kan analy-

sera drag i texter, 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kommu-

nikation. 

M16 sporra ele-

ven att öka sin 

litteratur- och 

kulturkunskap, 

bidra till att ele-

ven lär känna lit-

teraturens histo-

ria och modern 

I4 Eleven vidgar sin 

litteraturkun-

skap, lär känna 

litteraturens 

historia och mo-

dern litteratur 

Litteraturkun-

skap och läsin-

tresse 

 

 

 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer.  

 

Eleven har läst 

några 

Eleven kan besk-

riva typiska drag 

för litterära hu-

vudgenrer.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på verk 

Eleven kan besk-

riva mångfalden 

inom skönlittera-

turen. 

  

Eleven kan 

nämna 

Eleven kan analy-

sera mångfalden 

inom skönlittera-

turen som en del 

av kulturen.  
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litteratur samt 

olika litterära 

genrer och hjälpa 

eleven att reflek-

tera över littera-

turens och kul-

turens betydelse 

i sitt eget liv samt 

ge eleven möjlig-

het att både själv 

ta del av och dela 

med sig av läs- 

och andra kultur-

upplevelser  

samt olika litte-

rära genrer. 

 

 

skönlitterära 

verk, till exempel 

noveller. 

 

som hör till hu-

vudgenrerna.  

 

Eleven har läst en 

del av de verk 

som man läsårs-

vis kommit över-

ens om.   

litteraturens 

olika skeden och 

kan koppla några 

verk och förfat-

tare till dessa.  

 

Eleven har läst de 

verk som man 

läsårsvis kommit 

överens om.   

Eleven kan besk-

riva litteraturens 

olika skeden 

samt centrala 

stildrag och 

nämna centrala 

författare och 

verk som hör till 

dessa skeden.  

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om littera-

tur. 

M17 bidra till att 

eleven lär känna 

svenska språket 

och dess historia 

och utveckling, 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur samt får en 

helhetsbild av 

övriga språk och 

kulturer i Finland 

och stödja eleven 

i att reflektera 

I4 

  

Eleven lär känna 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland. 

Eleven lär känna 

det svenska språ-

ket, dess historia 

och utveckling 

samt de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur. Eleven re-

flekterar över det 

egna 

Förmåga att re-

flektera över be-

tydelsen av språk 

och språkets 

ställning 

 

Eleven kan 

nämna språk som 

talas i Finland 

samt något 

grannspråk till 

svenskan.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för svens-

kan, berätta om 

sin språkliga 

Eleven kan besk-

riva svenska 

språkets ställning 

bland andra 

språk.   

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska 

Eleven kan besk-

riva den språkliga 

och kulturella 

mångfalden i Fin-

land.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket och pla-

cera det i en nor-

disk kulturell 

Eleven kan re-

flektera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse 

för individen och 

samhället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket i relation 
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över det egna 

modersmålets 

betydelse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet 

samt sporra ele-

ven att aktivt 

producera och 

konsumera kul-

tur i olika former 

modersmålets 

betydelse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet. 

 

vardag och mo-

dersmålets bety-

delse för hen. 

grannspråken 

och kulturen. Ele-

ven kan beskriva 

modersmålets 

betydelse för in-

dividen.  

 

kontext. Eleven 

kan reflektera 

över modersmå-

lets betydelse för 

identiteter. 

 

till andra språk 

och förstår bety-

delsen av de 

språkliga och kul-

turella banden 

till övriga Nor-

den. Eleven kan 

reflektera över 

modersmål som 

begrepp och dess 

betydelse för 

identitetsbygget.  

 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
 

Opetuksen ta-

voite  

  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ja 

perustelemaan 

mielipiteitään 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään erilaisissa 

Itsensä ilmaise-

minen, mielipi-

teen ilmaisu ja 

perustelu 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja 
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tarjoamalla mo-

nimuotoisia tilai-

suuksia vuorovai-

kutuksen harjoit-

teluun 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

monikielisissä 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

T2 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään sosiaalisia 

taitojaan ohjaa-

malla monipuoli-

seen vuorovaiku-

tukseen sekä tai-

toon antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta 

S1 Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

aan antaa ja vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Vuorovaikutus, 

palautteen anta-

minen ja vas-

taanottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa 

vastaanottaa pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

ottaa toisten nä-

kemykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa  

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua sekä an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla ta-

valla. 

  

Oppilas osaa 

tulkita muiden 

puheenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään ja moni-

puolistamaan 

viestintätaitojaan  

erilaisissa puhe-

viestintäympäris-

töissä    

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa koko-

naisilmaisuaan 

erilaisissa 

Viestintätaidot, 

esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen 

puhe-esityksen  

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun yksinkertai-

sen puhe-esityk-

sen.  

 

Oppilas osaa  

pitää valmistel-

lun puhe-esityk-

sen sekä kohden-

taa sen kuulijoil-

leen.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun puhe-esityk-

sen vaativastakin 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 
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ohjaamalla kult-

tuurienväliseen 

dialogiin ja toimi-

maan monenlais-

ten ihmisten 

kanssa erityisesti 

saamen kielellä 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä teks-

tien lukemisessa, 

ymmärtämisessä 

ja analysoimi-

sessa tarvittavia 

tietoja ja taitoja   

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen. 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä. 

 

Oppilas osaa 

eritellä tekstila-

jien piirteitä ja 

kuvata niitä muu-

tamien keskeis-

ten käsitteiden 

avulla. 

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 
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T5 ohjata oppi-

lasta monipuolis-

tamaan teksti-

maailmaansa, 

käyttämään, tul-

kitsemaan ja arvi-

oimaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia teks-

tejä, media- ja 

asiatekstejä sekä 

käyttämään niitä 

tiedonhankin-

taan, elämysten 

saamiseen ja lu-

kuinnon tukemi-

seen 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan saamenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia, asia- ja me-

diatekstejä. 

Tekstitaidot teks-

tien tulkitsemi-

sessa ja tiedon-

hankinta 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin läh-

teiden luotetta-

vuuteen liittyvän 

piirteen. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

lukutaitoaan ja 

havaitsemaa sen 

kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen 

sopivia luku- ja 

opiskelustrategi-

oita 

S2 Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivisia 

taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Oman lukutaidon 

analysointi ja lu-

kustrategiat 

  

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 
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kehittämiskoh-

teensa. 

  

kehittämiskohtei-

taan. 

kehittämiskohtei-

taan. 

miten voi niitä 

kehittää. 

T7 ohjata oppi-

lasta analysoi-

maan ja tulkitse-

maan kirjalli-

suutta, käyttä-

mään siinä tarvit-

tavia käsitteitä, 

tekemään ha-

vaintoja saame-

laisten ja muiden 

alkuperäiskanso-

jen teksteistä 

sekä tulkitse-

maan niitä 

S2 Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

  

Kirjallisuuden 

analysoiminen ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja. 

  

Oppilas osaa  

kuvailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

kerronnan kei-

noja. 

Oppilas osaa  

analysoida fiktii-

visiä tekstejä eri 

muodoissaan tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 

  

Tekstien tuottaminen 

T8 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ja peruste-

lemaan näke-

myksiään moni-

muotoisten teks-

tien avulla 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan 

Tekstitaidot teks-

tien tuottami-

sessa 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida 
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erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana. 

  

kehittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana. 

  

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana sekä poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

T9 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan tekstilajien 

tuntemustaan 

tarjoamalla tilai-

suuksia erityisesti 

kantaa ottavien, 

ohjaavien ja poh-

tivien monimuo-

toisten tekstien 

tuottamiseen 

sekä auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan omia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa ympäris-

töissä, ja oppii 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta, tekstien 

tuottaminen, 

omien taitojen 

havainnointi 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja.  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

T10 tukea oppi-

lasta sujuvoitta-

maan 

S3 Oppilas vahvistaa 

tekstin 

Kirjoittamisen su-

juvuus ja 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

yksinkertaista 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä ja 

kiinnittää 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä, 

joka on helposti 

Oppilas osaa 
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kirjoittamistaan 

ja auttaa häntä 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin, kohderyh-

mälle ja tilantee-

seen sopiva il-

maisutapa sekä 

vahvistaa kirjoi-

tetun yleiskielen 

hallintaa 

tuottamisen pro-

sessejaan. 

kirjoitetun yleis-

kielen hallinta 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

huomiota virke- 

ja lauserakentei-

siin. 

  

ymmärrettävää 

ja sujuvaa.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti sekä 

kiinnittää huo-

miota sananva-

lintoihin. 

 

Oppilas noudat-

taa pääosin kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä tekstejä 

tuottaessaan ja 

muokatessaan. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen.  

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää 

monipuolisia 

lause- ja virkera-

kenteita ja kiin-

nittää huomiota 

tekstin tyyliin. 

 

Oppilas noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

T11 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan tekstin 

tuottamisen 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta, tiedon 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 
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prosesseja, tuot-

tamaan tekstiä 

yhdessä muiden 

kanssa ja vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä in-

nostaa vahvista-

maan tiedon 

hankinnan ja ar-

vioinnin taitoja ja 

monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä  

tekijänoikeuksia, 

eettistä verkossa 

viestimistä ja yk-

sityisyyttä  

kunnioittaen 

monipuolistaa 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

hankinta ja eetti-

nen viestintä 

kuullun tai näh-

dyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan. 

  

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

hankkimaansa 

tietoa. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T12 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kielen 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä. 

 

Oppilas osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien 

ja tyylien piir-

teitä.  
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saamen kielen il-

miöistä sekä aut-

taa oppilasta tun-

nistamaan kielen 

rakenteita, eri re-

kistereitä, tyyli-

piirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

 

Oppilas osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

  

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

  

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T13 ohjata oppi-

lasta tiedosta-

maan saamelai-

suus voimava-

rana saamelaisen 

kulttuurin ja kie-

len monimuotoi-

suuden kautta 

sekä tulemaan 

tietoiseksi 

omasta kielelli-

sestä ja kulttuuri-

sesta identitee-

tistään ymmärtä-

mällä saamen 

kielen merkitystä 

ja juuria 

S4 Oppilas tutustuu 

saamelaisuuden 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoisuu-

teen sekä saa-

men kielten taus-

taan ja piirteisiin 

ja pohtii kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Kielen  

merkityksen ja 

aseman hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

nimetä saamen 

kieliä.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin 

saamen kielelle 

tai kielille tyypilli-

sen piirteen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä merki-

tyksestä itsel-

leen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

saamen kielelle 

tai kielille tyypilli-

siä piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkie-

len merkitystä 

yksilölle. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla saamen 

kielten moni-

muotoisuutta ja 

saamen kielten 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä saamen kie-

lelle tai kielille 

tyypillisiä piir-

teitä. 

 

Oppilas osaa 

pohtia 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä saamen kie-

lelle tai kielille 

tyypillisiä piir-

teitä suhteessa 

muihin kieliin.  

 

Oppilas osaa 

pohtia 
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äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

  

äidinkielen käsi-

tettä ja merki-

tystä identiteet-

tien rakentumi-

sen kannalta. 

T14 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä 

kirjallisuuden his-

toriaan, saamen-

kieliseen kirjalli-

suuteen ja medi-

aan sekä auttaa 

häntä pohtimaan 

kirjallisuuden ja 

kulttuurin merki-

tystä omassa elä-

mässään 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään ja tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan, saa-

menkieliseen kir-

jallisuuteen ja 

mediaan. 

Kirjallisuuden 

tuntemuksen, 

kulttuuritietoi-

suuden ja luku-

harrastuksen ke-

hittyminen 

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit.  

 

Oppilas on 

lukenut muuta-

man kaunokirjal-

lisen teoksen, 

esimerkiksi no-

velleja. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta ja 

nimetä kirjalli-

suuden vaiheita 

ja yhdistää muu-

taman teoksen 

niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T15 kannustaa 

oppilasta moni-

puolistamaan eri 

S5 Oppilas oppii 

käyttämään saa-

men kieltä eri 

Eri tiedonaloilla 

käytettävän kie-

len hallinta 

Oppilas osaa 

kuvailla, miten 

eri tiedonaloilla 

Oppilas osaa 

käyttää joidenkin 

tiedonalojen 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä eri 

tiedonaloille 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti kieltä 
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oppiaineissa tar-

vittavaa kielitai-

toa ja hyödyntä-

mään saamen 

kielen taitoa kai-

kessa oppimi-

sessa 

tiedonaloille so-

pivalla tavalla ja 

oppii hyödyntä-

mään saamen 

kielen taitoaan 

kaikessa oppimi-

sessa. 

tarvitaan erilaista 

kieltä. 

  

yksinkertaista 

kieltä. 

ominaisilla ta-

voilla ja hahmot-

taa niiden yhtey-

den arkikieleen. 

eri tiedonaloille 

ominaisilla ta-

voilla ja eritellä 

käyttämäänsä 

kieltä. 

T16 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään valmiuksi-

aan saamen kie-

lellä ja muilla kie-

lillä tapahtuvassa 

tiedonhaluisessa,  

osallistuvassa ja 

tutkivassa oppi-

misessa 

S5 Oppilas oppii et-

simään erityisesti 

saamenkielistä 

tietoa monipuoli-

sesti eri lähteistä 

sekä suunnittele-

maan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan omaa työs-

kentelyään yksin 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen 

Oppilas osaa et-

siä tietoa tutuista 

lähteistä ja pys-

tyy suunnittele-

maan työskente-

lyään mallin mu-

kaan. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa itselle 

uusista lähteistä 

ja pystyy suunnit-

telemaan työs-

kentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa eri läh-

teistä sekä pystyy 

itsenäisesti suun-

nittelemaan, jä-

sentämään ja ar-

vioimaan työs-

kentelyään. 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itse-

näisesti luotetta-

vista ja monipuo-

lisista lähteistä 

sekä pystyy aktii-

visesti suunnitte-

lemaan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmän jäse-

nenä. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite   

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ro-

manikielellä sekä 

toimimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Viestintä vuoro-

vaikutustilan-

teissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja mo-

nikielisissä vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

T2 ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen sekä ke-

hittämään ilmai-

suaan ja kykyään 

antaa ja vastaan-

ottaa palautetta 

S1 Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

aan antaa ja vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Vuorovaikutus, 

palautteen anta-

minen ja vas-

taanottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta rakenta-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T3 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan 

S1 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan 

omaa 

Kokonaisilmaisu 

ja esiintymisen 

taidot 

Oppilas osaa 

pitää lyhyen 

puhe-esityksen 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun puhe-

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 
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vuorovaikutus- ja 

esiintymistaito-

jaan erilaisissa 

ympäristöissä ja 

rohkaista häntä 

käyttämään ro-

manikieltä eri-

ikäisten kanssa 

  

viestintäänsä ja 

monipuolistaa 

kokonaisilmaisu-

aan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi 

mutta yksipuoli-

sesti. 

  

yksinkertaisen 

puhe-esityksen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

esityksen sekä 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

vaativastakin ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä teks-

tien lukemisessa, 

ymmärtämisessä 

ja analysoimi-

sessa tarvittavia 

tietoja ja taitoja  

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä teke-

mään havaintoja 

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen. 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

  

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen 
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tavoitteisiin ja 

tarkoitusperiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta käyttä-

mään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia tekstejä 

sekä käyttämään 

niitä tiedonhan-

kintaan, elämys-

ten saamiseen ja 

lukuinnon tuke-

miseen 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistami-

nen ja tiedon-

hankinta 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin läh-

teiden luotetta-

vuuteen liittyvän 

piirteen. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

lukutaitoaan ja 

havaitsemaa sen 

kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen 

sopivia luku- ja 

opiskelustrategi-

oita 

S2 Oppilas kehittää 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivisia 

taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Oman lukutaidon 

analysointi ja lu-

kustrategiat 

  

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida 
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kehittämiskoh-

teensa. 

  

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan. 

  

kehittämiskohtei-

taan. 

  

lukutaitojaan ja 

pohtia, miten voi 

niitä kehittää. 

Tekstien tuottaminen 

T7 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ja peruste-

lemaan näke-

myksiään moni-

muotoisten teks-

tien avulla erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Tekstitaidot teks-

tien tuottami-

sessa 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

T8 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan tekstilajien 

tuntemustaan ja 

sujuvoittamaan 

kirjoittamistaan 

sekä auttaa 

häntä 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä 

myös monime-

diaisissa 

Tekstilajien hal-

linta ja tekstin 

tuottaminen sekä 

omien taitojen 

havainnointi 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista.  

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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tunnistamaan 

omia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

 

T9 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tuotta-

maan tekstiä yh-

dessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistamaan taito-

aan antaa ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta sekä in-

nostaa vahvista-

maan tiedon 

hankinnan ja ar-

vioinnin taitoja ja 

monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä tekijän-

oikeuksia, eet-

tistä verkossa 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta, tiedon 

hankinta ja eetti-

nen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, kuul-

lun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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viestimistä ja yk-

sityisyyttä kunni-

oittaen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietoisuut-

taan romanikie-

len piirteistä ja 

ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Romanikielen 

piirteiden hal-

linta 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

  

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä sekä eri re-

kisterien ja tyy-

lien eroja.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T11 ohjata oppi-

lasta tiedosta-

maan kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitys ja tukea 

häntä kehittä-

mään omaa kie-

lellistä ja 

S4 Oppilas tutustuu 

romanikielen ja -

kulttuurin moni-

muotoisuuteen 

sekä romanikie-

len taustaan ja 

piirteisiin ja poh-

tii kielellisen ja 

kulttuurisen 

Kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin merkityk-

sen hahmottami-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin Suo-

men romanikie-

lelle tyypillisen 

piirteen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

Suomen romani-

kielelle tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla äidinkielen 

merkitystä yksi-

lölle. 

Oppilas osaa ku-

vailla romanikie-

len monimuotoi-

suutta ja sen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen 
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kulttuurista iden-

titeettiään 

identiteetin mer-

kitystä. 

merkityksestä it-

selleen. 

  

  romanikielelle 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin 

  

romanikielelle 

tyypillisiä piir-

teitä suhteessa 

muihin kieliin.  

 

Oppilas osaa ni-

metä eri maissa 

puhuttuja roma-

nimurteita.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkitystä iden-

titeettien raken-

tumisen kan-

nalta. 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
 

Opetuksen ta-

voite 

  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään kykyään 

selviytyä erilai-

sista vuorovaiku-

tustilanteista 

mielipiteitä esit-

täen ja toisten 

näkemyksiä hyö-

dyntäen sekä ky-

kyään antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta opasta-

malle häntä vas-

tuullisuuteen eri 

kielenkäyttötilan-

teissa ja ohjaten 

tunnistamaan 

kielen kautta vä-

littyviä arvoja ja 

asenteita 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään viittoma-

kielellä erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa sekä an-

tamaan ja vas-

taanottamaan 

palautetta. 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla ta-

valla. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja mo-

nikielisissä vuo-

rovaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T2 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

eritellä, ottaa 

kantaa ja suostu-

tella sekä roh-

kaista häntä sy-

ventämään 

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa koko-

naisilmaisuaan 

erilaisissa 

Viestinnän keino-

jen hallinta ja 

viestijänä toimi-

minen 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen esi-

tyksen konkreet-

tisesta, itselleen 

tutusta aiheesta.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun yksinkertai-

sen esityksen.  

 

Oppilas osaa  

pitää valmistel-

lun esityksen 

sekä kohdentaa 

sen vastaanotta-

jilleen.  

 

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun esityksen 

vaativastakin ai-

heesta.  
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ymmärrystään 

viestijänä kan-

nustaen häntä il-

maisemaan itse-

ään sekä osallis-

tumaan ja vaikut-

tamaan, myös 

erilaisia välineitä 

käyttäen 

  

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan vastaanot-

tajien ja tavoit-

teen mukaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T3 rohkaista op-

pilasta tarkkaile-

maan monimuo-

toisia esityksiä ja 

esitelmiä eritte-

levästi, tulkitse-

vasti ja kriittisesti 

auttaen häntä 

huomaamaan 

omien tulkinta-

taitojensa kehit-

tämistarpeet 

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, tekemään 

havaintoja moni-

muotoisista viito-

tuista teksteistä 

ja esityksistä sekä 

tulkitsemaan 

niitä tarkoituk-

senmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

Tulkinnan taidot 

ja niiden arviointi 

Oppilas osaa poi-

mia viitotuista 

teksteistä ja esi-

tyksistä keskeisiä 

sisältöjä apukysy-

mysten avulla.   

Oppilas osaa 

erottaa viitotun 

tekstin ja esityk-

sen pääasiat ja 

kuvata tekstin ta-

voitteita.   

Oppilas osaa eri-

tellä viitotun 

tekstin ja esityk-

sen tarkoituspe-

riä, kohderyhmiä 

ja merkityksiä. 

  

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

viitotun tekstin ja 

esityksen raken-

tamia merkityk-

siä ja arvioida vii-

totun tekstin ja 

esityksen vaiku-

tuksia. 

  

  

T4 innostaa oppi-

lasta toimimaan 

kertovien, kuvaa-

vien ja kantaa 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja 

Erilaisten teks-

tien parissa toi-

miminen ja 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 
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ottavien tekstien 

lisäksi myös oh-

jaavien ja pohti-

vien tekstien pa-

rissa, keskustele-

maan niistä ja ja-

kamaan koke-

muksia viestin-

täympäristöissä 

eri tavoin 

arvioimaan viit-

tomakielisiä kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

kokemusten ja-

kaminen 

mediatekstejä eri 

muodoissaan. 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

  

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä. 

  

uudenlaisia teks-

tejä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

yhtä yleisimmin 

käytössä olevaa 

viittomakielen 

merkintätapaa 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Viittomakielen 

merkintätavan 

hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

yksinkertaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

erityyppisiä teks-

tejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä, joissa 

käyttää viittoma-

kielen merkintä-

tapaa.  

 

Oppilas osaa  

eritellä vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia viittomakie-

len merkintäta-

van mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 
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miten voi taito-

jaan kehittää. 

T6 rohkaista op-

pilasta monipuo-

listamaan ilmai-

suaan ja syventä-

mään tietoaan 

viittomakielen 

rakenteista, viit-

toman muodos-

tumisesta ja il-

maisutavoista 

S3 Oppilas vahvistaa 

viittomakielisen 

ilmaisun ja teks-

tin tuottamisen 

prosessejaan. 

Viittomakielinen 

ilmaisu 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

yksinkertaista 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä ja 

kiinnittää huo-

miota viittoma-

kielen yksinker-

taisiin rakenne-

piirteisiin. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä, 

joka on helposti 

ymmärrettävää 

ja sujuvaa.  

 

Oppilas tuntee 

viittomakielen 

yleisimmät ra-

kennepiirteet ja 

viittoman muo-

dostumisen sekä 

noudattaa pää-

osin viittomakie-

len merkintäta-

van keskeisiä 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää viittoma-

kielen erilaisia il-

maisutapoja mo-

nipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää 

monipuolisia viit-

tomakielen lau-

seeseen liittyviä 

ilmiöitä ja kiinnit-

tää huomiota 

tekstin tyyliin. 

T7 kannustaa op-

pilasta vakiinnut-

tamaan yksin ja 

yhteisöllisesti 

tehtävien moni-

muotoisten 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

Tekstien tuotta-

minen ja sen pro-

sessin hallinta, 

eettinen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen nähdyn poh-

jalta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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tekstien tuotta-

misen prosesseja 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

ja monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä tekijänoi-

keuksia ja eet-

tistä viestintää 

kunnioittaen  

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

  

lähteet mallin 

mukaan. 

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietouttaan 

kielen ilmiöistä, 

tunnistamaan 

kielen rekiste-

reitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä 

sekä ymmärtä-

mään kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

viitotun kielen 

sekä arki- ja yleis-

kielen eroja. 

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kielen 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien 

ja tyylien piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T9 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan 

S4 Oppilas tutustuu 

viittomakieliseen 

ja kulttuuriseen 

Viittomakielen  Oppilas osaa Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

viittomakielelle 

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielten 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 
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suomalaisen viit-

tomakielen kult-

tuuriseen ja kie-

lelliseen moni-

muotoisuuteen 

ja ohjata häntä 

näkemään se voi-

mavarana sekä 

auttaa oppilasta 

pohtimaan viitto-

makielen merki-

tystä ja asemaa 

ja ymmärtämään 

sen historiaa tu-

kien häntä viitto-

makielisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin muo-

dostamisessa 

monimuotoisuu-

teen sekä viitto-

makielen ja kuu-

rojen kulttuurin 

historiaan ja ny-

kytilanteeseen 

sekä pohtii kielel-

lisen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

merkityksen ja 

aseman hahmot-

taminen 

nimetä Suomessa 

käytetyt viitto-

makielet.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin 

viittomakielelle 

tyypillisen piir-

teen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä merki-

tyksestä itsel-

leen. 

  

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkie-

len merkitystä 

yksilölle. 

  

monimuotoi-

suutta ja niiden 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja ku-

vailla puhutun ja 

viitotun kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin. 

  

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkitystä iden-

titeettien raken-

tumisen kan-

nalta. 

  

T10 rohkaista op-

pilasta avarta-

maan kulttuu-

rinäkemystään ja  

tutustumaan 

kulttuurin eri 

muotoihin ja ins-

tituutioihin sekä 

S4 Oppilas avartaa 

kulttuurinäke-

mystään tutustu-

malla kulttuurin 

eri muotoihin ja 

instituutioihin. 

Hän perehtyy 

viittomakieliseen 

Kulttuurin ja sen 

eri muotojen 

tuntemus 

  

  

Oppilas osaa 

erottaa toisistaan 

kulttuurin eri 

muotoja ja tun-

tee jonkin kult-

tuuri-instituution 

nimeltä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten eri 

kulttuurimuodot 

liittyvät eri kult-

tuuri-instituutioi-

hin.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurin 

monimuotoi-

suutta ja tuntee 

tärkeimmät kult-

tuuri-instituutiot. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida kulttuurin 

monimuotoi-

suutta yhteiskun-

nassa ja omassa 

elämässään. 
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auttaa häntä 

pohtimaan kielen 

ja kulttuurin mer-

kitystä sekä 

omassa elämäs-

sään että yhteis-

kunnassa 

kulttuuriin, viitto-

makielen eri 

käyttäjäryhmiin 

ja erilaisiin kom-

munikaatiome-

netelmiin. 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin viit-

tomakielen käyt-

täjäryhmän. 

  

Oppilas osaa ni-

metä viittoma-

kielen käyttäjien 

eri ryhmät. 

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielen käyttäjien 

ryhmiä ja erilaisia   

kommunikaatio-

menetelmiä. 

Oppilas osaa ana-

lysoida viittoma-

kielen käyttäjä-

ryhmien tilan-

netta yhteiskun-

nassa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suus vakiinnuttaa 

taitoaan käyttää 

tulkkauspalveluja 

ja toimia yhteis-

työssä viittoma-

kielen tulkin 

kanssa erilaisissa 

asioimis-, opis-

kelu- ja kulttuuri-

tilanteissa 

S5 Oppilas oppii ti-

laamaan tulk-

kauksen ja toimi-

maan tulkin 

kanssa erilaisissa 

tilanteissa. 

Tulkkauksen 

käyttötaidot 

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ohja-

tusti. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ja tun-

tee yksinkertaiset 

tulkkauskäytän-

teet. 

Oppilas osaa ti-

lata tulkkauksen 

itsenäisesti ja toi-

mia tulkin kanssa 

tavanomaisissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

tulkkaustoimin-

nan periaatteet 

ja käytänteet 

sekä huomioi ne 

omassa toimin-

nassaan. 

T12 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan tekstimaa-

ilmaansa kohti 

jatko-opintoja ja 

yhteiskunnan 

kannalta 

S5 Oppilas oppii et-

simään erityisesti 

viitottua tietoa 

monipuolisesti 

eri lähteistä sekä 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja 

Tekstimaailman 

laajentaminen, 

eri tiedonalojen 

kielen hallinta 

Oppilas osaa et-

siä tietoa tutuista 

lähteistä sekä 

pystyy suunnitte-

lemaan työsken-

telyään mallin 

mukaan. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa itselle 

uusista lähteistä 

sekä pystyy suun-

nittelemaan työs-

kentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa eri läh-

teistä sekä pystyy 

itsenäisesti suun-

nittelemaan, jä-

sentämään ja 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itse-

näisesti luotetta-

vista ja monipuo-

lisista lähteistä 

sekä pystyy aktii-

visesti 
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keskeisiä tekstejä 

sekä kehittä-

mään eri tie-

donalojen kielen 

hallintaa 

arvioimaan omaa 

työskentelyään 

yksin ja ryh-

mässä. Hän oppii 

käyttämään viit-

tomakielen sana-

kirjaa, tutustuu 

viittomien kehi-

tykseen ja laajen-

taa eri tiedonalo-

jen viittomisto-

aan. 

arvioimaan työs-

kentelyään. 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja 

arvioimaan työs-

kentelyään itse-

näisesti ja ryh-

män jäsenenä. 

Svenska som andraspråk och litteratur 
 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet fem 

Kunskapskrav 

för vitsordet sju 

Kunskapskrav 

för vitsordet åtta 

Kunskapskrav 

för vitsordet nio 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sina fär-

digheter att 

handla målinrik-

tat, etiskt och 

konstruktivt i 

I1 Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att handla målin-

riktat, etiskt och 

konstruktivt i 

kommunikations-

situationer i 

Att utveckla 

kommunikativa 

färdigheter  

Eleven deltar i 

förutsebara kom-

munikationssitu-

ationer genom 

att lyssna aktivt. 

Eleven deltar 

muntligt och på 

ett konstruktivt 

sätt i kommuni-

kationssituat-

ioner i skolan. 

Eleven främjar 

med sitt age-

rande en lyckad 

kommunikations-

situation. 

Eleven tar ini-

tiativ i olika kom-

munikationssitu-

ationer och an-

passar sitt tal en-

ligt situationen. 
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kommunikations-

situationer i sko-

lan och i sam-

hället 

skolan och i sam-

hället.  

M2 handleda 

eleven att för-

djupa förmågan 

att förstå for-

mellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade medi-

etexter 

I1 Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

förstå formellt 

tal, den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och ta-

lade medietex-

ter. 

Förmåga att för-

stå i 

kommunikations-

situationer 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

som åskådliggörs 

tydligt. 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

och tar reda på 

deras betydelse 

tillsammans med 

de andra. 

Eleven förstår 

huvuddragen i 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och i talade me-

dietexter som 

behandlar teman 

som är bekanta 

för eleven.   

Eleven urskiljer 

den väsentliga 

informationen i 

den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och i ta-

lade medietexter 

samt utvärderar 

vad hen har hört. 

 

Eleven kan ta 

emot informat-

ion i formella tal-

situationer. 

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttryckssätt  

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

uppträda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttrycks-

sätt. 

Förmåga att upp-

träda 

Eleven uttrycker 

sig själv i olika 

vardagliga situat-

ioner eller berät-

tar om något 

ämne som intres-

serar hen på det 

sätt som hens 

språkkunskaper 

ger möjlighet till. 

Eleven förbere-

der och håller ett 

anförande eller 

en muntlig pre-

sentation om ett 

tema som ligger 

nära hen själv.  

 

Eleven uttrycker 

sig förståeligt.  

Eleven förbere-

der och håller en 

tydlig presentat-

ion om ett tema 

som förutsätter 

att hen söker in-

formation. 

 

Eleven uttrycker 

sig på ett för 

Eleven förbere-

der och håller en 

sammanhäng-

ande och till sitt 

innehåll 

mångsidig och 

åskådlig presen-

tation.  
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Eleven komplet-

terar sin språk-

färdighet med 

andra uttrycks-

sätt. 

situationen 

lämpligt sätt.  

Eleven uttrycker 

sig målmedvetet 

och ändamålsen-

ligt.  

Att tolka texter 

 

M4 handleda 

eleven att an-

vända sin kun-

skap om textgen-

rer för att tolka 

texter, vidga ele-

vens ord- och be-

greppsförråd och 

använda lässtra-

tegier effektivt 

samt utveckla sin 

förmåga att dra 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna 

I2 Eleven använder 

sin kunskap om 

textgenrer för att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter, 

utvidgar sitt ord- 

och begreppsför-

råd, använder ef-

fektivt lässtrate-

gier och strate-

gier för att förstå 

text och drar 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna. 

Förmåga att an-

vända kunskaper 

om textgenrer i 

tolkningen av ta-

lade, skrivna och 

multimediala 

texter 

Eleven förstår 

varför texter skil-

jer sig från 

varandra.  

 

Eleven känner 

igen några sär-

drag för de van-

ligaste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

bristfälligt inne-

hållet i en text.  

Eleven känner 

igen de vanlig-

aste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

texter som be-

handlar ämnes-

områden som är 

bekanta för hen 

och kan uppfatta 

texten som hel-

het.  

 

Eleven tar reda 

på nyckelord för 

att förstå huvud-

tanken i texten.  

 

Eleven använder 

texter för att 

Eleven identifie-

rar strukturen 

och de språkliga 

särdragen i olika 

textgenrer.  

 

Eleven utvidgar 

aktivt sitt ord- 

och begreppsför-

råd genom att 

läsa olika slags 

texter. 

 

Eleven använder 

ändamålsenliga 

strategier för att 

tolka texter.  

Eleven särskiljer 

mellan struk-

turen och de 

språkliga särdra-

gen i olika text-

genrer med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp.  

 

Eleven utvecklar 

sitt ord- och be-

greppsförråd så 

att det är tillräck-

ligt för att hen 

självständigt kan 

tolka och utvär-

dera texter. 
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utvidga sitt ord- 

och begreppsför-

råd. 

M5 handleda 

eleven att tolka 

texter kritiskt 

både självstän-

digt och i grupp 

I2 Eleven övar sig 

på att kritiskt 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

Eleven läser och 

förstår enkla tex-

ter med ett kon-

kret språk och i 

för eleven be-

kanta situat-

ioner.  

Eleven ställer frå-

gor och uttrycker 

åsikter utifrån 

texterna tillsam-

mans med andra 

och självständigt. 

Eleven läser och 

förstår texter, 

även abstrakta 

sådana, som är 

lämpliga för hens 

ålder.  

 

Eleven drar slut-

satser om tex-

terna och fram-

för motiverade 

åsikter om tex-

tens innehåll. 

Eleven använder 

sin förmåga att 

tolka texter som 

en resurs för lä-

randet.  

 

Eleven utvärde-

rar texter och 

drar slutsatser 

om och ställer 

kritiska frågor ut-

ifrån texten.  

 

Eleven förstår att 

andra texter in-

verkar på textens 

tolkning.  

Eleven utvärde-

rar texternas sätt 

att påverka.  

Eleven iakttar så-

dana betydelser i 

texterna som 

inte är direkt ut-

talade, såsom 

textens tanke-

gång, attityder 

och synpunkter.  

 

Eleven tolkar hur 

andra texter in-

verkar på textens 

betydelse. 

Att producera texter 

 

M6 handleda 

eleven att stärka 

förmågan att pla-

nera, producera 

och bearbeta 

texter självstän-

digt och 

I3 Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter. 

Eleven använder 

berättande, be-

skrivande och 

Förmåga att till-

lämpa kunskap 

om textgenrer i 

produktionen av 

texter 

 

Eleven produce-

rar texter som till 

sin struktur, sitt 

språk och sitt in-

nehåll är enkla 

och konkreta och 

som berör ett 

Eleven planerar 

och producerar 

med hjälp av mo-

deller texter om 

olika ämnesom-

råden, både 

självständigt och 

Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter 

där hen använ-

der särdragen för 

olika textgenrer 

Eleven produce-

rar självständigt 

texter där sär-

dragen för olika 

textgenrer an-

vänds på ett 

mångsidigt sätt.  
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tillsammans med 

andra samt att 

kunna använda 

olika textgenrer 

som källor och 

modeller för de 

egna texterna 

ställningsta-

gande texter 

som modeller 

och källor för de 

egna texterna.  

ämne som är be-

kant för hen. 

tillsammans med 

andra.  

 

Eleven tar emot 

respons på sina 

texter.  

 

Eleven produce-

rar texter där 

man känner igen 

textgenrerna 

men där textgen-

rernas typiska 

särdrag används 

bristfälligt.  

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven använder 

också andra tex-

ter som källor för 

de egna tex-

terna. 

M7 hjälpa eleven 

att befästa kun-

skaperna om 

normerna för 

standardskrift-

språket samt be-

härskningen av 

det ordförråd 

och de strukturer 

som behövs för 

olika textgenrer   

I3 Eleven följer nor-

merna för stan-

dardskriftspråket 

i sina texter och 

använder de ord-

förråd och språk-

liga strukturer 

som är karakter-

istiska för olika 

textgenrer.  

Eleven utvecklar 

smidighet och 

mångsidighet i 

sin 

Förmåga att be-

härska skriftsprå-

ket 

Eleven produce-

rar texter om 

ämnesområden 

som är bekanta 

för hen själv. 

Texten kan vara 

icke-koherent, 

något svårläst 

och skriven med 

ett väldigt be-

gränsat ordför-

råd.  

 

Eleven produce-

rar texter som är 

förståeliga trots 

språkliga brister. 

Ordförrådet kan 

fortfarande vara 

begränsat.  

 

Elevens använd-

ning av skrift-

språksnormer är 

osäkert.   

Eleven produce-

rar koherenta 

texter och an-

vänder ända-

målsenliga ord 

och strukturer i 

dem. 

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna tämligen 

väl.  

 

Eleven produce-

rar texter som in-

nehållsmässigt 

och språkligt är 

mångsidiga.  

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna väl. 
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textproduktion 

samt skriver för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg.  

Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

Eleven kan skriva 

flytande för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medveten-

het och intres-

sera sig för 

språkliga feno-

men, hjälpa ele-

ven att känna 

igen språkliga 

strukturer, olika 

register, stildrag 

och nyanser och 

förstå betydelser 

och följder av 

olika språkliga 

val 

I4 Eleven blir intres-

serad av språk-

liga fenomen. 

Eleven känner 

igen språkliga 

strukturer och 

använder for-

mellt och infor-

mellt språk som 

en resurs för 

språkanvänd-

ningen samt an-

vänder språkliga 

stildrag och ny-

anser. Eleven 

förstår betydel-

ser och följder av 

olika språkliga 

val. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Eleven observe-

rar att språkbru-

ket varierar i 

olika situationer. 

 

Eleven identifie-

rar skillnaderna 

mellan skrivet 

och talat språk. 

 

Eleven uppfattar 

gränserna mellan 

satser och kän-

ner igen verbet i 

centrum av sat-

sen. 

Eleven reflekte-

rar över textens 

språkliga och 

textuella drag 

och deras bety-

delser tillsam-

mans med andra.  

 

Eleven känner 

igen formellt och 

informellt språk-

bruk och skillna-

derna mellan 

olika språkliga 

stilar.  

 

Eleven kan dela 

in satsen i sats-

konstruktionens 

olika delar. 

Eleven uppfattar 

och skiljer mellan 

språkliga och 

textuella drag i 

texter och deras 

betydelser med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Eleven förstår 

formellt och in-

formellt språk-

bruk och effek-

terna av olika 

språkliga stilar.  

 

Eleven förstår 

betydelser och 

följder av olika 

språkliga val. 

Eleven drar slut-

satser om texters 

språkliga och 

textuella särdrag.  

 

Eleven utnyttjar 

formellt och in-

formellt språk i 

sitt språkbruk.  

 

Eleven förstår vil-

ken inverkan 

språkliga val har 

för hur betydel-

sen byggs upp i 

en text.   
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M9 inspirera ele-

ven att bekanta 

sig med olika lit-

teraturgenrer, 

den svenska och 

i synnerhet den 

finlandssvenska 

litteraturen, dess 

historia och 

kopplingar till 

världslitteraturen 

samt att hand-

leda eleven att 

känna till hur 

olika texter för-

håller sig till 

varandra   

I4 Eleven läser och 

tolkar svensk-

språkig litteratur, 

i synnerhet mo-

dern finlands-

svensk litteratur. 

Eleven bekantar 

sig med den fin-

landssvenska lit-

teraturens viktig-

aste skeden och 

deras kopplingar 

till världslittera-

turen. Eleven 

förstår hur litte-

raturgenren och 

andra texter på-

verkat ett verk.  

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

skönlitteratur 

Eleven läser 

korta och lättför-

ståeliga svensk-

språkiga skönlit-

terära texter. 

Eleven skiljer 

mellan fiktiva 

texter och andra 

texter.  

 

Eleven förstår att 

olika texter har 

skrivits vid olika 

tidpunkter.  

 

Eleven identifie-

rar med hjälp av 

modeller kopp-

lingar mellan tex-

ter. 

Eleven läser 

svenskspråkiga, 

även finlands-

svenska, skönlit-

terära texter och 

diskuterar sina 

läsupplevelser 

med de andra.   

 

Eleven känner till 

några litteratur-

genrer och kan 

identifiera till vil-

ken genre en 

text hör.  

Eleven läser och 

kan analysera en 

skönlitterär text.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

verk i den fin-

landssvenska lit-

teraturen. 

 

Eleven kan sär-

skilja litteratur-

genrernas sär-

drag i texter som 

hen läser.  

Eleven läser 

mångsidig 

svenskspråkig lit-

teratur och ana-

lyserar och tolkar 

det hen läst ge-

nom att disku-

tera och skriva 

om sina upple-

velser.  

 

Eleven känner till 

den finlands-

svenska litteratu-

ren och dess för-

hållande till 

världslitteratu-

ren.  

M10 hjälpa ele-

ven att vidga sin 

kulturuppfatt-

ning och att re-

dogöra för fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald i skolan och i 

samhället samt 

I4 Eleven förstår 

betydelsen av 

språklig och kul-

turell mångfald i 

skolan och i sam-

hället. Eleven ser 

skillnader och lik-

heter mellan kul-

turer samt 

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

medvetenhet  

Eleven känner till 

att det förekom-

mer flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald i alla 

samhällen.  

 

Eleven kan iden-

tifiera och kan 

Eleven identifie-

rar flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald på indi-

vidnivå och i den 

nära omgiv-

ningen.  

 

Eleven redogör 

för vad flersprå-

kighet och kultu-

rell mångfald in-

nebär i sam-

hället.  

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

Eleven framför 

synpunkter på 

vad flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald bety-

der för hen själv 

och för sam-

hället.  
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att se kulturella 

likheter och kul-

turbundenheter i 

och mellan olika 

företeelser 

kulturbunden-

heter i och mel-

lan olika förete-

elser.  

beskriva kultu-

rella och kultur-

bundna företeel-

ser i sin närm-

aste omgivning.  

Eleven breddar 

sina kulturella er-

farenheter och 

kan berätta om 

dem.  

kulturella erfa-

renheter.  

 

Eleven observe-

rar att kulturen 

samt individers 

verksamhet och 

olika gruppbild-

ningar påverkar 

varandra. 

Eleven deltar ak-

tivt i att skapa 

gemensamma 

kulturella upple-

velser.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 handleda 

eleven att be-

fästa en positiv 

uppfattning om 

sig själv och sitt 

sätt att kommu-

nicera, läsa, pro-

ducera texter 

och lära sig 

språk, handleda 

eleven att iaktta 

och jämföra olika 

inlärningsstilar 

och sätt att lära 

sig samt att lära 

sig av andra 

I5 Eleven stärker en 

positiv uppfatt-

ning om sig själv 

och sitt sätt att 

lära sig och an-

vända språk. Ele-

ven jämför och 

använder olika 

sätt att lära sig 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att ut-

veckla sitt eget 

sätt att lära sig 

språk 

 

 

Eleven gör iaktta-

gelser om hur 

hen lär sig språk 

och sina egna 

sätt att lära sig. 

Eleven identifie-

rar sina styrkor 

och utvecklings-

områden när det 

gäller hens sätt 

att lära sig och 

använda språk 

samt ställer upp 

mål för sitt eget 

lärande. 

Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att lära sig språk 

och använder 

mångsidigt sin 

omgivning som 

en resurs för att 

lära sig språk.  

 

Eleven ställer 

upp utmanande 

mål för sitt eget 

lärande och 

främjar det ge-

mensamma lä-

randet. 
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M12 handleda 

eleven att lägga 

märke till hur 

språket används 

inom olika veten-

skapsområden 

I5 Elevens språk-

kunskap utveck-

las från ett var-

dagligt språk mot 

språket som an-

vänds inom olika 

vetenskapsområ-

den. 

Förmåga att ut-

veckla ett ab-

strakt språk 

Eleven behandlar 

teman som berör 

olika vetenskaps-

områden på ett 

vardagligt språk. 

Eleven förstår 

med stöd av en 

stark kontext 

språk som är rätt 

så kognitivt krä-

vande och lämp-

ligt med hänsyn 

till elevens ålder. 

Eleven förstår 

kognitivt krä-

vande språk som 

är lämpligt med 

hänsyn till hens 

ålder, men behö-

ver stöd från 

kontexten. 

Eleven känner till 

metoder för an-

vändningen av 

ett abstrakt 

språk och använ-

der dem för att 

tolka texter. 

M13 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla förmågan 

att söka inform-

ation samt att 

planera, struktu-

rera och utvär-

dera sitt arbete 

självständigt och 

i grupp 

 

 

I5 Eleven använder 

ändamålsenliga 

sätt att söka in-

formation och 

följer upphovs-

rättsliga normer. 

Eleven planerar, 

strukturerar 

samt utvärderar 

sitt eget arbete 

självständigt och 

i grupp. 

Förmåga att söka 

information samt 

förmåga att pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt eget arbete 

 

Eleven söker en-

staka informat-

ion från givna 

källor.  

 

Eleven följer 

upphovsrätten 

och förstår bety-

delsen av per-

sonlig integritet 

på nätet.  

 

Eleven planerar 

och utvärderar 

sitt eget arbete 

endast i liten 

grad. 

Eleven söker in-

formation från 

bekanta källor el-

ler källor som 

hen fått, men 

upprepar inform-

ationen.  

 

Eleven utvärde-

rar sitt arbete. 

 

Eleven söker in-

formation från 

olika källor och 

planerar, struk-

turerar och ut-

värderar sitt eget 

arbete både 

självständigt och 

i grupp.  

 

Eleven bidrar 

med sin egen in-

sats i det gemen-

samma arbetet.  

Eleven söker och 

kombinerar 

mångsidigt in-

formation från 

olika källor samt 

jämför informat-

ionen och bedö-

mer dess tillför-

litlighet.  

 

Eleven främjar 

målmedvetet ge-

mensamt arbete.  
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7   

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti ja eetti-

sesti sekä vuoro-

vaikutussuhdetta 

rakentaen koulun 

ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

S1 Oppilas kehittää 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen kasvokkai-

sissa koulun ja 

yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus- 

suhteen rakenta-

minen 

Oppilas osallistuu 

ennakoitaviin 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin 

aktiivisesti kuun-

telemalla.  

Oppilas osallistuu 

suullisesti ja ra-

kentavalla tavalla 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin.  

Oppilas edistää 

omalla toiminnal-

laan vuorovaiku-

tuksen onnistu-

mista. 

  

Oppilas toimii 

vuorovaikutusti-

lanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhettaan 

tilanteen mu-

kaan.  

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään muodollis-

ten puhetilantei-

den, opetuspu-

heen ja median 

puhuttujen 

S1 Oppilas syventää 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja. 

Ymmärtämistai-

dot vuorovaiku-

tustilanteissa   

Oppilas ymmär-

tää selkeästi ha-

vainnollistettuja 

puhuttuja arki-

kielisiä tekstejä.  

Oppilas ymmär-

tää puhuttuja ar-

kikielisiä tekstejä 

ja selvittää niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmär-

tää pääkohdat 

opetuspuheesta 

ja tuttuja aiheita 

käsittelevistä me-

dian puhutuista 

teksteistä.    

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta 

ja median puhu-

tuista teksteistä 

sekä arvioi kuule-

maansa.  
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tekstien ymmär-

tämistaitoja 

Oppilas pystyy 

vastaanottamaan 

tietoa muodolli-

sissa puhetilan-

teissa.  

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään esiintymis-

taitojaan ja taito-

aan ilmaista itse-

ään erilaisissa ti-

lanteissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisukei-

noja hyödyntäen 

S1 Oppilas kehittää 

esiintymistaito-

jaan ja taitoaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteel-

lisesti ja erilaisia 

ilmaisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistaidot Oppilas ilmaisee 

itseään erilaisissa 

arkisissa tilan-

teissa tai kertoo 

jostakin omakoh-

taisesta aiheesta 

kielitaitonsa 

mahdollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas täyden-

tää kielitaitonsa 

rajoitteita muilla 

ilmaisun kei-

noilla. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää pu-

heenvuoron tai 

puhe-esityksen 

itselleen lähei-

sestä aiheesta.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään ymmär-

rettävästi. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää sel-

keän esityksen 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa. 

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tilantee-

seen sopivalla ta-

valla.  

Oppilas valmiste-

lee ja pitää kohe-

rentin, sisällöl-

tään monipuoli-

sen ja havainnol-

lisen esityksen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tavoit-

teellisesti ja tar-

koituksenmukai-

sesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-

lasta hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkinnassa, 

laajentamaan 

S2 Oppilas hyödyn-

tää tekstilajitie-

toutta puhuttu-

jen, kirjoitettujen 

ja monimediais-

ten tekstien 

Tekstilajitaidot 

puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa 

Oppilas ymmär-

tää, miksi tekstit 

eroavat toisis-

taan.  

 

Oppilas tunnistaa 

tavallisimpia 

tekstilajeja.  

 

Oppilas ymmär-

tää tuttuja 

Oppilas tunnistaa 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä.  

 

Oppilas erittelee 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä 
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sana- ja käsiteva-

rantoaan, käyttä-

mään tehok-

kaasti lukustrate-

gioita ja päättele-

mään tekstin 

merkityksiä teks-

tuaalisten, sanas-

tollisten ja kie-

liopillisten vihjei-

den perusteella  

tulkinnassa, laa-

jentaa sana- ja 

käsitevaranto-

aan, käyttää te-

hokkaasti lukemi-

sen ja ymmärtä-

misen strategi-

oita ja päättelee 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalis-

ten, sanastollis-

ten ja kieliopillis-

ten vihjeiden pe-

rusteella.  

Oppilas tunnistaa 

joitakin piirteitä 

tavallisimmista 

tekstilajeista.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

töä puutteelli-

sesti. 

aihepiirejä käsit-

televiä tekstejä ja 

hahmottaa teks-

tin kokonaisuu-

den.  

 

Oppilas selvittää 

avainsanat ym-

märtääkseen 

tekstin pääaja-

tuksen.  

 

Oppilas hyödyn-

tää tekstejä sana- 

ja käsitevaran-

tonsa laajentami-

sessa.   

Oppilas laajentaa 

aktiivisesti sana- 

ja käsitevaranto-

aan lukemalla 

erilaisia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia strategioita 

tekstien tulkin-

nassa.  

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen.  

 

Oppilas kehittää 

sana- ja käsiteva-

rantoaan siten, 

että se riittää it-

senäiseen teks-

tien tulkintaan ja 

arviointiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan itsenäisesti 

ja ryhmässä 

  

S2 Oppilas harjaan-

tuu puhuttujen, 

kirjoitettujen ja 

monimediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediaisten 

tekstien tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yksin-

kertaisia, kielel-

tään konkreetti-

sia tekstejä tu-

tuissa tilanteissa.  

 

Oppilas esittää 

niistä kysymyksiä 

ja mielipiteitä yh-

dessä muiden 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää ikä-

kauden mukaisia, 

myös abstrakteja 

tekstejä.  

 

Oppilas tekee 

teksteistä päätel-

miä ja esittää nii-

den sisällöstä 

Oppilas käyttää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan op-

pimisen resurs-

sina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä 

kysymyksiä.  

Oppilas arvioi 

tekstien vaiku-

tuskeinoja.  

 

Oppilas havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityk-

siä, joita ei sa-

nota suoraan, ku-

ten tekstin aja-

tuskulkua, 
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kanssa ja itsenäi-

sesti. 

perusteltuja mie-

lipiteitä.   

  

 

Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin tulkin-

taan.  

asenteita ja nä-

kökulmia.  

 

Oppilas tulkitsee, 

miten muut teks-

tit vaikuttavat 

tekstin merkityk-

siin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoa 

suunnitella, tuot-

taa ja muokata 

tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

sekä hyödyntä-

mään eri tekstila-

jeja omien teks-

tien malleina ja 

lähteinä 

S3 Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä. Hän käyttää 

kertovia, kuvaa-

via ja kantaaotta-

via tekstejä 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä. 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa  

Oppilas tuottaa 

rakenteeltaan, 

kieleltään ja sisäl-

löltään yksinker-

taisia ja konk-

reettisia tekstejä 

itselleen tutuista 

aiheista. 

Oppilas suunnit-

telee ja tuottaa 

tekstejä eri aihe-

piireistä mallien 

avulla itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas ottaa 

vastaan pa-

lautetta teksteis-

tään.  

 

Oppilas tuottaa 

tekstilajiltaan 

tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sesti.  

Oppilas tuottaa 

itsenäisesti teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita teks-

tejä omien teks-

tien lähteinä. 
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tekstilajipiirtei-

den hyödyntämi-

nen on rajallista. 

T7 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan kirjoitetun 

yleiskielen nor-

mien ja eri teksti-

lajeissa tarvitta-

van sanaston ja 

kieliopillisten ra-

kenteiden hallin-

taa 

S3 Oppilas noudat-

taa kirjoittamis-

saan teksteissä 

yleiskielen nor-

meja ja hyödyn-

tää tekstilajille 

tyypillistä sanas-

toa ja kieliopilli-

sia rakenteita. 

Hän sujuvoittaa 

ja vahvistaa teks-

tien tuottamisen 

taitoaan käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa 

tekstejä tutuista 

aihepiireistä. 

Teksti voi olla 

epäkoherenttia, 

verrattain hanka-

lasti luettavaa ja 

sanastoltaan hy-

vin rajallista.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen.  

Oppilas kirjoittaa 

ymmärrettäviä 

tekstejä kieliopil-

lisista puutteista 

huolimatta. Sa-

nasto voi olla 

vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on hor-

juvaa. 

Oppilas kirjoittaa 

koherentteja 

tekstejä ja käyt-

tää niissä tarkoi-

tuksenmukaista 

sanastoa ja ra-

kenteita. Kirjoite-

tun kielen nor-

mien noudatta-

minen on melko 

vakiintunutta.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas kirjoittaa 

sisällöllisesti ja 

kielellisesti moni-

puolisia tekstejä. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on va-

kiintunutta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä 

S4 Oppilas kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä. Hän tunnis-

taa kielen raken-

teita ja hyödyn-

tää muodollista 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen   

Oppilas tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihtelee 

eri tilanteissa. 

  

Oppilas pohtii 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden 

Oppilas havain-

noi ja erittelee 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden 

Oppilas tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä ja 

tekstuaalisista 

piirteistä.  
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auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

ja epämuodol-

lista kieltä kielen-

käytön resurssina 

sekä kielen tyyli-

piirteitä ja sävyjä. 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Oppilas tunnistaa 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen 

eroja.  

 

Oppilas hahmot-

taa lauserajat ja 

tunnistaa verbin 

lauseen keskuk-

sena. 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas tunnistaa 

muodollisen ja 

epämuodollisen 

kielenkäytön ja 

eri tyylien välisiä 

eroja.  

 

Oppilas osaa ja-

kaa lauseen ra-

kenneosiinsa. 

  

merkityksiä tar-

koituksenmukais-

ten käsitteiden 

avulla.  

 

Oppilas ymmär-

tää muodollisen 

ja epämuodolli-

sen kielenkäytön 

ja eri tyylien vai-

kutuksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Oppilas hyödyn-

tää kielenkäytös-

sään muodollista 

ja epämuodol-

lista kieltä.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen vaiku-

tuksen merkitys-

ten rakentumi-

seen tekstissä. 

T9 innostaa oppi-

lasta tutustu-

maan kirjallisuu-

den lajeihin, suo-

malaiseen kirjalli-

suuteen, sen his-

toriaan ja yhteyk-

siin maailmankir-

jallisuuteen sekä 

ohjata tunnista-

maan tekstin 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, erityi-

sesti suomalaista 

nykykirjallisuutta. 

Hän tutustuu 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheisiin ja nii-

den yhteyksiin 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden 

tuntemus  

Oppilas lukee ly-

hyitä, helppota-

juisia suomenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia tekstejä.  

 

Oppilas erottaa 

fiktiivisen tekstin 

muista teks-

teistä.  

 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee lukuko-

kemuksestaan 

muiden kanssa.  

 

Oppilas on tutus-

tunut joihinkin 

suomalaisen 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja erittelee 

lukukokemus-

taan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä suomalai-

sen kirjallisuuden 

päävaiheita. 

 

Oppilas lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Oppilas tuntee 

suomalaisen 
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suhteita toisiin 

teksteihin 

maailmankirjalli-

suuteen sekä ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

vaikutuksen te-

okseen. 

Oppilas hahmot-

taa, että eri ai-

koina on kirjoi-

tettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla 

tekstien välisiä 

yhteyksiä.  

kirjallisuuden 

päävaiheita edus-

taviin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä niistä.  

 

Oppilas tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu.   

Oppilas osaa eri-

tellä kirjallisuu-

den lajien piir-

teitä lukemas-

taan tekstistä. 

kirjallisuuden 

päävaiheita ja nii-

den yhteyden eu-

rooppalaisiin vir-

tauksiin.   

T10 auttaa oppi-

lasta avartamaan 

kulttuurinäke-

mystään, eritte-

lemään koulun ja 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

sekä tunnista-

maan kult- tuu-

rien samanlai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden 

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yhteis-

kunnan merkityk-

sen. Hän tunnis-

taa kulttuurisia 

eroja ja saman-

kaltaisuuksia ja 

erilaisten ilmiöi-

den kulttuuri-

sidonnaisuutta. 

Kulttuurisen tie-

toisuuden kehit-

tyminen  

Oppilas tietää, 

että jokainen yh-

teiskunta on mo-

nikielinen ja kult-

tuurisesti moni-

muotoinen.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa kuvata 

kulttuurisia kyt-

köksiä omassa 

elämässään.  

Oppilas tunnistaa 

yksilön ja lähiym-

päristön monikie-

lisyyttä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas moni-

puolistaa kult-

tuurisia koke-

muksiaan ja osaa 

kertoa niistä.  

Oppilas erittelee 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä kulttuurisia 

kokemuksiaan. 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja siitä, 

että kulttuuri, yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten 

Oppilas esittää 

näkemyksiä kie-

lellisen ja kult-

tuurisen moni-

muotoisuuden 

merkityksestä it-

selleen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osallistuu 

aktiivisesti yh-

teisten kulttuu-

risten kokemus-

ten luomiseen. 
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kulttuurisidon-

naisuutta   

ryhmien muo-

dostuminen vai-

kuttavat toi-

siinsa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata oppi-

lasta vakiinnutta-

maan myönteistä 

käsitystä itses-

tään viestijänä, 

lukijana, tekstien 

tuottajana sekä 

kielenoppijana,  

näkemään ja ver-

taamaan erilaisia 

oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppi-

maan muilta 

S5 Oppilas vahvistaa 

myönteistä käsi-

tystä itsestään 

kielenoppijana ja 

kielen käyttäjänä. 

Hän vertailee ja 

hyödyntää erilai-

sia oppimisen ta-

poja itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

Oman kielenop-

pimisen kehittä-

minen  

Oppilas tekee ha-

vaintoja kie-

lenoppimises-

taan ja omista 

oppimisen ta-

voistaan.  

Oppilas tunnistaa 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä sekä 

asettaa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

Oppilas kehittää 

kielenoppimistai-

tojaan ja hyödyn-

tää monipuoli-

sesti ympäristö-

ään kielenoppi-

misen resurssina.  

Oppilas asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppimis-

tavoitteita ja 

edistää yhteistä 

oppimista.  

T12 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, miten 

kieltä käytetään 

eri tiedonaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy ar-

kikielestä kohti 

tiedonalojen 

kieltä. 

Abstraktin kielen 

rakentuminen 

Oppilas käsitte-

lee eri tiedonalo-

jen aiheita arki-

kielellä.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti melko 

vaativaa kieltä 

vahvan konteks-

tin tuen avulla.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti vaati-

vaa kieltä, mutta 

tarvitsee kon-

tekstin tukea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa.  
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T13 kannustaa 

oppilasta kehittä-

mään tiedonhan-

kintataitoja sekä 

oman työskente-

lyn suunnittelua, 

jäsentämistä ja 

arviointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedonhan-

kintakeinoja teki-

jänoikeuksia nou-

dattaen. Hän 

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

omaa työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen  

Oppilas etsii yk-

sittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

 

Oppilas suunnit-

telee ja arvioi 

työskentelyään 

vain vähän.  

Oppilas etsii tie-

toa tutuista tai 

annetuista läh-

teistä, mutta kä-

sittelee tietoa 

toistaen.  

 

Oppilas arvioi 

omaa työskente-

lyään.  

Oppilas etsii tie-

toa eri lähteistä 

sekä suunnitte-

lee, jäsentää ja 

arvioi työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä.  

 

Oppilas tuo 

oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn.  

Oppilas etsii ja 

yhdistelee moni-

puolisesti eri tie-

tolähteiden tie-

toa vertaillen ja 

tiedon luotetta-

vuutta arvioiden.  

 

Oppilas edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työsken-

telyä.  

 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi ja finska 
 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen 
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arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen A-oppimäärälle asetetut ta-

voitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta 

ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan 

Kansalliskielten 

asemaan ja 

Oppilas osaa ni-

metä 

Oppilas osaa ni-

metä 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 
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pohtia ruotsin 

kansalliskielen 

asemaan liittyviä 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

ruotsin kansallis-

kielen asemaan 

liittyviä ilmiöitä. 

Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii kehittä-

mään kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyään. 

pohjoismaiseen 

kieli- ja kulttuu-

riympäristöön liit-

tyvien kysymys-

ten huomaami-

nen ja kulttuurien 

välinen toiminta-

kyky 

Pohjoismaat ja 

joitakin pohjois-

maisia kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

Suomessa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Pohjoismaat ja 

niiden viralliset 

kielet. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kie-

len asemasta kan-

salliskielenä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja.  

      

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

kielestä käyttö-

kielenä Suo-

messa ja Pohjois-

maissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

asemasta kansal-

liskielenä ja jois-

takin siihen liitty-

vistä ilmiöistä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

ja siihen liittyviä 

ilmiöitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia kulttuurisia 

piirteitä vuoro-

vaikutuksessa. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via ruotsinkielisiä 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

Maailmankansa-

laisen taitojen ke-

hittyminen ruot-

sin taitoa hyödyn-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

Oppilas osaa ni-

metä ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka 

Oppilas osaa ver-

tailla ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsinkielisiä 

aineistoja ja 
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toimintaympäris-

töjä ja sisältöjä, 

jotka laajentavat 

oppilaan maail-

mankuvaa 

laajentavat maa-

ilmankuvaa. 

joissa voi käyttää 

ruotsin kieltä. 

edistävät hänen 

oppimistaan. 

edistävät hänen 

oppimistaan. 

 

 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

 

 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin kie-

len kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee ja 

osaa käyttää 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  
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kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti.  

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 
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T5 tukea oppi-

laan itsenäi-

syyttä ja taitoa 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan 

sekä kehittää jat-

kuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan 

aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mieli-

piteitään melko 

vaivattomasti 

monenlaisissa jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 
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T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.   

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko usein 

ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

omassa viestin-

nässään. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki).  

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nässä eri vai-

heissa ja osaa 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä.  

T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopivaa 

kieltä viestintäti-

lanteissa. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopivuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 
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kielenkäyttöön 

viestinnässä, jo-

hon liittyy mieli-

piteiden ja asen-

teiden esiin tuo-

mista 

kohteliaisuuden 

ilmauksia rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa.  

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

tarkoituksiin, ku-

ten tiedonvaih-

toon sekä mieli-

piteiden ja asen-

teiden asianmu-

kaiseen ilmaise-

miseen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1  

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata oppilasta 

käyttämään tul-

kinnassa 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen ja ymmär-

tää pääasiat 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä.  
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päättelytaitoa ja 

keskeisen sisäl-

lön ymmärtä-

mistä 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

 

kiinnostavien 

viestien ydinsisäl-

lön ja tekstin pää-

ajatukset tuttua 

sanastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

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

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta aihepiirejä 

laajentaen ja 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason 
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ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittamaan yk-

sinkertaisia vies-

tejä ja ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettä-

västi. 

Oppilas osaa 

helposti enna-

koitavan perus-

sanaston ja mo-

nia keskeisimpiä 

rakenteita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

rakenteita ja jos-

kus hiukan vaati-

vampiakin.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

Finska, A-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons 

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i finska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.  
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Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

   

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i A-finska då studierna avslutas. Då slutvits-

ordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i finska som fastställts i grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är 

en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 

7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av 

kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för A-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i finska har två kunskapsnivåer B1.1 och 

B1.2 kombinerats till en mellannivå B1.1/B1.2 (förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter) och A2.2 och B1.1 till en mellannivå A2.2/B1.1 (förmåga att 

producera texter). Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats 

utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

Innehåll 

 

 

 

 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för 

bedömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet fem 

Kunskapskrav 

för vitsordet sju 

Kunskapskrav 

för vitsordet åtta 

Kunskapskrav 

för vitsordet nio 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla ele-

vens förmåga att 

ge akt på och 

I1 Eleven känner till 

det finska 

Förståelse för 

frågor som gäller 

språkens 

Eleven känner till 

att man talar 

Eleven kan för-

klara varför man 

talar finska och 

Eleven kan be-

rätta om rättig-

heter och 

Eleven kan klar-

göra för rättig-

heter och 
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reflektera över 

företeelser som 

anknyter till nat-

ionalspråkens 

ställning i Finland 

samt stärka ele-

vens förmåga 

och vilja att 

komma till rätta i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer 

språkets ställning 

i Finland. 

 

Eleven lägger 

märke till kultu-

rella skillnader 

mellan national-

språken. 

 

Eleven utvecklar 

sin förmåga och 

vilja att komma 

till rätta i finsk-

språkiga och fler-

språkiga miljöer. 

ställning och 

språkens och kul-

turens betydelse 

 

finska och 

svenska i Finland.  

 

Eleven är med-

veten om att det 

finns olika språk-

miljöer i Finland 

och kan reagera i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer. 

svenska i Fin-

land.  

 

Eleven är med-

veten om nation-

alspråkens bety-

delse för indivi-

den. 

 

Eleven kan 

komma till rätta i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer. 

skyldigheter i an-

knytning till Fin-

lands national-

språk.  

 

Eleven kan ta i 

beaktande språ-

kens betydelse 

för individen.  

 

Eleven kan agera 

i finskspråkiga 

och flerspråkiga 

miljöer. 

skyldigheter i an-

knytning till Fin-

lands 

nationalspråk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

språkens bety-

delse för indivi-

den. 

 

Eleven kan agera 

flexibelt i finsk-

språkiga och fler-

språkiga miljöer 

enligt situation. 

M2 uppmuntra 

eleven att upp-

täcka möjligheter 

att vidga sin syn 

på omvärlden 

genom att an-

vända sig av sina 

kunskaper i 

finska i olika 

sammanhang 

och miljöer 

I1 Eleven lär sig att 

hitta olika sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan utveckla sina 

kunskaper i 

finska. 

Förmåga att med 

hjälp av finska 

språket utveckla 

sina världsmed-

borgerliga färdig-

heter 

 

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

sammanhang 

och miljöer där 

finska kan använ-

das. 

Eleven kan be-

rätta om sam-

manhang och 

miljöer där finska 

kan användas för 

att främja det 

egna lärandet. 

Eleven kan jäm-

föra samman-

hang och miljöer 

där finska kan 

användas för att 

främja det egna 

lärandet. 

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen kan utnyttja 

finskspråkiga 

sammanhang 

och miljöer för 

att främja det 

egna lärandet. 
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M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och göra jämfö-

relser mellan 

finska och andra 

språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i det 

finska språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i det 

finska språket i 

jämförelse med 

andra språk. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.  

 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finska i jämfö-

relse med andra 

språk.  

 

Eleven kan be-

rätta om centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.   

Eleven kan utgå-

ende 

från sina iaktta-

gelser dra slut-

satser om regel-

bundenheter i 

det finska språ-

ket, tillämpa dem 

samt jämföra 

olika sätt att ut-

trycka samma sa-

ker i olika språk.  

 

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja olika sätt 

för att lära sig 

finska och att 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier och re-

flektera över sitt 

lärande samt 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

Eleven kan ut-

nyttja de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig finska.  

Eleven kan 

mångsidigt ut-

nyttja varierande 

och för hen själv 

passande sätt att 

lära sig finska. 
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reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

i samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande. 

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

förmåga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyg-

gande  

i kommunika-

tion. 

 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

 

M5 stödja ele-

vens förmåga att 

kreativt tillämpa 

sina språkfärdig-

heter och ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper i 

olika situationer 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång.  

 

Förmåga att ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur hen kan 

utveckla sina fär-

digheter i finska. 

Eleven kan besk-

riva hur hen kan 

utveckla de egna 

färdigheterna i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

 

 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

färdigheter i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

 

Eleven kan reflek-

tera över och 

jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina fär-

digheter i finska 

även efter avslu-

tad skolgång.  
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Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som hen får i sin 

omgivning. 

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

  

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  

A1.3 

Kunskapsnivå  

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M6 uppmuntra 

eleven att öva sig 

i att delta i olika 

slag av vardag-

liga kommunikat-

ionssituationer 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika bekanta 

kommunikations-

situationer. 

Kommunikati-

onsförmåga i 

olika situationer 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kom-

munikationssitu-

ation. 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsik-

ter i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven kan kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina 

åsikter också i 

vissa mer krä-

vande situat-

ioner som till ex-

empel då man 

diskuterar om en 

aktuell händelse. 

M7 handleda 

eleven att ta ini-

tiativ i 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i 

Användning av 

kommunikati-

onsstrategier 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation. 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika 

Eleven kan ta ini-

tiativ i en 
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kommunikations-

situationer och 

att fördjupa sin 

förmåga att på 

finska använda 

olika kommuni-

kationsformer, 

stående uttryck, 

omskrivningar, 

utfyllnader och 

andra kompen-

sationsstrategier  

kommunikations-

situationer och 

att använda olika 

kompensations-

strategier. 

fortfarande ofta 

hjälpmedel. 

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud el-

ler liknande mini-

mal respons.  

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

 

Eleven använder 

vid behov stan-

darduttryck för 

att be om preci-

sering av nyck-

elord.  

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern 

upprepa eller 

förtydliga.  

 

Eleven använder 

till exempel ett 

närliggande eller 

allmännare be-

grepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

skeden av en 

kommunikations-

situation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet.  

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

kommunikations-

situation där ett 

bekant ämne be-

handlas och kan 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet. Kan 

rätta till missför-

stånd eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta och 

mer komplice-

rade uttryck. 

M8 hjälpa eleven 

att i kommuni-

kationssituat-

ioner gällande 

I3 Eleven lär sig att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikation. 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna.  

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna 
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åsikter och ställ-

ningstaganden 

fästa uppmärk-

samhet vid kultu-

rellt lämpligt 

språkbruk 

 

Eleven lär sig att 

anpassa sin kom-

munikation en-

ligt situation.  

 

 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

ändamål, till ex-

empel för att ut-

byta information 

eller uttrycka sin 

åsikt eller stånd-

punkt på ett 

lämpligt sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga kul-

turellt betingade 

aspekter.  

och kan ta hän-

syn till formell 

språkanvänd-

ning.  

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till vik-

tiga kulturellt be-

tingade aspekter. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A2.2 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M9 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att tolka olika 

slags texter för 

informationssök-

ning, även tyd-

liga faktatexter 

och att upp-

muntra hen att i 

tolkandet an-

vända sig av 

I3 Eleven lär sig att 

förstå budskapet 

i muntliga och 

skriftliga texter 

genom att an-

vända sin slutled-

ningsförmåga. 

 

Eleven lär sig att 

hitta det centrala 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck.  

 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med 

ett tydligt anfö-

rande, känner 

ofta igen ämnet i 

en pågående dis-

kussion och för-

står det väsent-

liga i en allmän-

språklig text eller 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 

eller i lättfattlig 

skriven text.  

 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och flera detaljer 

i mer krävande 

allmänspråkligt 

tal i normalt 

tempo eller i all-

mänspråklig skri-

ven text.   
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slutledningsför-

måga och förstå-

else av texternas 

centrala innehåll 

innehållet i tex-

ter för sin in-

formationssök-

ning. 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information en-

ligt behov ur en 

kort text. 

långsamt tal som 

innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan här-

leda betydelsen 

av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala in-

nehållet, nyck-

elord och viktiga 

detaljer. 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala in-

nehållet, nyck-

elord eller viktiga 

detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

A2.2 
Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M10 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera tal 

och skrift som 

berör en tillta-

gande mängd te-

maområden och 

med beaktande 

av centrala struk-

turer och grund-

regler för uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt ordför-

råd och centrala 

strukturer. 

 

Eleven lär sig att 

uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen.  

 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen.  

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för åldern ty-

piska) saker som 

anknyter till var-

dagen med hjälp 

av vanliga ord, 

några idioma-

tiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

också lite svårare 

strukturer.  

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga angå-

ende vardagliga 

ämnen, verkliga 

eller fiktiva, som 

intresserar hen. 

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och också 
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Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt.  

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situat-

ionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

och många cen-

trala strukturer.  

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

krävande struk-

turer samt idio-

matiska uttryck.  

 

Eleven kan till-

lämpa grundläg-

gande uttalsreg-

ler också på 

andra än inövade 

uttryck. 

 

Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärälle 

asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 
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Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoit-

teiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 

osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodos-

tetaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 

arviointi sisältyy äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.2 ja B2.1 

välitasoksi B1.2/B2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia ruotsin kan-

salliskielen 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan ruot-

sin kielen ase-

man 

Kansalliskielten 

asemaan liittyvät 

ilmiöt, pohjois-

maiseen kieli- ja 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä 
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asemaan liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä 

sekä vahvistaa 

oppilaan taitoa ja 

halukkuutta toi-

mia monikieli-

sissä ja -kulttuu-

risissa ympäris-

töissä  

kansalliskielenä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. Hän oppii 

tuntemaan Poh-

joismaiden kult-

tuureja ja elä-

mänmuotoja. 

Oppilas oppii toi-

mimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa ympä-

ristöissä. 

kulttuuriympäris-

töön liittyvien ky-

symysten huo-

maaminen ja 

kulttuurien väli-

nen toimintakyky 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kie-

len asemasta 

kansalliskielenä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja.   

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia 

ruotsin kielellä. 

 

 

käyttökielenä 

Suomessa ja Poh-

joismaissa.  

 

 Oppilas osaa 

kertoa ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

ja joistakin sii-

hen liittyvistä il-

miöistä.  

 

 Oppilas osaa 

vertailla Pohjois-

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.   

 

Oppilas osaa 

kertoa tavoista 

toimia ruotsin 

kielellä.  

käyttökielenä 

Suomessa ja Poh-

joismaissa. 

  

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia  

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja.    

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia tapoja toimia 

ruotsin kielellä.  

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä 

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään taito-

aan käyttää ruot-

sin kieltä moni-

puolisesti 

Kielitaidon hyö-

dyntäminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin yhtei-

söistä ja toimin-

taympäristöistä, 

Oppilas osaa ni-

metä yhteisöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, joissa voi 

hyödyntää 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

ruotsin kielen 

taitoa voi hyö-

dyntää 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsin kielen 

taitoaan 
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erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä  

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

joissa voi hyö-

dyntää ruotsin 

kielen taitoaan.  

ruotsin kielen 

taitoaan.  

ruotsinkielisissä 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

ruotsinkielisissä 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin.  

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja nii-

den käytöstä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

siitä, miten sama 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja jos-

sakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

 Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista 

ja soveltaa niitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  
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Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä ja arvi-

oimaan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta myöntei-

seen vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on vies-

tin välittyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä it-

selleen tehok-

kaimmat. Oppilas 

oppii tapoja toi-

mia vuorovaiku-

tuksessa raken-

tavasti. 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

  

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäisyyttä 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan ja 

jatkuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan eri tilan-

teissa itsenäisesti 

myös koulun 

päätyttyä. Hän 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyt-

tyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 
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oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

 

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

T6 rohkaista op-

pilasta toimi-

maan monissa 

erilaisissa viestin-

tätilanteissa, 

joissa aiheet voi-

vat olla jo melko 

vaativia 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mie-

lipiteitään melko 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko vaivatto-

masti myös jois-

sakin vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa kuten 

viestittäessä 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko vaivatto-

masti myös uu-

sissa ja vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa. 

  

T7 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan puheen-

vuoron ottamista 

ja keskusteluun 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään turvautuen 

harvemmin ei-

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen ja käyt-

tämään tuttua ai-

hetta 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

myös mutkikkai-

den asioiden ja 
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tai kirjalliseen 

viestintään liitty-

mistä sekä neu-

vottelemaan 

merkityksestä 

 

 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

 

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

käsittelevässä 

vuorovaikutusti-

lanteessa käyt-

täen sopivaa il-

mausta.  

 

Oppilas pystyy 

korjaamaan vää-

rinymmärryksiä 

melko luonte-

vasti ja neuvotte-

lemaan myös 

melko mutkikkai-

den asioiden 

merkityksestä. 

käsitteiden mer-

kityksestä. 

 

 Oppilas pystyy 

tarkkailemaan 

omaa ymmärtä-

mistään ja vies-

tintäänsä sekä 

korjaamaan kiel-

tään. 

 T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

viestinnän muo-

dollisuusastee-

seen, harjoittele-

maan viestintää 

käyttäen erilaisia 

tekstilajeja 

S3 Oppilas oppii 

viestimään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. Hän oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopi-

vaa kieltä viestin-

tätilanteissa. 

. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelu-

muotoja sekä 

osaa esittää koh-

teliaasti 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista.  

 

Oppilas tuntee 

tärkeimmät 

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista. 

 

Oppilas pyrkii il-

maisemaan 
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 (kuten blogit, 

haastattelut) 

sekä ottamaan 

viestinnässä huo-

mioon kulttuu-

rienvälisen vuo-

rovaikutustaidon 

vaatimukset 

 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata niihin. 

 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

 

 

kohteliaisuus-

säännöt ja toimii 

niiden mukai-

sesti.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risiin käytäntei-

siin liittyviä näkö-

kohtia. 

ajatuksiaan asi-

anmukaisesti ja 

viestintäkumppa-

nia kunnioittaen 

ottaen huomioon 

erilaisten tilan-

teiden asettamat 

vaatimukset.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

 T9 tarjota oppi-

laalle ja etsiä yh-

dessä oppilaiden 

kanssa monipuo-

lisia ja merkityk-

sellisiä tekstejä, 

jotka edellyttävät 

päättelyä ja eri-

laisia tekstinym-

märtämisstrate-

gioita 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Hän oppii teks-

tien ymmärtä-

misstrategioita.  

 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä 

puheesta tai 

yleistajuisesta 

kirjoitetusta 

tekstistä.  

Oppilas ymmär-

tää selväpiir-

teistä asiatietoa 

sisältävää pu-

hetta tutuista tai 

melko yleisistä 

aiheista ja selviää 

myös jonkin ver-

ran päättelyä 

vaativista teks-

teistä. 

Oppilas ymmär-

tää asiallisesti ja 

kielellisesti 

kompleksista pu-

hetta tai kirjoi-

tettua tekstiä.  

 

Oppilas pystyy 

seuraamaan laa-

jaa puhetta ja 

monimutkaista 
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kiinnostavien 

viestien ydinsi-

sällön ja tekstin 

pääajatukset tut-

tua sanastoa si-

sältävästä, enna-

koitavasta teks-

tistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä.  

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

 

 Oppilas ymmär-

tää pääkohdat ja 

tärkeimmät yksi-

tyiskohdat ympä-

rillään käytävästä 

laajemmasta 

muodollisesta tai 

epämuodolli-

sesta keskuste-

lusta. 

argumentointia 

sekä ilmaise-

maan kuulemas-

taan pääkohdat. 

 

 Oppilas ymmär-

tää suuren osan 

ympärillään käy-

dystä keskuste-

lusta.  

 

Oppilas ymmär-

tää monenlaisia 

kirjoitettuja teks-

tejä, jotka voivat 

käsitellä myös 

abstrakteja ai-

heita ja joissa on 

tosiasioita, asen-

teita ja mielipi-

teitä 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

  

Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

 T10 ohjata oppi-

lasta tuotta-

maan, 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan 

Oppilas osaa ker-

toa tavallisista, 

konkreeteista 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen 
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tulkitsemaan ja 

jakamaan teks-

tejä melko vaati-

vista aiheista 

kiinnittäen huo-

miota tekstilajien 

monipuolisuu-

teen (myös pie-

net esitelmät, 

mielipidekirjoi-

tukset, tarinat), 

rakenteiden mo-

nipuolisuuteen ja 

hyvään hallin-

taan.   

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa.  

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

yksityiskohtia eri-

laisista jokapäi-

väiseen elämään 

liittyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai ku-

vitteellisista ai-

heista.  

 

Oppilas käyttää 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa.  

aiheista kuvail-

len, eritellen ja 

vertaillen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen vaivatto-

masti ja pystyy 

kirjoittamaan 

henkilökohtaisia 

ja julkisempiakin 

viestejä ja ilmai-

semaan ajatuksi-

aan myös joista-

kin kuvitteelli-

sista aiheista.  

 

Oppilas käyttää 

kohtalaisen laa-

jaa sanastoa ja 

tavallisia 

idiomeja sekä 

monenlaisia ra-

kenteita ja mut-

kikkaitakin lau-

seita.   

 

vaivattomasti ja 

pystyy kirjoitta-

maan henkilö-

kohtaisia ja julki-

sempiakin vies-

tejä sekä ilmaise-

maan ajatuksiaan 

myös joistakin 

kuvitteellisista ai-

heista. 

 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

myös melko 

muodollisiin kes-

kusteluihin. 
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Oppilas hallitsee 

ääntämisen pe-

russäännöt muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa.  

 

 

Finska, modersmålsinriktad, A-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons 

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i moders-

målsinriktad finska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen. 

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i modersmålsinriktad 

finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen 

i modersmålsinriktad finska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda 
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mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i 

modersmålsinriktad finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande 

som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för A-lärokursen 

i modersmålsinriktad finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i modersmåls-

inriktad finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska har två 

kunskapsnivåer B1.2 och B2.1 kombinerats till en mellannivå B1.2/B2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan 

för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för 

bedömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet fem 

Kunskapskrav 

för vitsordet sju 

Kunskapskrav 

för vitsordet åtta 

Kunskapskrav 

för vitsordet nio 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla ele-

vens förmåga att 

reflektera över 

värderingar och 

företeelser som 

är förknippade 

med national-

språkens ställ-

ning i Finland 

samt stärka 

I1 Eleven lär känna 

det finska språ-

kets ställning i 

Finland. 

     

Eleven lär sig att 

förstå kulturella 

skillnader mellan 

nationalspråken 

Förståelse för 

frågor som gäller 

nationalspråkens 

ställning 

Eleven kan be-

rätta om våra 

nationalspråk 

och ge några ex-

empel på fler-

språkiga miljöer.  

Eleven kan rea-

gera i flersprå-

kiga miljöer. 

Eleven är med-

veten om värde-

ringar och före-

teelser som ank-

nyter till nation-

alspråken. 

 

Eleven kan 

komma till rätta i 

Eleven kan ta i 

beaktande värde-

ringar och förete-

elser som ankny-

ter till  

nationalspråken. 

 

Eleven kan ge-

nom sitt age-

rande beakta 

värderingar och 

företeelser som 

anknyter till nat-

ionalspråken. 
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elevens förmåga 

och vilja att ta 

del av och verka i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

miljöer 

samt bakgrunden 

till dessa. 

 

Eleven lär sig att 

agera i olika 

språkmiljöer. 

flerspråkiga mil-

jöer. 

 

Eleven kan agera i 

flerspråkiga mil-

jöer. 

 

Eleven kan agera 

flexibelt enligt si-

tuation i flersprå-

kiga miljöer. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att upp-

täcka möjligheter 

att mångsidigt 

använda finska i 

olika samman-

hang och miljöer  

I1 Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att 

mångsidigt an-

vända finska i 

olika samman-

hang och miljöer. 

Förmåga att 

mångsidigt an-

vända sig av sina 

språkkunskaper 

för att utveckla 

sina världsmed-

borgerliga färdig-

heter 

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

sammanhang 

och miljöer där 

hen kan använda 

finska. 

Eleven kan be-

rätta om sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan använda 

finska för att 

främja det egna 

lärandet. 

Eleven kan jäm-

föra olika sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan använda 

finska för att 

främja det egna 

lärandet. 

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen ändamålsen-

ligt kan använda 

finska i olika 

sammanhang 

och miljöer för 

att främja det 

egna lärandet.  

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket, 

på vilket sätt 

man i olika språk 

uttrycker samma 

saker samt att 

använda sig av 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och likheter och 

olikheter i jämfö-

relse med andra 

språk.  

 

Eleven lär sig att 

använda 

Språklig förmåga 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

regelbunden-

heter och känner 

till några språk-

vetenskapliga 

begrepp i finska. 

 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finskans regel-

bundenheter i 

jämförelse med 

andra språk. 

 

Eleven känner till 

de vanligaste 

Eleven kan  

dra slutsatser om 

finskans 

regelbunden-

heter och jäm-

föra olika sätt att 

uttrycka 

samma saker i 

olika språk. 

 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finskans regel-

bundenheter, 

tillämpa dem 

samt jämföra 

olika sätt att ut-

trycka samma sa-

ker i olika språk. 
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stöd för sitt lä-

rande 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

språkvetenskap-

liga begreppen i 

finska. 

Eleven känner till 

centrala språkve-

tenskapliga 

begrepp i finska. 

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig 

finska och att re-

flektera över sitt 

lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande. 

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja stu-

diestrategier och 

att reflektera 

över sitt lärande 

samt förmåga att 

bilda sig en upp-

fattning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation  

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk.  

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyg-

gande  

i kommunika-

tion. 

Eleven kan ut-

nyttja de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i  

kommunikation. 

Eleven kan 

mångsidigt ut-

nyttja varierande 

och för hen själv 

passande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 
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uppbyggande i 

kommunikation.  

M5 stödja ele-

vens egen aktivi-

tet och förmåga 

att kreativt till-

lämpa sina språk-

färdigheter och 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper i 

olika situationer 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som finns i hens 

omgivning. 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

Förmåga att ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

Eleven kan an-

vända 

sina färdigheter i 

finska i några si-

tuationer och ge 

exempel på hur 

hen kan utveckla 

de egna färdig-

heterna.  

Eleven kan besk-

riva olika möjlig-

heter att ut-

veckla sina fär-

digheter i finska 

även avslutad 

skolgång.  

 

Eleven kan an-

vända sina kun-

skaper i finska i 

olika situationer. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

färdigheter i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

Eleven kan 

mångsidigt till-

lämpa sina kun-

skaper i finska i 

olika situationer.  

 

 

Eleven kan   

reflektera över 

och jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina färdig-

heter i  

finska även efter 

avslutad skol-

gång. 

  

Eleven kan mål-

medvetet 

tillämpa sina kun-

skaper enligt 

situation. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M6 uppmuntra 

eleven att delta i 

olika 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika 

Kommunikati-

onsförmåga i 

olika situationer 

Eleven kan ut-

byta tankar 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

delta i kommuni-

kation också i 

Eleven kan kom-

municera relativt 

obehindrat också 

i nya och mer 
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kommunikations-

situationer, vil-

kas teman också 

kan vara relativt 

krävande 

kommunikations-

situationer. 

 

eller information 

i bekanta och 

vardagliga situat-

ioner och stund-

tals hålla igång 

en konversation. 

 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsik-

ter i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

vissa mer krä-

vande situat-

ioner som till ex-

empel då man in-

formerar om en 

aktuell händelse. 

krävande situat-

ioner.  

M7 handleda 

eleven att öva sig 

i att föra ordet, 

att ta initiativ i 

muntlig eller 

skriftlig kommu-

nikation och att 

förhandla om be-

tydelser 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i kom-

munikationssitu-

ationer. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

kompensations-

strategier och 

omformulera sitt 

budskap. 

 

Användning av 

kommunikati-

onsstrategier 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation. 

Eleven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga. 

 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika ske-

den av en kom-

munikationssitu-

ation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

Eleven kan ta ini-

tiativ och an-

vända lämpliga 

uttryck i en kom-

munikationssitu-

ation där ett be-

kant ämne be-

handlas.  

 

Eleven kan rela-

tivt naturligt 

rätta till missför-

stånd. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

också av mera 

komplicerade ut-

tryck. 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

och diskutera be-

tydelsen också 

där mer krä-

vande ämnen be-

handlas. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

också 

av komplicerade 

uttryck och be-

grepp. 

 

Eleven kan na-

turligt rätta till 

missförstånd och 
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 av obekanta ut-

tryck. 

korrigera sitt 

språk.  

M8 handleda 

eleven att i kom-

munikationen 

fästa uppmärk-

samhet vid hur 

formell situat-

ionen är, att öva 

sig i att använda 

olika slags texter 

(t.ex. bloggar, in-

tervjuer) och att i 

sin kommunikat-

ion bli förtrogen 

med kraven på 

kulturell växel-

verkan 

I3 Eleven lär sig att 

anpassa sin kom-

munikation en-

ligt situation. 

 

Eleven lär sig att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikation. 

 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och till-

talsfraserna samt 

artigt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana. 

 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga kul-

turellt betingade 

aspekter. 

 

Eleven kan för 

olika ändamål 

använda ett 

språk som inte är 

för familjärt men 

inte heller för 

formellt. 

 

Eleven känner till 

de viktigaste ar-

tighetskuty-

merna och följer 

dem. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till vik-

tiga kulturellt be-

tingade aspekter. 

Eleven kan för 

olika ändamål 

använda ett 

språk som inte är 

för familjärt men 

inte heller för 

formellt.  

 

Eleven kan ta 

hänsyn till sin 

samtalspartner 

och till de krav 

som olika situat-

ioner ställer.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M9 erbjuda ele-

ven och tillsam-

mans med hen 

söka mångsidiga 

I3 Eleven lär sig att 

förstå muntliga 

och skriftliga tex-

ter och att 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och 

Eleven förstår 

tydligt tal som in-

nehåller fakta 

om bekanta eller 

Eleven förstår 

muntlig och skri-

ven text som är 

mera invecklad 
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och betydelse-

fulla texter vilka 

kräver slutled-

ningsförmåga 

och textförståel-

sestrategier 

tillämpa olika 

strategier för att 

tolka dem. 

 

uttryck samt tyd-

ligt tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontex-

ten. 

relativt långsamt 

allmänspråkligt 

tal eller i lättfatt-

lig skriven text. 

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbe-

redelse det cen-

trala innehållet, 

nyckelord och 

viktiga detaljer. 

ganska allmänna 

ämnen och klarar 

också i någon 

mån av texter 

som förutsätter 

slutledning. 

 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och de viktigaste 

detaljerna i en 

pågående mera 

omfattande for-

mell eller infor-

mell diskussion i 

omgivningen. 

till språk och in-

nehåll samt kla-

rar av texter som 

förutsätter slut-

ledning. 

 

Eleven kan följa 

med komplicerad 

argumentation 

samt redogöra 

för det centrala 

innehållet i olika 

texter. 

 

Eleven förstår en 

stor del av en på-

gående diskuss-

ion i omgiv-

ningen. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M10 handleda 

eleven att produ-

cera, tolka och 

dela texter vars 

tema också kan 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt i olika 

sammanhang 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om 

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga och även 

för vissa detaljer 

angående 

Eleven kan be-

rätta om vanliga 

konkreta ämnen 

genom att 

Eleven kan med 

rätt mångsidiga 

strukturer och 

ett omfattande 

ordförråd 
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vara något mer 

krävande och att 

i sammanhanget 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

ternas 

mångsidighet 

och användandet 

samt behärsk-

ningen av varie-

rande strukturer  

och för olika än-

damål genom att 

använda centralt 

ordförråd och 

centrala struk-

turer.  

vardagliga och 

konkreta saker 

som är viktiga för 

hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

och många cen-

trala strukturer.  

vardagliga äm-

nen, verkliga el-

ler fiktiva, som 

intresserar hen. 

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och olika 

strukturer samt 

en del allmänna 

fraser och idiom. 

beskriva, specifi-

cera och jämföra.  

 

Eleven uttrycker 

sig relativt obe-

hindrat. 

 

Eleven kan skriva 

personliga och 

mera allmänna 

meddelanden 

och uttrycka sina 

tankar också om 

en del fiktiva äm-

nen.  

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd, vanliga 

idiom, olika 

strukturer och 

även komplice-

rade meningar. 

uttrycka sig klart 

och exakt om 

olika ämnen som 

hör till det egna 

erfarenhetsom-

rådet. 

 

Eleven kan ut-

trycka sina tan-

kar också om fik-

tiva ämnen. 

 

Eleven kan delta 

också i mer for-

mella diskuss-

ioner. 

 

 



103 
 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoit-

teet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 

kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättö-

arvosanaan. 
 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 
A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan pohjois-

maiseen kieliym-

päristöön sekä 

Pohjoismaita yh-

distäviin arvoihin 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan suo-

menruotsalaista 

ja pohjoismaista 

kieliympäristöä 

sekä suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maita yhdistäviä 

arvoja.  

Pohjoismaisen 

kieli- ja kulttuu-

riympäristön 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä suo-

menruotsalai-

sista ja pohjois-

maisista kulttuu-

reista ja elämän-

muodoista.  

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas tietää, 

että ruotsia pu-

hutaan eri tavoin 

Suomessa ja 

Ruotsissa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa suomenruot-

salaisista ja poh-

joismaisista kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 
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T2 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sin kielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

Oppilas osaa 

käyttää itselle 

Oppilas osaa 

käyttää itselle 

Oppilas osaa 

käyttää itselle 
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asettamaan ta-

voitteita, hyö-

dyntämään mo-

nipuolisia tapoja 

oppia kieliä ja ar-

vioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

tavoitteita kiel-

ten opiskelulleen 

ja reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

sopivia yleisimpiä 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

sopivia keskei-

simpiä kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

sopivia monipuo-

lisia tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin 

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa ja 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä 

omassa elämäs-

sään.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään ruot-

sia erilaisissa ti-

lanteissa 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää ruotsin 

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

ruotsin kielen tai-

toa.  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää ruot-

sin kielen taito-

aan myös koulun 

ulkopuolella ja 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka ruot-

sin kielen taitoa 

voi hyödyntää 

omassa elämässä 

koulun ulkopuo-

lella ja koulun 

päätyttyä. 

 



107 
 

koulun ulkopuo-

lella 

koulussa ja kou-

lun ulkopuolella.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

 

 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin.   

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, netti). 

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauk-

sin. 
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yleistiedon tai 

muun kielitai-

tonsa perus-

teella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

pyytää toista-

mista tai hidasta-

mista.  

äännähdyksin tai 

muunlaisella mi-

nimipalautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa melko usein 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa jonkin ver-

ran viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas selviytyy 

joistakin lyhyistä 

sosiaalisista tilan-

teista ja osaa 

käyttää joitakin 

kohteliaita ter-

vehdyksiä ja pu-

huttelumuotoja 

sekä esittää esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

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

A1.3/A2.1 

T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

  

  

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.   

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä hi-

dasta puhetta si-

sältäviä tekstejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

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

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 
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pienimuotoista 

puhumista ja kir-

joittamista erilai-

sista aiheista 

kiinnittäen huo-

miota myös ään-

tämiseen ja teks-

tin sisällön kan-

nalta oleellisim-

piin rakenteisiin 

käyttäen ruotsin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

 

 

käyttäen harjoi-

teltuja sanoja ja 

opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi. 

 

 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa kes-

keistä perussa-

nastoa ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissa kuin har-

joitelluissa il-

mauksissa. 

  

 

 

Finska, B1-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons 

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 
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tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i finska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.  

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i B1-finska då studierna avslutas. Då slutvits-

ordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-lärokursen i finska som fastställts i grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är 

en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 

5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av 

kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-lärokursen i finska har två kunskapsnivåer A1.3 och 

A2.1 kombinerats till en mellannivå A1.3/A2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och 

språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för 

bedömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet fem  

Kunskapskrav 

för vitsordet sju  

Kunskapskrav 

för vitsordet åtta 

Kunskapskrav 

för vitsordet nio  
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Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 

eleven att lägga 

märke till språk-

miljön och lik-

heter och olik-

heter i jämfö-

relse med det 

andra national-

språket  

 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

kulturella skillna-

der mellan nat-

ionalspråken. 

 

Eleven lär känna 

språkmiljön.  

 

Förståelse för 

frågor som ank-

nyter till språkets 

och kulturens be-

tydelse 

 

 

Eleven känner till 

att man talar 

finska och 

svenska i Finland.  

 

Eleven lägger 

märke till olika 

språkmiljöer i 

Finland. 

Eleven kan be-

rätta varför man 

talar finska och 

svenska i Finland. 

 

Eleven är med-

veten om olika 

språkmiljöer och 

att de har bety-

delse för indivi-

den. 

Eleven känner till 

olika språkmil-

jöer och kan be-

skriva 

särdrag i dessa. 

 

Eleven förstår 

språkets bety-

delse för indivi-

den. 

Eleven kan jäm-

föra olika språk-

miljöer och sär-

dragen i dessa. 

 

Eleven kan ta 

språkens bety-

delse i beak-

tande i olika 

språkmiljöer. 

M2 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att göra jäm-

förelser mellan 

finska och andra 

språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i det 

finska språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i det finska 

språket i jämfö-

relse med andra 

språk. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på 

några språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska 

och använda 

dem för att 

Eleven kan dra 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

finska i jämfö-

relse med andra 

språk. 

 

Eleven kan be-

rätta om centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för att 

utveckla sina 

Eleven kan  

dra slutsatser om 

regelbunden-

heter i finska 

språket, tillämpa 

dem samt jäm-

föra olika sätt att 

uttrycka samma 

saker i olika 

språk. 

 

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga 
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utveckla sina 

språkkunskaper.  

språkkunskaper. 

 

begrepp i finska 

för att utveckla 

sina språkkun-

skaper. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja olika sätt 

för att lära sig 

finska och reflek-

tera över sitt lä-

rande självstän-

digt och i samar-

bete med andra 

samt handleda 

eleven att delta 

på ett uppbyg-

gande sätt i kom-

munikation där 

det viktigaste är 

att man når fram 

med sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier och re-

flektera över sitt 

lärande samt för-

måga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i  

kommunikation. 

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända sig av vari-

erande och för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig finska.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  



114 
 

M4 uppmuntra 

eleven att lägga 

märke till möjlig-

heterna att an-

vända sina språk-

färdigheter och 

handleda hen att 

modigt använda 

språket i olika si-

tuationer i och 

utanför skolan 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sina 

kunskaper ge-

nom att modigt 

utnyttja språket i 

olika situationer i 

och utanför sko-

lan. 

 

Förmåga att ut-

veckla sina 

färdigheter för 

kontinuerligt 

språklärande 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla kun-

skaperna i finska. 

Eleven kan besk-

riva möjligheter 

att utveckla kun-

skaperna i finska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla kun-

skaperna i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

 

Eleven kan reflek-

tera över och 

jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla kunskap-

erna i finska även 

efter avslutad 

skolgång. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1 
Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M5 erbjuda ele-

ven tillfällen att 

öva sig i muntlig 

och skriftlig kom-

munikation med 

hjälp av olika 

medier 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Kommunikati-

onsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av, 

med stöd av sin 

samtalspartner, 

några ofta åter-

kommande och 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner, men tar 

för det mesta 

ännu stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situat-

ioner. 
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M6 handleda 

eleven i att an-

vända sig av 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

använda olika 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier. 

Användning av 

kommunikati-

onsstrategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del (till exempel 

gester, teck-

ningar, lexikon, 

internet). 

 

Eleven kan ibland 

gissa eller här-

leda enskilda 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten, all-

män kunskap el-

ler sina andra 

språkkunskaper. 

 

Eleven kan ut-

trycka om hen 

har förstått. 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion. 

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be 

samtalspartnern 

att upprepa eller 

tala långsam-

mare. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (t.ex. 

genom att nicka), 

ljud eller lik-

nande minimal 

respons. 

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

och behöver 

endast spora-

diskt hjälpmedel. 

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be om 

förtydligande el-

ler upprepning 

och behöver 

mera sällan 

stödja sig på 

non-verbala ut-

tryck. 

 

Eleven kan ut-

nyttja samtals-

partnerns uttryck 

i sin egen kom-

munikation. 
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M7 hjälpa eleven 

att öka sin kän-

nedom om ut-

tryck som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig ett 

lämpligt och ar-

tigt språkbruk. 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska ar-

tighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste artighetsfra-

serna typiska för 

språket i rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven klarar av 

några korta soci-

ala situationer 

och kan använda 

några artiga häls-

nings- och till-

talsfraser samt 

framföra till ex-

empel önskemål, 

invitationer, för-

slag och ursäkter 

och besvara såd-

ana.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 
Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M8 uppmuntra 

eleven att tolka 

för sig själv och 

sin åldersgrupp 

lämpliga och in-

tressanta munt-

liga och skriftliga 

texter 

I3 Eleven lär sig att 

förstå för åldern 

lämpliga munt-

liga och skriftliga 

texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd talade 

och skrivna ord 

och uttryck.  

 

Eleven känner till 

teckensystemet 

eller ett mycket 

begränsat antal 

skrivtecken. 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck.  

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information hen 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och 
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behöver ur en 

kort text. 

grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som innehål-

ler ett bekant 

ordförråd. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 
Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M9 ge eleven 

många möjlig-

heter att öva sig i 

att tala och 

skriva i för åldern 

lämpliga situat-

ioner och i detta 

sammanhang 

fästa uppmärk-

samhet vid uttal 

och vid struk-

turer som är re-

levanta för tex-

tens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt ordför-

råd och centrala 

strukturer. 

  

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal 

med hjälp av inö-

vade ord och in-

lärda standardut-

tryck.  

 

Eleven uttalar 

några inövade 

uttryck begrip-

ligt.  

 

Eleven kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen. 

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt.  

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen.  

 

Eleven behärskar 

ett centralt ord-

förråd och struk-

turer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler. 
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ordförråd, några 

situationsbundna 

uttryck och en 

del av den ele-

mentära gram-

matiken. 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

 

Vieraat kielet 

Englanti, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut eng-

lannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määri-

tellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 
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asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonais-

arviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-

reissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 

hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi 

B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia englannin 

asemaan ja vari-

antteihin liittyviä 

ilmiöitä ja arvoja 

sekä antaa oppi-

laalle valmiuksia 

kehittää kulttuu-

rienvälistä toi-

mintakykyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan eng-

lannin kielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa eng-

lantia puhutaan. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista.  

Oppilas osaa ker-

toa, missä eng-

lantia puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ker-

toa englannin 

asemasta maail-

mankielenä. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa 

pohtia englannin 

asemaa maail-

mankielenä ja sii-

hen liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja 
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välistä toiminta-

kykyään. 

 

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

ja elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via englanninkie-

lisiä sisältöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka laa-

jentavat käsi-

tystä globalisoi-

tuvasta maail-

masta ja siinä 

toimimisen mah-

dollisuuksista 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

käsitystä globali-

soituvasta maail-

masta. 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittäminen 

englannin kieltä 

hyödyntämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

englannin kieltä.  

Oppilas osaa ni-

metä englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan  

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää englanninkie-

lisiä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia englan-

nin kielessä on ja  

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuksia 

ja vertailemaan 

englannin kieltä 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuk-

sista. 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 
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miten samoja 

asioita ilmais-

taan muissa kie-

lissä, sekä käyt-

tämään kielitie-

don käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena 

muihin kieliin.  

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan eng-

lannissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä englan-

nin kielen kielitie-

don käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen.  

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

englannissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

englannin kielen 

keskeisiä kielitie-

don käsitteitä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia eng-

lantia ja arvioi-

maan 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia englannin 

kieltä. 
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oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

rakentavaan 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

muiden kanssa. 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

tapojen hahmot-

taminen 

esimerkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tuksessa.  

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää englannin 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

englannin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää englannin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää eng-

lannin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 

 

Taitotaso B1.1 

 

Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T6 rohkaista op-

pilasta osallistu-

maan keskuste-

luihin monenlai-

sista oppilaiden 

ikätasolle ja elä-

mänkokemuk-

seen sopivista ai-

heista, joissa kä-

sitellään myös 

mielipiteitä 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista ja 

pystyy enene-

vässä määrin ole-

maan aloitteelli-

nen viestintäti-

lanteessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

melko vaivatto-

masti jokapäiväi-

sissä viestintäti-

lanteissa.  

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

myös joissakin 

vaativammissa ti-

lanteissa, kuten 

keskusteltaessa 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

T7 tukea oppi-

laan aloitteelli-

suutta viestin-

nässä, kompen-

saatiokeinojen 

käytössä ja mer-

kitysneuvottelun 

käymisessä 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aloitteelli-

nen vuorovaiku-

tustilanteissa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja. 

  

Oppilas osaa rea-

goida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin, pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin 

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani 

ymmärtänyt vies-

tin, sekä kiertää 

tai korvata tunte-

mattoman sanan 

tai muotoilla 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen tuttua 

aihetta käsittele-

vässä vuorovai-

kutustilanteessa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin, 

korjata väärinym-

märryksiä sekä 

kiertää tai 
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muunlaisella mi-

nimipalautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin 

usein. 

tällöin. 

 

Oppilas käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

viestinsä uudel-

leen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

korvata tunte-

mattoman sanan 

tai muotoilla 

viestinsä uudel-

leen.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ja melko mutkik-

kaidenkin il-

mauksien merki-

tyksistä. 

T8 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan viestinnän 

kulttuurisia piir-

teitä ja tukea op-

pilaiden rakenta-

vaa kulttuurien-

välistä viestintää 

S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

viestinnän kult-

tuurisia piirteitä. 

Hän oppii käyttä-

mään kieltä kult-

tuurien välisessä 

viestinnässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Oppilas pystyy 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt 

ja osaa kiinnittää 

huomiota kielen-

käytön muodolli-

suuteen.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risia käytänteitä. 
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keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kuulla ja 

lukea monenlai-

sia itselleen mer-

kityksellisiä yleis-

kielisiä ja yleista-

juisia tekstejä 

erilaisista läh-

teistä sekä tul-

kita niitä käyt-

täen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas pystyy 

seuraamaan 

hyvin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen sekä ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä 

ja ymmärtää yh-

teiseen koke-

mukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

useita yksityis-

kohtia hieman 

vaativammasta 

normaalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 
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tuntemattomien 

sanojen merki-

tyksiä asiayhtey-

destä.  

 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T10 ohjata oppi-

lasta tuottamaan 

sekä puhuttua 

että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin ylei-

sistä ja itselleen 

merkityksellisistä 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

rakenteiden mo-

nipuolisuuteen 

ja ohjaten hy-

vään ääntämi-

seen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen englannin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa ra-

jallisen 

määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan yk-

sityiskohtia erilai-

sista jokapäiväi-

seen elämään liit-

tyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai 

kuvitteellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

useita yksityis-

kohtia erilaisista 

jokapäiväiseen 

elämään liitty-

vistä itseään kiin-

nostavista todel-

lisista tai kuvit-

teellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä yleisiä fraa-

seja ja idiomeja. 
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sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa useita ään-

tämisen perus-

sääntöjä muissa-

kin kuin harjoitel-

luissa ilmauk-

sissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

Vieras kieli, A-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vie-

raan kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 
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paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T19) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A2.2 ja B1.1 välitasoksi 

A2.2/B1.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

   

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä 

maailmassa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 
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välistä toiminta-

kykyään. 

 

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2 kannustaa 

löytämään kiin-

nostavia kohde-

kielisiä sisältöjä 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat oppi-

laan maailman-

kuvaa 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat oppilaan 

maailmankuvaa.  

 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittyminen 

kohdekieltä käyt-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

Oppilas osaa ver-

tailla kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää kohdekielisiä 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 



130 
 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja ref-

lektoimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Hän käyttää eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää monipuo-

lisia itselle sopi-

via tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 
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viestin välittymi-

nen 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää kohdekie-

len taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 

A2.2/B1.1  

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä 

S3 

 

 

 

 

Oppilas oppii toi-

mimaan jokapäi-

väisissä viestintä-

tilanteissa aloit-

teellisesti. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista.  

 

Oppilas selviää 

melko vaivatto-

masti monista 

jokapäiväisistä 

viestintätilan-

teista.  
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toimimaan niissä 

aloitteellisesti 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

ylläpitämään 

viestintätilan-

netta. 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan aloit-

teellinen viestin-

tätilanteessa. 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen monen-

laisissa viestintä-

tilanteissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti viestintäti-

lanteessa. Hän 

oppii hyödyntä-

mään viestintä-

strategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

Oppilas osallistuu 

enenevässä 

määrin viestin-

tään, osaa pyytää 

tarkennusta 

avainsanoista ja 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

satunnaisesti 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 
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T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekieltä kulttuu-

risesti sopivalla 

tavalla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja, esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdotuk-

sia ja anteeksi-

pyyntöjä ja vas-

tata sellaisiin. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä eri-

laisiin tarkoituk-

siin. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

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

A2.2/B1.1 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

Oppilas pystyy 

seuraamaan sel-

väpiirteisen asia-

puheen pääaja-

tusta, tunnistaa 
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selväpiirteisiä 

asiatekstejä, 

joista hankitaan 

tietoa, ja ohjata 

käyttämään tul-

kinnassa päätte-

lytaitoa ja kes-

keisen sisällön 

ymmärtämistä 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

  

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 

yksinkertaisten, 

itseään 

kiinnostavien 

viestien ydinsisäl-

lön ja tekstin 

pääajatukset tut-

tua sanastoa 

sisältävästä, en-

nakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen, ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

usein ympärillään 

käytävän keskus-

telun aiheen, ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

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

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 
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kirjoitusta laaje-

nevasta aihepii-

ristä kiinnittäen 

huomiota myös 

keskeisiin raken-

teisiin ja ääntä-

misen perus-

sääntöihin 

käyttäen kohde-

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

käyttäen harjoi-

teltuja sanoja ja 

opeteltuja va-

kioilmaisuja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

 

Vieras kieli, B1-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 
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käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B1-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 

A1.3/A2.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa 

kertoa kohdekie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  
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T2 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaille val-

miuksia kehittää 

kulttuurienvä-

listä toimintaky-

kyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Kielten asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kielialu-

een maiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja tietää, että sitä 

puhutaan eri ta-

voin. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa vuorovaiku-

tukseen liittyvistä 

kulttuurisista 

piirteistä. 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaa maa-

ilmassa ja siihen 

liittyviä ilmiöitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

tavat toimia vuo-

rovaikutuksessa 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 
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oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

rakentavaan 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

 

Oppilas oppii ta-

poja toimia vuo-

rovaikutuksessa 

rakentavasti. 

 esimerkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tuksessa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää kohde-

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

kieltä rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa 

ja koulun ulko-

puolella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

Hän oppii käyttä-

mään kohde-

kieltä erilaisissa 

tilanteissa kou-

lussa ja koulun 

ulkopuolella.  

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää kohdekie-

len taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 

 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin.  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista.  

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 
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kielitaitonsa pe-

rusteella.  

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

muunlaisella mi-

nimipalautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 

T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia kohdekie-

len kulttuuriin 

liittyviä kohteliai-

suuden ilmauk-

sia. 

 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa tilan-

teissa. 

Oppilas käyttää 

yleisiä kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvia il-

mauksia sosiaali-

sissa tilanteissa. 

 

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

A1.3/A2.1 

T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä 
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itseään kiinnos-

tavia puhuttuja 

ja kirjoitettuja 

tekstejä 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

 

 

sisältävää muuta-

man sanan mit-

taista kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

ilmaisuja sisältä-

vää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta asiayh-

teyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tar-

vitsemansa yk-

sinkertaisen tie-

don lyhyestä 

tekstistä. 

 

 

 

hidasta puhetta 

sisältäviä teks-

tejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

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

  

Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista erilaisista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. 

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas osaa 

kohtalaisen mää-

rän lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita ja 

pystyy 
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myös ääntämi-

seen ja tekstin si-

sällön kannalta 

oleellisimpiin ra-

kenteisiin 

Oppilas oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

 

 

 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja ilmai-

suja. 

 

lauseen harjoitel-

luista aiheista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen melko 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittamaan melko 

yksinkertaisia 

viestejä.  

 

Oppilas ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut melko hyvin.  

 

 

Vieras kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 
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Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi 

A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-

lasta hahmotta-

maan uuden 

opiskeltavan 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen suhteen 

muihin kieliin. 

Kohdekielen 

suhde muihin 

kieliin, kielialu-

een ja siihen 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

sekä antaa 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja vertailla 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kohdekielen 
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kielen suhde hä-

nen aiemmin 

opiskelemiinsa 

kieliin ja tutustu-

maan kyseisen 

kielen kielialuee-

seen ja elämän-

muodon joihin-

kin keskeisiin 

piirteisiin sekä 

tukea oppilaan 

kielellisen päät-

telykyvyn, ute-

liaisuuden ja mo-

nikielisyyden ke-

hittymistä 

Hän oppii tunte-

maan kohdekie-

len kielialuetta 

sekä kulttuureita 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kielellistä päätte-

lykykyään ja mo-

nikielisyyttään. 

 

liittyvien kulttuu-

rien ja elämän-

muotojen tunte-

minen, kielelli-

nen päättely ja 

monikielisyys 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kulttuu-

reista ja niihin 

liittyvistä elä-

mänmuodoista. 

joitakin esimerk-

kejä kohdekielen 

suhteesta muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

kulttuureista ja 

niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

 

kohdekielen suh-

detta muihin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kohdekie-

len kulttuureita 

ja kuvailla niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

 

suhdetta muihin 

kieliin. 

 

Oppilas osaa 

hyödyntää koh-

dekielen keskei-

simpiä erityispiir-

teitä oppimises-

saan. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kohdekie-

len kulttuureita 

ja niihin liittyviä 

elämänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista op-

pilasta näke-

mään opiskelta-

van kielen taito 

osana jatkuvaa 

oppimista ja 

oman kielivaran-

non karttumista, 

ohjata oppilasta 

löytämään 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdol-

lisuuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien ja opis-

kelustrategioiden 

kehittyminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka koh-

dekielen taitoa 

voi hyödyntää 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 
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itselleen ja ikä-

kaudelleen par-

haiten sopivia 

tapoja oppia kie-

liä sekä kannus-

taa häntä käyttä-

mään vähäistä-

kin taitoaan 

myös oppitun-

tien ulkopuolella 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

tapoja oppia koh-

dekieltä. 

tapoja oppia koh-

dekieltä. 

 

 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 

 

 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T3 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta ja 

rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta.  

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

T4 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin.  

 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin.  
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Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

T5 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekielelle ja kieli-

alueen kulttuu-

rille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

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

T6 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia.  

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.  

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 
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T7 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella ikätasolle 

sopivaa pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ra-

kenteita. Hän op-

pii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas pystyy 

kertomaan ohja-

tusti joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin 

sanoja ja lau-

seita.  

 

Oppilas ääntää 

harjoiteltuja il-

mauksia ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi.  
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Saamen kieli, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen A-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt saa-

men kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy saamen kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 



151 
 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia saamen kie-

len asemaan al-

kuperäiskansan 

kielenä liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä 

sekä vahvistaa 

oppilaan taitoa 

ja halukkuutta 

toimia saamen-

kielisissä ja saa-

melaiskulttuuria 

vaalivissa ympä-

ristöissä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan saa-

men kielen ase-

man alkuperäis-

kansan kielenä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. Hän oppii 

tuntemaan saa-

melaiskulttuu-

reita ja niihin liit-

tyviä elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii toimimaan 

saamenkielisissä 

ja saamelaiskult-

tuuria vaalivissa 

ympäristöissä. 

Saamen kielen 

asemaan ja vari-

antteihin liitty-

vien kysymysten 

huomaaminen, 

saamelaiskult-

tuurien ja elä-

mänmuotojen 

tunteminen sekä 

toimiminen saa-

menkielisissä ja 

saamelaiskult-

tuuria vaalivissa 

ympäristöissä 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa saa-

men kieliä puhu-

taan alkuperäis-

kansan kielenä. 

  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saame-

laiskulttuureista 

ja niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

saamen kieliä ja 

kertoa, missä 

niitä puhutaan 

alkuperäiskansan 

kielenä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuureja ja nii-

hin liittyviä elä-

mänmuotoja 

sekä saamen kie-

len asemaa.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia saa-

men kielellä. 

Oppilas osaa ni-

metä saamen 

kielet ja kertoa, 

missä niitä puhu-

taan alkuperäis-

kansan kielenä, ja 

tietää, että niitä 

puhutaan eri ta-

voin. 

 

 Oppilas osaa ver-

tailla saamelais-

kulttuureja ja nii-

hin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa tavoista toi-

mia saamen kie-

lellä.  

Oppilas osaa 

pohtia saamen 

kieliä ja niiden 

asemaa alkupe-

räiskansan kie-

lenä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

saamelaiskult-

tuureja ja niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia saa-

men kielellä. 
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T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä 

ja löytämään it-

seään kiinnosta-

via saamelais-

kulttuurin ja saa-

melaisen elä-

mänmuodon si-

sältöjä ja ilmiöitä 

  

S1 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

Hän oppii löytä-

mään itseään 

kiinnostavia saa-

melaiskulttuurin 

ja saamelaisen 

elämänmuodon 

sisältöjä ja ilmi-

öitä. 

Saamen kielen 

taidon hyödyntä-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää saamen 

kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin it-

seään kiinnosta-

via saamelais-

kulttuurin ja saa-

melaisen elä-

mänmuodon si-

sältöjä ja ilmiöitä. 

Oppilas osaa ver-

tailla mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa itseään kiin-

nostavista saa-

melaiskulttuurin 

ja saamelaisen 

elämänmuodon 

sisällöistä ja ilmi-

öistä. 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

mahdollisuuksia 

käyttää saamen 

kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla itseään 

kiinnostavia saa-

melaiskulttuurin 

ja saamelaisen 

elämänmuodon 

sisältöjä ja ilmi-

öitä.  

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia saamen 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

saamen kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

saamen kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

siitä, miten sama 

asia ilmaistaan 

saamen kielessä 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan saamen 
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käsitteitä oppi-

misensa tukena 

ilmaistaan saa-

messa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saamen 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen. 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa saamen kie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

kielessä ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas tuntee 

saamen kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa käyt-

tää niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia saa-

men kieltä ja ar-

vioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata oppilasta ra-

kentavaan vuo-

rovaikutukseen, 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja op-

pii reflektoimaan 

oppimistaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä tehok-

kaimmat. Oppilas 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  
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jossa tärkeintä 

on viestin välitty-

minen 

oppii tapoja toi-

mia vuorovaiku-

tuksessa rakenta-

vasti. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää saamen 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

saamen kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää saamen kie-

len taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää saa-

men kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan jokapäi-

väisissä viestintä-

tilanteissa aloit-

teellisesti. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan 

ajatuksia tai tie-

toja tutuissa ja 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä 

toisinaan 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mieli-

piteitään melko 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 
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viestintäkumppa-

niin. 

ylläpitämään 

viestintätilan-

netta. 

määrin olemaan 

aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

viestintätilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää saamen-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii ak-

tiivisuuteen vies-

tintätilanteissa. 

Hän oppii käyttä-

mään erilaisia 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

  

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien 

merkityksistä. 
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T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään 

kieltä kulttuuri-

sesti sopivalla ta-

valla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, 

ehdotuksia ja 

anteeksipyyntöjä 

ja vastata 

sellaisiin. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. Hän oppii 

erilaisia tekstien 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sekä 

selkeää puhetta 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 
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asiatekstejä, 

joista hankitaan 

tietoa, ja ohjata 

käyttämään tul-

kinnassa päätte-

lytaitoa ja kes-

keisen sisällön 

ymmärtämistä 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.  

sisältäviä teks-

tejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 

yksinkertaisten, 

itseään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

 

tunnistaa usein 

ympärillään käy-

tävän keskuste-

lun aiheen ja ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

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

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 
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kirjoitusta laaje-

nevasta aihepii-

ristä kiinnittäen 

huomiota myös 

keskeisiin raken-

teisiin ja ääntä-

misen perus-

sääntöihin 

käyttäen saamen 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

käyttäen harjoi-

teltuja sanoja ja 

opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa 

ilmauksissa. 

 

Saamen kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   
 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 
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käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen B2-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy saamen kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi 

A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-

lasta hahmotta-

maan opiskele-

mansa saamen 

kielen suhde 

muihin saamen 

kieliin, suomen 

kieleen sekä hä-

nen aiemmin 

opiskelemiinsa 

kieliin sekä tutus-

tumaan saamen 

kielten puhuma-

alueisiin, saame-

laisalueeseen 

sekä joihinkin 

saamelaiskult-

tuurin ja saame-

laisen elämän-

muodon keskei-

siin piirteisiin 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan saamen 

kielen suhteen 

muihin kieliin. 

 

Oppilas oppii tun-

temaan saamen 

kielen aluetta, 

puhuma-alueita 

ja saamelaisalu-

eita sekä saame-

laiskulttuureita ja 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

Saamen kielen 

suhteen hahmot-

taminen muihin 

kieliin ja kielialu-

een hahmottami-

nen sekä saame-

laiskulttuurien ja 

saamelaisen elä-

mänmuodon tun-

teminen 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saame-

laiskulttuureista 

ja niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, ja antaa joi-

takin esimerkkejä 

saamen kielten 

suhteesta suo-

men kieleen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa saamelais-

kulttuureista ja 

niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, sekä saa-

men kielten suh-

teesta suomen 

kieleen. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuureita ja nii-

hin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, sekä saa-

men kielten suh-

teesta suomen 

kieleen ja oppi-

laan aiemmin 

opiskelemiin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla saamelais-

kulttuureita ja 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot  

T2 rohkaista op-

pilasta näkemään 

saamen kielen 

taito osana 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien ja 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

Oppilas osaa ker-

toa mahdollisuuk-

sista käyttää saa-

men kielen 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka saa-

men kielen taitoa 

voi hyödyntää 
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jatkuvaa oppi-

mista ja oman 

kielivarannon 

karttumista, oh-

jata häntä löytä-

mään itselleen ja 

ikäkaudelleen 

parhaiten sopivia 

tapoja oppia kie-

liä ja kannustaa 

häntä käyttä-

mään vähäistäkin 

taitoaan myös 

oppituntien ulko-

puolella 

myös koulun pää-

tyttyä. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. 

opiskelustrategi-

oiden kehittymi-

nen  

käyttää saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin it-

selle sopivia ta-

poja oppia saa-

men kieltä. 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

itselle sopivia ta-

poja oppia saa-

men kieltä.  

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja oppia 

saamen kieltä.  

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää monipuo-

lisia itselle sopivia 

tapoja oppia saa-

men kieltä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T3 järjestää oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suullista 

ja kirjallista vuo-

rovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta ja 

rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistu-

vista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 
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T4 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-

dyntämään kielel-

lisiä viestintästra-

tegioita vuorovai-

kutustilanteissa. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja 

(esim. eleet, piir-

täminen, sanas-

tot, internet). 

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt. 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista tai 

hidastamista. 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

T5 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien il-

mausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään saa-

men kielelle ja 

kielialueen kult-

tuurille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyypil-

lisimpiä kohteliai-

suuden ilmauksia 

(tervehtiminen, 

hyvästely, 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 
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kiittäminen) jois-

sakin kaikkein ru-

tiininomaisim-

missa sosiaalisissa 

kontakteissa. 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin.   

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

T6 

rohkaista oppi-

lasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii ym-

märtämään erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäisiä 

puhuttuja ja kir-

joitettuja sanoja 

ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerkkejä. 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa ja 

ilmaisuja sisältä-

vää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 
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Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota oppi-

laalle runsaasti ti-

laisuuksia harjoi-

tella ikätasolle 

sopivaa pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppi il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kielen kes-

keistä sanastoa ja 

keskeisiä raken-

teita. Hän oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja.  

Oppilas pystyy 

kertomaan ohja-

tusti joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin sa-

noja ja lauseita. 

Oppilas ääntää 

harjoiteltuja il-

mauksia ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muutaman 

lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia 

viestejä sekä ään-

tää harjoitellut 
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tilannesidonnai-

sen ilmauksen ja 

peruskieliopin ai-

neksia. 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

ilmaisut ymmär-

rettävästi. 

 

Latinan kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi latinan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

Arviointi on monipuolista. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tie-

toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin 

myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa 

opetussuunnitelmassa latinan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan latinan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut latinan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
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suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy latinan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta jäsentä-

mään käsitys-

tään osaamiensa 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta 

sekä ymmärtä-

mään latinan 

merkitys euroop-

palaisena kielenä 

ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Oppilas oppii jä-

sentämään käsi-

tystään osaa-

miensa kielten 

keskinäisestä 

suhteesta latinan 

kieleen. Hän oppii 

ymmärtämään la-

tinan kielen ase-

man ja merkityk-

sen eurooppalai-

sena kielenä ja 

romaanisten kiel-

ten pohjana. 

Latinan kielen 

aseman ja merki-

tyksen hahmotta-

minen.  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä latinan 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

osaamiensa kiel-

ten keskinäisestä 

suhteesta. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

Oppilas osaa ker-

toa osaamiensa 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta. 

 

Oppilas osaa ker-

toa latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

Oppilas osaa ver-

tailla osaamiensa 

kielten keskinäi-

siä suhteita. 

 

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kielen asemaa ja 

merkitystä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

T2 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan ja ymmär-

tämään latinan 

S1 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

latinan kieleen ja 

antiikin 

Latinan kielen ja 

antiikin kulttuu-

rin merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä antiikin 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin lati-

nan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin 

Oppilas osaa 

kertoa latinan 

kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kieleen ja antiikin 

kulttuuriin 
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kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

liittyviä ilmiöitä 

ja niiden vaiku-

tuksia läpi kes-

kiajan nykypäi-

vään asti 

kulttuuriin liitty-

viä ilmiöitä ja nii-

den vaikutuksia.  

kulttuurin ilmi-

öistä. 

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

liittyviä ilmiöitä 

ja arvioida niiden 

vaikutuksia.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

rakentavaan 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

toimia vuorovai-

kutuksessa raken-

tavasti. 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen  

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia latinan kieltä.   

 

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia latinan 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  
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T4 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan ja jatkuvan 

kieltenopiskelun 

valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös koulun 

päätyttyä. Hän 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää latinan kie-

len taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

latinan kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää latinan kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää lati-

nan kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T5 opastaa oppi-

las tutustumaan 

latinan muoto- ja 

lauseopin pää-

piirteisiin, kes-

keiseen sanas-

toon ja ääntämi-

sen periaatteisiin 

sekä jäsentele-

mään opittavaa 

kieliainesta 

S3 Oppilas oppii la-

tinan kielen kieli-

tietoa, keskeistä 

sanastoa ja ään-

tämistä. 

 

 

Kielitiedon muo-

dostuminen 

Oppilas osaa vä-

häisen määrän 

kielen sanastoa 

sekä muoto- ja 

lauseoppia.  

Oppilas osaa jon-

kin verran latinan 

muoto- ja lause-

oppia, kielen sa-

nastoa ja joitakin 

ääntämisen pää-

sääntöjä. 

 

   

Oppilas osaa 

keskeisiä asioita 

latinan muoto- 

ja lauseopista.  

 

Oppilas osaa la-

tinan kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ään-

tämisen pää-

sääntöjä. 

Oppilas osaa kes-

keiset asiat lati-

nan muoto- ja 

lauseopista. 

 

Oppilas osaa lati-

nan kielen kes-

keisen sanaston 

ja ääntämisen 

pääsäännöt.  



169 
 

T6 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista suul-

lista ja kirjallista 

viestintää latinan 

kielelle tyypilli-

sissä asiayhteyk-

sissä 

S3 Oppilas oppii 

suullista ja kirjal-

lista viestintää. 

 

Taito käyttää 

kieltä erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas osaa jon-

kin verran tuttua 

sanastoa ja va-

kiintuneita il-

mauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia muutamassa 

kielenkäyttötilan-

teessa käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Oppilas osaa toi-

mia kielenkäyttö-

tilanteissa, jotka 

liittyvät tuttuihin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa kielenkäyt-

tötilanteissa, 

jotka liittyvät tut-

tuihin tai yleisiin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

T7 rohkaista op-

pilasta ottamaan 

selvää asiayhtey-

den avulla hel-

posti ennakoita-

vasta puheesta 

tai kirjoitetusta 

tekstistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tua tai kirjoitet-

tua tekstiä asia-

yhteyden avulla. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnis-

taa tekstistä yk-

sittäisiä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää pääasiassa 

tuttua sanastoa 

ja tuttuja ilmai-

suja sisältävää 

laajempaa kirjoi-

tettua tekstiä ja 

hidasta puhetta 

asiayhteyden tu-

kemana. 

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 
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ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä.  

T8 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

muutamalla sa-

nalla kirjallisesti 

ja suullisesti. 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen tuttuja ja 

harjoiteltuja sa-

noja ja opeteltuja 

vakioilmaisuja 

sekä kirjoitta-

maan muutamia 

lauseita. 

 

Oppilas ääntää 

pääosin ymmär-

rettävästi.  

Oppilas osaa ker-

toa joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

taa muutaman 

lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista. 

 

Oppilas osaa ään-

tää ymmärrettä-

västi. 

Oppilas osaa ker-

toa tai kirjoittaa 

arkisista ja itsel-

leen tärkeistä asi-

oista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittamaan yksin-

kertaisia viestejä. 

 

Oppilas osaa ään-

tää hyvin. 

 

Matematiikka 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9  

 

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opis-

kelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 
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suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä 

pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.   

 

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin.  Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.  

 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi 

arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan 

huomioon myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen 

matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. 

Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetus-

suunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavut-

tanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan 

osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.   

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä ha-

vainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana.  
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa op-

pilaan motivaa-

tiota, positiivista 

minäkuvaa ja it-

seluottamusta 

matematiikan 

oppijana 

S1–S6 Oppilas oppii tunnis-

tamaan, mitkä asiat 

ja opiskelutavat mo-

tivoivat häntä. Oppi-

las pyrkii vahvista-

maan positiivista mi-

näkuvaansa ja itse-

luottamusta mate-

matiikan oppijana. 

  Ei vaikuta arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilaita 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

 
 

 

T2 kannustaa op-

pilasta ottamaan 

vastuuta mate-

matiikan oppimi-

sesta sekä yksin 

että yhdessä toi-

mien 

S1–S6 Oppilas aloittaa 

työskentelyn, yl-

läpitää sitä ja ar-

vioi, milloin työs-

kentely on saatu 

päätökseen. Hän 

osallistuu oma-

toimisesti ryh-

män toimintaan. 

Vastuunottami-

nen opiskelusta 

Oppilas kykenee 

ohjattuna aloitta-

maan työskente-

lyn ja ylläpitä-

mään sitä. 

Oppilas työsken-

telee osin itsenäi-

sesti ja saattaa 

työskentelyn oh-

jattuna loppuun.  

 

Oppilas osallistuu 

ryhmän toimin-

taan vaihtele-

vasti. 

Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

oppimisestaan ja 

osallistuu raken-

tavasti ryhmän 

toimintaan. 

Oppilas ottaa 

vastuuta ryhmän 

toiminnasta ja 

pyrkii kehittä-

mään koko ryh-

män osaamista. 

Työskentelyn taidot 
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T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan ja ymmär-

tämään oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä 

S1–S6 Oppilas havaitsee 

ja ymmärtää op-

pimiensa asioi-

den välisiä yh-

teyksiä. Hän osaa 

kuvailla, selittää 

ja soveltaa ym-

märtämäänsä. 

Opittujen asioi-

den yhteydet 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna opitta-

vien asioiden vä-

lisiä yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee 

ja kuvailee oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä. 

Oppilas löytää ja 

selittää perustel-

len oppimiensa 

asioiden välisiä 

yhteyksiä. 

Oppilas yhdistää 

oppimiaan asi-

oita ja kuvailee, 

mistä opittujen 

asioiden yhteys 

johtuu. 

T4 kannustaa op-

pilasta harjaan-

tumaan täsmälli-

seen matemaat-

tiseen ilmaisuun 

suullisesti ja kir-

jallisesti 

S1–S6 Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan täs-

mällisesti eri il-

maisukeinoja 

käyttäen. 

Matemaattinen 

ilmaisu 

Oppilas ilmaisee 

ohjattuna mate-

maattista ajatte-

luaan jollakin ta-

valla. 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan joko 

suullisesti tai kir-

jallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan sekä 

suullisesti että 

kirjallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

perustellen ma-

temaattista ajat-

teluaan. 

T5 tukea oppi-

lasta loogista ja 

luovaa ajattelua 

vaativien mate-

maattisten teh-

tävien ratkaise-

misessa ja siinä 

tarvittavien tai-

tojen kehittymi-

sessä 

S1–S6 Oppilas jäsentää 

ongelmia, tunnis-

taa niistä mate-

maattista infor-

maatiota ja rat-

kaisee niitä hyö-

dyntäen mate-

matiikan mene-

telmiä. 

Ongelmanratkai-

sutaidot 

Oppilas jäsentää 

ohjattuna ongel-

mia ja ratkaisee 

osia ongelmasta.  

Oppilas osaa poi-

mia annetusta 

ongelmasta ma-

temaattisen in-

formaation ja 

ratkaisee ohjat-

tuna ongelmia. 

Oppilas jäsentää 

ja ratkaisee loo-

gista ja luovaa 

ajattelua vaativia 

ongelmia.  

Oppilas tutkii, 

onko olemassa 

muita ratkaisu-

vaihtoehtoja. 
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T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

ja kehittämään 

matemaattisia 

ratkaisujaan 

sekä tarkastele-

maan kriittisesti 

tuloksen mielek-

kyyttä 

S1–S6 Oppilas arvioi ja 

kehittää mate-

maattista ratkai-

suaan ja tarkas-

telee kriittisesti 

tuloksen mielek-

kyyttä. 

Taito arvioida ja 

kehittää mate-

maattisia ratkai-

suja 

Oppilas selittää 

ohjattuna tuotta-

mansa ratkaisun 

ja pohtii ohjat-

tuna tuloksen 

mielekkyyttä. 

Oppilas selittää 

laatimansa rat-

kaisun, pohtii tu-

loksen mielek-

kyyttä ja arvioi 

ohjattuna ratkai-

suaan. 

Oppilas tarkaste-

lee kriittisesti 

matemaattista 

ratkaisuaan ja tu-

loksen mielek-

kyyttä. 

Oppilas arvioi ja 

tarvittaessa ke-

hittää ratkaisu-

aan. 

T7 rohkaista op-

pilasta sovelta-

maan matema-

tiikkaa muissakin 

oppiaineissa ja 

ympäröivässä 

yhteiskunnassa 

S1–S6 Oppilas tunnistaa 

ja käyttää mate-

matiikkaa eri ym-

päristöissä ja toi-

sissa oppiaineissa 

sekä muotoilee 

ongelmia mate-

matiikan kielelle. 

Matematiikan so-

veltaminen 

Oppilas tunnistaa 

matematiikan 

käyttömahdolli-

suudet ympäril-

lään ja tietää on-

gelman mate-

maattisen muo-

toilun tarpeelli-

suuden. 

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa 

muotoillen on-

gelmia matema-

tiikan kielelle an-

nettuja esimerk-

kejä noudattaen. 

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa 

eri ympäristöissä 

muotoillen reaa-

limaailman on-

gelmia matema-

tiikan kielelle.   

Oppilas antaa 

esimerkkejä, 

kuinka matema-

tiikkaa sovelle-

taan yhteiskun-

nassa.  

 

Oppilas hyödyn-

tää matematiikan 

taitojaan eri ti-

lanteissa. 

T8 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tiedonhal-

linta- ja analy-

sointitaitojaan 

sekä opastaa 

S1, S4, S6 Oppilas hankkii ja 

analysoi tietoa ja 

pohtii sen toden-

peräisyyttä ja 

merkitsevyyttä. 

Tiedon analy-

sointi ja kriittinen 

tarkastelu 

Oppilas osaa ver-

tailla ohjattuna 

tietoa matemaat-

tisella perus-

teella. 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tie-

toa annetun esi-

merkin mukai-

sesti. 

Oppilas hankkii, 

käsittelee ja esit-

tää tietoa sekä 

pohtii sen uskot-

tavuutta. 

Oppilas soveltaa 

tiedonhallinta- ja 

analysointitai-

toja, tulkitsee tie-

toa sekä arvioi 

tiedon luotetta-

vuutta.  
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tiedon kriittiseen 

tarkasteluun 

T9 opastaa oppi-

lasta sovelta-

maan tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa matematii-

kan opiskelussa 

sekä ongelmien 

ratkaisemisessa 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

tarkoituksenmu-

kaista teknolo-

giaa matematii-

kan opiskelussa 

ja ongelmia rat-

kaistaessa.  

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas tutus-

tuu matematii-

kan oppimista tu-

kevaan ohjelmis-

toon ja käyttää 

sitä ohjatusti. 

Oppilas käyttää 

sopivaa ohjelmis-

toa omien tuo-

tosten laatimi-

seen ja matema-

tiikan opiskeluun. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa ma-

temaattisten on-

gelmien tarkaste-

lemiseen ja rat-

kaisemiseen. 

Oppilas soveltaa 

ja yhdistää tieto- 

ja viestintätekno-

logiaa tutkivassa 

työskentelyssä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  

T10 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan päättely- 

ja päässälasku-

taitoa sekä kan-

nustaa oppilasta 

käyttämään las-

kutaitoaan eri ti-

lanteissa 

S1, S2 Oppilas tekee 

päätelmiä ja las-

kelmia arjen toi-

mintojensa tu-

eksi. Hän rohkais-

tuu käyttämään 

päässälaskutaito-

aan. 

Päättely- ja las-

kutaito 

Oppilas laskee 

päässään lyhyitä 

laskutoimituksia 

ja löytää ohjat-

tuna matemaatti-

sia säännönmu-

kaisuuksia. 

Oppilas laskee 

päässään lasku-

toimituksia ja 

löytää mate-

maattisia sään-

nönmukaisuuk-

sia. 

Oppilas käyttää 

aktiivisesti päät-

tely- ja päässälas-

kutaitoa.  

Oppilas laskee 

päässään moni-

vaiheisia lasku-

toimituksia ja so-

veltaa päättely-

kykyään eri tilan-

teissa. 

T11 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään kykyään 

laskea 

S2 Oppilas laskee 

peruslaskutoimi-

tuksia rationaali-

luvuilla. 

Peruslaskutoimi-

tukset rationaali-

luvuilla 

Oppilas laskee 

samannimis-

ten, positiivisten 

murtolukujen 

Oppilas laskee 

positiivisten mur-

tolukujen yh-

teen- ja vähen-

nyslaskuja.    

Oppilas laskee 

sujuvasti perus-

laskutoimituksia 

rationaaliluvuilla.  

Oppilas hyödyn-

tää rationaalilu-

kujen peruslasku-

toimituksia 
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peruslaskutoimi-

tuksia rationaali-

luvuilla 

yhteen- ja vähen-

nyslaskuja.    

 

Oppilas kertoo 

murtoluvun ko-

konaisluvulla.  

 

Oppilas kertoo ja 

jakaa murtoluvun 

kokonaisluvulla.  

ongelmanratkai-

sussa.   

T12 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan lukukäsit-

teen ymmärtä-

mistä reaalilukui-

hin 

S2 Oppilas ymmär-

tää reaalilukujen 

algebrallisia, jär-

jestys- ja tark-

kuusominaisuuk-

sia sekä tutustuu 

piihin ja neliöjuu-

reen. 

Lukukäsite Oppilas sijoittaa 

annetun desi-

maaliluvun luku-

suoralle.  

 

Oppilas tunnistaa 

tilanteet, jolloin 

tarvitaan pyöris-

tämistä. 

Oppilas kuvailee, 

millaisia lukuja 

on eri lukujou-

koissa ja sijoittaa 

niitä lukusuo-

ralle.  

 

Oppilas pyöristää 

luvun annettuun 

tarkkuuteen. 

Oppilas tunnistaa 

rationaaliluvun ja 

irrationaaliluvun 

eron.  

 

Oppilas pyöristää 

luvun oikeaan 

tarkkuuteen. 

Oppilas ymmär-

tää tarkan arvon 

ja likiarvon eron 

sekä määrittää 

lukujen suuruus-

järjestyksen. 

T13 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan ymmärrys-

tään prosentti-

laskennasta 

S2, S6 Oppilas ymmär-

tää prosentin ja 

prosenttiyksikön 

käsitteet ja ker-

too niiden käy-

töstä eri tilan-

teissa. Hän las-

kee prosentti-

osuuden, pro-

senttiluvun osoit-

taman määrän 

Prosentin käsite 

ja prosenttilas-

kenta 

Oppilas selit-

tää, päättelee tai 

laskee prosentti-

osuuden ja pro-

senttiluvun osoit-

taman määrän. 

Oppilas laskee 

prosenttiosuu-

den, prosenttilu-

vun osoittaman 

määrän kokonai-

suudesta sekä 

muutoksen suu-

ruuden ja muu-

toksen prosent-

teina. 

Oppilas osaa 

käyttää prosent-

tilaskennan eri 

menetelmiä.  

 

Oppilas ymmär-

tää prosentin ja 

prosenttiyksikön 

välisen eron. 

  

Oppilas tekee 

suhteellista ver-

tailua ja hyödyn-

tää prosenttilas-

kentaa eri tilan-

teissa.  
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sekä muutos- ja 

vertailuprosen-

tin. 

T14 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään tuntemat-

toman käsite ja 

kehittämään yh-

tälönratkaisutai-

tojaan 

S3, S4 Oppilas ymmär-

tää tuntematto-

man ja lausek-

keen käsitteet 

sekä ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen ja vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälöitä päätte-

lemällä ja symbo-

lisesti. 

Tuntemattoman 

käsite ja yhtälön-

ratkaisutaidot 

Oppilas yhdistää 

samanmuotoisia 

termejä.  

 

Oppilas ratkaisee 

ohjattuna ensim-

mäisen asteen 

yhtälöitä ja päät-

telee ohjattuna 

vaillinaisen toi-

sen asteen yhtä-

lön jonkin ratkai-

sun.  

Oppilas sieventää 

lausekkeita.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhtäsuuruu-

den säilymisen ja 

ratkaisee ensim-

mäisen asteen 

yhtälön symboli-

sesti ja vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälön joko 

päättelemällä tai 

symbolisesti.  

Oppilas ymmär-

tää yhtäsuuruu-

den käsitteen ja 

ratkaisee vailli-

naisen toisen as-

teen yhtälön 

symbolisesti. 

Oppilas käyttää 

sujuvasti tunte-

matonta yhtälön 

muodostami-

sessa ja hyödyn-

tää yhtälönrat-

kaisun taitoja on-

gelmanratkai-

sussa.    

T15 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään muuttujan 

käsite ja tutus-

tuttaa funktion 

käsitteeseen 

sekä ohjata 

S3, S4 Oppilas laajentaa 

käsitystään 

muuttujista kah-

den muuttujan 

yhtälöihin ja piir-

tää ensimmäisen 

ja toisen asteen 

Muuttujan ja 

funktion käsit-

teet sekä kuvaa-

jien tulkitsemi-

nen ja tuottami-

nen 

Oppilas laskee 

lausekkeen arvon 

ja lukee leikkaus-

pisteiden koordi-

naatteja.  

 

Oppilas sijoittaa 

muuttujan pai-

kalle lukuarvoja 

ja saatuja pisteitä 

koordinaatis-

toon.  

 

Oppilas ymmär-

tää muuttujan ja 

funktion käsit-

teet sekä osaa 

piirtää funktion 

kuvaajia.  

 

Oppilas käyttää 

yhtälöparia on-

gelmanratkai-

sussa ja ymmär-

tää yhtälönrat-

kaisun geometri-

sen merkityksen.  
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oppilasta harjoit-

telemaan funk-

tion kuvaajan 

tulkitsemista ja 

tuottamista 

funktion kuvaa-

jia. Oppilas tekee 

päätelmiä funk-

tion ja sen kuvaa-

jan välisestä yh-

teydestä. 

Oppilas tunnistaa 

nousevan ja las-

kevan suoran yh-

tälöstä.  

 

Oppilas piirtää 

ohjattuna ensim-

mäisen asteen 

funktion kuvaa-

jan koordinaatis-

toon.  

Oppilas piirtää 

ensimmäisen as-

teen funktion ku-

vaajan ja ratkai-

see ohjattuna yh-

tälöparin graafi-

sesti tai algebral-

lisesti. 

Oppilas ratkaisee 

annetun yhtä-

löparin graafi-

sesti ja algebralli-

sesti. 

 

Oppilas osaa tul-

kita kuvaajia mo-

nipuolisesti.  

T16 tukea oppi-

lasta ymmärtä-

mään geomet-

rian käsitteitä ja 

niiden välisiä yh-

teyksiä 

S5 Oppilas tuntee 

pisteen, suoran, 

kulman, janan ja 

puolisuoran kä-

sitteet ja niihin 

liittyviä ominai-

suuksia. Hän ni-

meää monikulmi-

oita, tietää niiden 

ominaisuuksia ja 

laskee niiden pii-

rejä. Oppilas ym-

märtää symmet-

riaan ja yhden-

muotoisuu-

teen liittyviä 

Geometrian kä-

sitteiden ja nii-

den välisten yh-

teyksien hahmot-

taminen 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää kulmia 

ja monikulmioita 

ja laskee ohjat-

tuna niihin liitty-

viä laskuja.  

 

Oppilas piirtää 

suoran suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita.  

Oppilas piirtää 

pisteen suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita.  

 

Oppilas löytää 

vastinosat yh-

denmuotoisista 

kuvioista, käyttää 

verrantoa ja osaa 

määrittää mitta-

kaavan.  

Oppilas hyödyn-

tää perustellen 

geometrian pe-

ruskäsitteisiin ja 

yhdenmuotoi-

suuteen liittyviä 

ominaisuuksia.  

 

Oppilas käyttää 

verrantoa ja ym-

märtää mittakaa-

van käsitteen. 

Oppilas käyttää 

yhdenmuotoi-

suutta ja verran-

toa ongelmanrat-

kaisussa.  
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ominaisuuksia ja 

verrannolli-

suutta. 

T17 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ja hyödyn-

tämään suora-

kulmaiseen kol-

mioon ja ympy-

rään liittyviä 

ominaisuuksia 

S5 Oppilas ymmär-

tää suorakulmai-

sen kolmion omi-

naisuuksia ja 

hyödyntää Pytha-

goraan lausetta 

ja trigonometri-

sia funktioita. 

Oppilas tietää 

ympyrään liitty-

viä käsitteitä ja 

ominaisuuksia 

sekä osaa laskea 

ympyrän kehän 

pituuden. 

Suorakulmaisen 

kolmion ja ympy-

rän ominaisuuk-

sien hahmotta-

minen 

Oppilas laskee 

hypotenuusan pi-

tuuden käyttä-

mällä Pythago-

raan lausetta.  

 

Oppilas osaa tut-

kia kolmion suo-

rakulmaisuutta.  

 

Oppilas tunnistaa 

ympyrään liitty-

viä käsitteitä ja 

laskee ohjattuna 

ympyrän kehän 

pituuden.  

Oppilas ratkaisee 

suorakulmaisen 

kolmion sivun pi-

tuuden Pythago-

raan lauseella ja 

löytää kulmalle 

viereisen ja vas-

taisen kateetin ja 

hypotenuusan 

sekä tietää, mi-

ten ne liittyvät 

trigonometrisiin 

funktioihin.  

 

Oppilas laskee 

ympyrän kehän 

pituuden. 

Oppilas ratkaisee 

annetusta suora-

kulmaisesta kol-

miosta kulmien 

suuruudet ja si-

vujen pituudet.  

 

Oppilas ymmär-

tää kehäkulman 

ja keskuskulman 

käsitteet sekä 

laskee keskuskul-

maa vastaavan 

kaaren pituuden. 

Oppilas käyttää 

Pythagoraan lau-

setta ja sen kään-

teislausetta sekä 

trigonometriaa 

ongelmanratkai-

sussa.  
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T18 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään taito-

aan laskea pinta-

aloja ja tilavuuk-

sia 

S5 Oppilas tietää 

avaruuskappalei-

siin liittyviä nimi-

tyksiä ja ominai-

suuksia. Hän 

osaa laskea taso-

kuvioiden pinta-

aloja sekä kappa-

leiden tilavuuksia 

ja vaipan pinta-

aloja. Hän sovel-

taa tietojaan käy-

tännön tilantei-

siin ja tekee 

pinta-alayksiköi-

den, tilavuusyksi-

köiden ja veto-

mittojen välillä 

muunnoksia. 

Pinta-alojen ja ti-

lavuuksien lasku-

taito 

Oppilas muuntaa 

yleisimmin käy-

tettyjä pinta-alan 

ja tilavuuden yk-

siköitä.  

 

Oppilas osaa las-

kea suorakul-

mion pinta-alan 

ja suorakulmai-

sen särmiön tila-

vuuden. 

Oppilas muuntaa 

pinta-alan ja tila-

vuuden yksiköitä.  

 

Oppilas laskee 

yleisimpien taso-

kuvioiden pinta-

alat ja kappalei-

den tilavuudet.  

Oppilas käyttää 

pinta-ala- ja tila-

vuusyksiköiden 

muunnoksia.  

 

Oppilas laskee 

yksittäisen taso-

kuvion pinta-alan 

ja kappaleen tila-

vuuden sekä vai-

pan pinta-alan. 

 

Oppilas laskee 

keskuskulmaa 

vastaavan sekto-

rin pinta-alan. 

Oppilas laskee 

moniosaisen ta-

sokuvion pinta-

alan, kappaleen 

tilavuuden ja vai-

pan pinta-alan 

sekä hyödyntää 

osaamistaan on-

gelmanratkai-

sussa. 

T19 ohjata oppi-

lasta määrittä-

mään tilastollisia 

tunnuslukuja ja 

laskemaan to-

dennäköisyyksiä 

S6 Oppilas hallitsee 

aineistojen ke-

räämisen, luokit-

telun, analysoin-

nin ja raportoin-

nin. Hän lukee ja 

tulkitsee dia-

grammeja sekä 

tekee ennusteita 

Tilastolliset tun-

nusluvut ja to-

dennäköisyyslas-

kenta 

Oppilas lukee tie-

don pylväs-, 

viiva- ja ympyrä-

diagrammista 

sekä taulukosta.  

 

Oppilas laskee 

keskiarvon ja 

määrittää 

Oppilas osaa esit-

tää tiedon sopi-

valla diagram-

milla tai taulu-

kolla.  

 

Oppilas laskee ta-

vallisimpia keski-

lukuja, määrittää 

Oppilas hallitsee 

keskeiset tilastol-

liset tunnusluvut.  

 

Oppilas osaa to-

teuttaa pienen 

tutkimuksen, 

jossa hyödyntää 

tilastolaskentaa.  

Oppilas havain-

noi ja vertailee 

tutkimuksia tilas-

tollisia tunnuslu-

kuja hyödyntäen.  
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niihin perustuen. 

Oppilas laskee 

keskiarvon ja 

määrittää tyyp-

piarvon sekä me-

diaanin ja tekee 

niiden perus-

teella päätelmiä. 

Oppilas määrit-

tää klassisen ja ti-

lastollisen toden-

näköisyyden sekä 

ymmärtää niiden 

antamaa infor-

maatiota. 

ohjattuna tyyp-

piarvon ja medi-

aanin.  

 

Oppilas päättelee 

ohjattuna klassi-

sia todennäköi-

syyksiä.   

vaihteluvälin ja 

osaa ohjattuna 

kertoa tutkimus-

tuloksista ja joh-

topäätöksistä.  

 

Oppilas laskee 

klassisia toden-

näköisyyksiä. 

 

Oppilas määrit-

tää klassisia ja ti-

lastollisia toden-

näköisyyksiä.  

Oppilas käyttää 

todennäköisyys-

laskentaa ongel-

manratkaisussa. 

T20 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään algorit-

mista ajattelu-

aan sekä taito-

jaan soveltaa 

matematiikkaa ja 

ohjelmointia on-

gelmien ratkaise-

miseen 

S1 Oppilas ymmär-

tää algoritmisen 

ajattelun periaat-

teita. Hän osaa 

lukea, kommen-

toida, tulkita, tes-

tata, suunnitella 

ja ohjelmoida 

pieniä ohjelmia, 

joilla ratkaistaan 

matemaattisia 

ongelmia. 

Algoritminen 

ajattelu ja ohjel-

mointitaidot 

Oppilas tunnistaa 

yksinkertaisen al-

goritmin askeleet 

ja testaa ohjat-

tuna valmiita oh-

jelmia. 

Oppilas käyttää 

ehto- ja toistora-

kennetta ohjel-

moinnissa sekä 

testaa ja tulkitsee 

ohjelmia. 

Oppilas soveltaa 

algoritmisen ajat-

telun periaatteita 

ja ohjelmoi pie-

niä ohjelmia. 

Oppilas hyödyn-

tää ohjelmointia 

ongelmien ratkai-

sussa.  

 

Oppilas muokkaa 

ja kehittää ohjel-

maa. 
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Biologia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7–9   

 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaito-

jen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 

suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja sovel-

tamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-

sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppi-

laan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista 

välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen 

tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biolo-

gian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt biolo-

gian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on biologian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-

teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 

10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kritee-

reihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.   

 

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa 

tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien anta-

mista työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös alemman arvosanan osaaminen.  
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T1 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ekosystee-

min perusraken-

netta ja toimin-

taa, vertaile-

maan erilaisia 

ekosysteemejä ja 

tunnistamaan la-

jeja 

S1–S4, S6 

 

Oppilas syventää 

tietojaan ekosys-

teemin perusra-

kenteesta ja toi-

minnasta. Hän 

oppii vertaile-

maan erilaisia 

ekosysteemejä. 

Oppilas oppii 

tunnistamaan la-

jeja. 

 

Ekosysteemin ra-

kenteen ja toi-

minnan tunte-

mus 

Oppilas osaa luo-

kitella metsä-

ekosysteemin 

osia elollisiin ja 

elottomiin. 

 

Oppilas rakentaa 

yksinkertaisen 

ravintoketjun 

esimerkkila-

jeista. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin lajeja.  

Oppilas osaa luo-

kitella ja nimetä 

metsäekosystee-

min osia ja ker-

toa niiden toi-

minnasta.  

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää 

erilaisia ekosys-

teemejä. 

  

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää la-

jeja.   

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja kertoa 

metsäekosystee-

min perusraken-

teen ja toimin-

nan.  

 

Oppilas tunnis-

taa, nimeää ja 

vertailee erilaisia 

ekosysteemejä. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää la-

jeja eri ekosys-

teemeistä. 

Oppilas osaa se-

littää ja perus-

tella metsä-

ekosysteemin pe-

rusrakenteen ja 

toiminnan.  

 

Oppilas vertailee 

eri ekosystee-

mejä ja selittää 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää moni-

puolisesti lajeja 

eri ekosystee-

meistä.  

T2 auttaa oppi-

lasta kuvaile-

maan eliöiden 

S1–S5 Oppilas oppii ku-

vailemaan eliöi-

den rakenteita ja 

Eliökunnan ja eli-

öiden rakentei-

den ja 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat 

sekä eri 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat.  

 

Oppilas osaa ni-

meätä eliökun-

nat ja kuvailla 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat 

ja perustella 
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rakenteita ja 

elintoimintoja 

sekä ymmärtä-

mään eliökun-

nan rakennetta 

elintoimintoja.  

Hän oppii luokit-

telemaan eliöitä 

eri eliökuntiin ja 

antamaan esi-

merkkejä kulle-

kin kunnalle tyy-

pillisistä piir-

teistä. 

 

elintoimintojen 

tuntemus 

 

eliöryhmille yh-

teisiä perusra-

kenteita ja toi-

mintoja.  

 

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den perusraken-

teita ja kuvailee 

elintoimintoja.  

  

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita esimerkki-

lajien avulla. 

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den perusraken-

teita sekä kertoo 

eliöiden elintoi-

minnoista ja nii-

den tehtävistä.  

 

 

 

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita.  

 

Oppilas tunnis-

taa, luokittelee 

ja vertailee kes-

keisimpiä 

eliöryhmiä. 

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den rakenteita 

sekä selittää eli-

öiden elintoimin-

toja ja niiden 

tehtäviä. 

T3 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

eliöiden sopeu-

tumista eri 

elinympäristöi-

hin ja ymmärtä-

mään erilaisten 

elinympäristöjen 

merkitys luon-

non monimuo-

toisuudelle 

S1–S4, S6 Oppilas oppii tar-

kastelemaan eli-

öiden sopeutu-

mista eri elinym-

päristöihin ja ym-

märtämään, mi-

ten se näkyy esi-

merkiksi erilai-

sina rakenteina.  

 

Eliöiden sopeu-

tumisen ja 

elinympäristöjen 

monimuotoisuu-

den hahmotta-

minen 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa erilaisissa 

elinympäristöissä 

elävien eliöiden 

ominaisuuksia.  

 

Oppilas antaa joi-

takin esimerkkejä 

erilaisissa elinym-

päristöissä elä-

vistä eliöistä. 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten lajit 

sopeutuvat eri 

elinympäristöi-

hin.  

 

Oppilas kertoo, 

mitä monimuo-

toisuus tarkoit-

taa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä lajien 

esiintymisestä ja 

lajien sopeutu-

misesta eri 

elinympäristöi-

hin.  

 

Oppilas kertoo 

esimerkkejä 

Oppilas osaa se-

littää eliöiden so-

peutumista eri 

elinympäristöihin 

ja kertoo sopeu-

tumiseen liittyviä 

syy-seuraussuh-

teita. 

 

Oppilas peruste-

lee 
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Oppilas oppii, 

että erilaiset 

elinympäristöt li-

säävät luonnon 

monimuotoi-

suutta. 

 

 

elinympäristöjen 

merkityksestä 

luonnon moni-

muotoisuudelle. 

 

Oppilas kertoo, 

miksi monimuo-

toisuus on tär-

keää.  

elinympäristöjen 

merkityksen 

luonnon moni-

muotoisuudelle. 

 

Oppilas peruste-

lee, miksi moni-

muotoisuus on 

tärkeää. 

T4 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään perinnölli-

syyden ja evo-

luution peruspe-

riaatteita 

S1, S4, S5 Oppilas oppii pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution pe-

rusperiaatteet. 

Perinnöllisyyden 

ja evoluution pe-

rusperiaatteiden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ker-

toa, että yksilön 

ominaisuuksiin 

vaikuttavat sekä 

perimä että ym-

päristö.   

 

Oppilas kertoo, 

että eliöt ovat 

kehittyneet evo-

luution tulok-

sena. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

perimän ja ym-

päristön vaiku-

tuksista yksilön 

ominaisuuksiin. 

  

Oppilas tietää, 

mitä bioteknolo-

gia tarkoittaa. 

 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

perimän ja ym-

päristön vaiku-

tuksista yksilön 

ominaisuuksiin. 

 

Oppilas antaa 

käytännön esi-

merkkejä, mihin 

bioteknologiaa 

hyödynnetään. 

 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta.  

Oppilas osaa se-

littää perimän ja 

ympäristön yh-

teisvaikutuksen 

yksilön ominai-

suuksien muo-

dostumisessa ja 

soveltaa osaa-

mistaan käytän-

nön esimerkkei-

hin. 

 

Oppilas kertoo 

esimerkkejä siitä, 

mihin biotekno-

logiaa hyödynne-

tään, sekä bio-

teknologian 
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Oppilas selittää 

perinnöllisyyden 

ja evoluution yh-

teyden. 

mahdollisuuk-

sista ja haas-

teista. 

 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta, ja antaa 

esimerkkejä evo-

luutiosta jatku-

vana prosessina. 

  

Oppilas selittää 

perinnöllisyyden 

ja evoluution yh-

teyden esimerk-

kien avulla.  

T5 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisen 

kehitystä ja eli-

mistön perustoi-

mintoja 

S5 Oppilas oppii ih-

misen yksilönke-

hityksen ja kas-

vun vaiheet.  

 

Oppilas oppii eli-

mistön perustoi-

minnot. 

Ihmiselimistön 

rakenteen ja toi-

minnan hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen 

keskeisimpiä eli-

miä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee 

keskeisimpien 

elimistöjen teh-

täviä. 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen 

keskeisimpiä eli-

miä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen eli-

miä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja ja sääte-

lyjärjestelmiä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ja kuvailla 

ihmisen elimiä ja 

elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja ja sääte-

lyjärjestelmiä ja 
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Oppilas kuvailee 

ihmisen kasvun 

ja kehittymisen 

keskeisiä vai-

heita. 

Oppilas kertoo 

ihmisen kasvun 

ja kehittymisen 

keskeisiä vai-

heita. 

selittää, kuinka 

ne muodostavat 

toiminnallisia ko-

konaisuuksia. 

 

Oppilas selittää 

perustellen ihmi-

sen kasvun ja ke-

hittymisen kes-

keisiä vaiheita. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

luonnonympäris-

tössä tapahtuvia 

muutoksia ja ih-

misen vaikutusta 

ympäristöön 

sekä ymmärtä-

mään ekosystee-

mipalveluiden 

merkitys 

S6 Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristössä tapah-

tuviin muutok-

siin. 

 

Oppilas ymmär-

tää biologian 

merkityksen kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa. 

 

Oppilas ymmär-

tää biotalouden 

ja 

Ihmisen ja luon-

non vuorovaiku-

tuksen hahmot-

taminen sekä 

kestävän tulevai-

suuden ymmär-

rys 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

ihmisen toimin-

nan vaikutuksista 

ympäristöön.  

 

Oppilas luettelee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet.  

Oppilas osaa ku-

vailla ja antaa 

esimerkkejä ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristöön. 

 

Oppilas kuvailee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet ja 

antaa joitakin 

esimerkkejä kes-

tävän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä ihmi-

sen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristöön. 

 

Oppilas kuvailee 

kestävän kehi-

tyksen osa-alu-

eet ja antaa esi-

merkkejä kestä-

vän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

 

Oppilas osaa pe-

rustella, miten 

ihmisen toiminta 

vaikuttaa ympä-

ristöön ja tarkas-

telee muutosten 

seurauksia. 

 

Oppilas selittää 

syy-seuraussuh-

teita kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa ja 

perustelee näke-

myksensä biolo-

gisen tiedon poh-

jalta. 
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ekosysteemipal-

veluiden merki-

tyksen. 

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä bio-

taloudesta ja 

ekosysteemipal-

veluista. 

 

 

Oppilas kertoo 

biotaloudesta ja 

ekosysteemipal-

veluista. 

 

Oppilas arvioi 

biotalouden ja 

ekosysteemipal-

veluiden merki-

tystä kestävän 

tulevaisuuden 

näkökulmasta. 

Biologiset taidot 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään luonnon-

tieteellistä ajat-

telutaitoa sekä 

syy- ja seuraus-

suhteiden ym-

märtämistä 

S1–S6 Oppilas oppii bio-

logiaan liittyviä 

syy- ja seuraus-

suhteita. 

Luonnontieteelli-

nen ajattelutaito 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

biologian perus-

käsitteitä ja liit-

tää niitä annet-

tuihin biologian 

ilmiöihin. 

 

Oppilas kertoo 

oppimastaan bio-

logisesta ilmiöstä 

yksinkertaisesti 

omin sanoin. 

 

  

 

Oppilas osaa 

käyttää biologisia 

peruskäsitteitä. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa biolo-

gisen ilmiön 

omin sanoin ja 

valitsee sopivan 

tavan tiedon esit-

tämiseen.  

 

Oppilas asettaa 

yksinkertaisia ky-

symyksiä luon-

nosta ja luonnon-

ilmiöistä. 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää biologi-

sia käsitteitä tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin bio-

logialle ominai-

sella tavalla sekä 

valitsee sopivan 

tavan tiedon esit-

tämiseen. 

 

Oppilas esittää 

joitakin mielek-

käitä kysymyksiä 

luonnosta ja 

Oppilas osaa 

käyttää biologisia 

käsitteitä tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin jä-

sennellysti biolo-

gialle ominaisella 

tavalla sekä valit-

see sopivan ta-

van tiedon esittä-

miseen.  

 

Oppilas esittää 

mielekkäitä kysy-

myksiä luonnosta 
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luonnonilmiöistä 

sekä kertoo 

luonnontieteelli-

siä syy-seuraus-

suhteita. 

ja luonnonilmi-

öistä sekä selit-

tää ja perustelee 

luonnontieteelli-

siä syy-seuraus-

suhteita. 

T8 opastaa oppi-

lasta käyttämään 

biologian tutki-

musvälineistöä 

sekä tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa 

S1–S5 Oppilas oppii 

käyttämään bio-

logista tutkimus-

välineistöä.  

 

Oppilas oppii 

hyödyntämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa ja 

erilaisia tietoläh-

teitä biologian 

opiskelussa. 

Biologisen tutki-

musvälineistön, 

teknologian ja 

tiedon käyttö 

 

 

 

 

 

Oppilas osallistuu 

opetukseen labo-

ratoriossa ja 

maastossa.  

 

Oppilas käyttää 

joitakin biologian 

tutkimusvälineitä 

ohjattuna. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä ohja-

tusti.  

 

 

Oppilas osaa 

työskennellä tur-

vallisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa ohjatusti. 

 

Oppilas käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä 

ohjeen mukaan. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

muutamasta eri-

laisesta tietoläh-

teestä.  

 

 

 

 

Oppilas osaa 

työskennellä tur-

vallisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisesti biologian 

tutkimusvälineis-

töä. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä va-

litsee joitakin 

luotettavia tieto-

lähteitä.   

 

 

 

Oppilas osaa 

työskennellä itse-

näisesti ja tavoit-

teellisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä ja 

arvioi eri biolo-

gian tutkimusvä-

lineistön soveltu-

vuutta työsken-

telyyn. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä ar-

vioi tietolähtei-

den 
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 luotettavuutta ja 

soveltuvuutta. 

T9 ohjata oppi-

lasta koosta-

maan eliöko-

koelma ja kas-

vattamaan kas-

veja biologisten 

ilmiöiden ym-

märtämiseksi 

S1–S4, S6 Oppilas oppii ko-

koamaan eliöko-

koelman.  

 

Oppilas oppii kas-

vattamaan kas-

veja biologisten 

ilmiöiden ym-

märtämiseksi. 

Eliökokoelman 

laatiminen ja 

kasvien kokeelli-

nen kasvattami-

nen 

Oppilas osaa 

koostaa ohjatusti 

pienen eliöko-

koelman. 

 

Oppilas osallistuu 

kasvien kasvatuk-

seen.  

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti pieni-

muotoisen perin-

teisen tai digi-

taalisen kasviko-

koelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas toteut-

taa ohjatusti kas-

vatuskokeen ja 

kertoo kasvatus-

kokeen tulokset. 

 

 

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti perin-

teisen tai digi-

taalisen kasviko-

koelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas toteut-

taa kasvatusko-

keen ja tekee 

siitä päätelmiä 

tarkasteltavaan 

biologiseen ilmi-

öön liittyen.  

 

 

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti laa-

jahkon ja huolel-

lisesti toteutetun 

perinteisen tai 

digitaalisen kas-

vikokoelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja toteut-

taa kasvatusko-

keen, arvioi ko-

keen tulosten 

luotettavuutta 

sekä selittää, mi-

ten kasvatuskoe 

liittyy tarkastel-

tavaan biologi-

seen ilmiöön. 
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T10 ohjata oppi-

lasta tekemään 

tutkimuksia sekä 

koulussa että 

koulun ulkopuo-

lella 

S1–S6 

 

Oppilas oppii te-

kemään biologi-

sia tutkimuksia. 

Biologisen tutki-

muksen tekemi-

nen 

Oppilas osallistuu 

biologisen tutki-

muksen tekoon 

ja kertoo, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida labora-

toriossa ja maas-

tossa. 

 

Oppilas tekee 

pienimuotoisen 

biologisen tutki-

muksen.  

Oppilas osaa ha-

vainnoida ja tal-

lentaa keräämi-

ään tietoja labo-

ratoriossa ja 

maastossa. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja tekee 

pienimuotoisen 

biologisen tutki-

muksen ja rapor-

toi sen tuloksia. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ja tal-

lentaa keräämi-

ään tietoja labo-

ratoriossa ja 

maastossa. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja toteuttaa 

oman tutkimuk-

sen itsenäisesti ja 

raportoi sen tu-

lokset selkeästi. 

T11 kannustaa 

oppilasta sovel-

tamaan biolo-

gian tietoja ja 

taitoja omassa 

elämässä sekä 

yhteiskunnalli-

sessa keskuste-

lussa ja päätök-

senteossa 

S6 Oppilas oppii an-

tamaan esimerk-

kejä siitä, kuinka 

biologisia tietoja 

ja taitoja voidaan 

hyödyntää 

omassa elämässä 

sekä yhteiskun-

nallisessa keskus-

telussa ja päätök-

senteossa. 

Biologisten tieto-

jen ja taitojen 

soveltaminen ar-

jessa  

Oppilas osaa ker-

toa esimerkkejä 

siitä, miten omat 

valinnat vaikutta-

vat terveyteen ja 

ympäristöön.  

  

  

Oppilas osaa ker-

toa biologisen 

tiedon pohjalta 

esimerkkejä siitä, 

miten omat va-

linnat vaikuttavat 

terveyteen ja ym-

päristöön. 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä, miten 

biologisia tietoja 

ja taitoja voi so-

veltaa omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnallisessa 

keskustelussa. 

Oppilas osaa 

pohtia ja perus-

tella, miten bio-

logisia tietoja voi 

soveltaa omassa 

elämässään sekä 

yhteiskunnalli-

sessa keskuste-

lussa ja päätök-

senteossa.  

Biologian asenne- ja arvotavoitteet  

T12 innostaa op-

pilasta 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

kiinnostumaan 

 Ei käytetä arvo-

sanan 
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syventämään 

kiinnostusta 

luontoa ja sen il-

miöitä kohtaan 

sekä vahvista-

maan luontosuh-

detta ja ympä-

ristö- 

tietoisuutta 

luonnosta ja sen 

ilmiöistä. Oppi-

laan luontosuhde 

vahvistuu. 

muodostumisen 

perusteena. Op-

pilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

 

T13 ohjata oppi-

lasta tekemään 

eettisesti perus-

teltuja valintoja 

S6 Oppilas oppii te-

kemään eetti-

sesti perusteltuja 

valintoja. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T14 innostaa op-

pilasta vaikutta-

maan ja toimi-

maan kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamiseksi 

S6 Oppilas innostuu 

vaikuttamaan ja 

toimimaan kestä-

vän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 
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Maantieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9   

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimus-

taitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 

suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja 

soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-

sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. 

Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehit-

tää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mää-

ritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

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

 

Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantie-

dossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien 

antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 
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johdetut oppi-

misen tavoitteet 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea oppi-

laan jäsentyneen 

karttakuvan ra-

kentumista maa-

pallosta 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

hahmottamaan 

maapallon kart-

takuvan ja sen 

peruspiirteet.  

Hän oppii kes-

keisten kohtei-

den sijainnin ja 

nimistön. 

 

Maapallon kart-

takuvan hahmot-

taminen ja kes-

keisen paikanni-

mistön tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ker-

toa maanosan ja 

valtion eron.  

 

Oppilas nimeää 

kartalta valtame-

ret ja maanosat. 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

kaupunkeja ja 

keskeisimpiä 

kohteita Suo-

mesta sekä valti-

oita Euroopasta 

ja muualta maail-

masta sekä tietää 

nimeämiensä 

kohteiden ja val-

tioiden sijainnin. 

Oppilas osaa 

maapallon kart-

takuvan perus-

piirteet, kuten 

vuoristoja, niemi-

maita, salmia ja 

merialueita, sekä 

tietää keskeisten 

kohteiden sijain-

nin ja nimistön. 

 

Oppilas osaa 

käyttää karttaku-

van peruspiirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisesti, kuten 

soveltaa kohtei-

den sijaintia ja ni-

mistöä maantie-

teellisten ilmiöi-

den kuvailussa ja 

selittämisessä.  

 

T2 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

luonnonmaan-

tieteellisiä ilmi-

öitä ja vertaile-

maan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla 

S1–S4, S6 Oppilas oppii 

luonnonmaantie-

teellisten ilmiöi-

den vaikutuksia.  

Hän oppii tunnis-

tamaan ja kuvai-

lemaan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla. 

Luonnonmaan-

tieteellisten ilmi-

öiden tuntemus 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamista il-

miöistä.  

 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

maisemia. 

Oppilas osaa ker-

toa maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mista ilmiöistä 

esimerkkien 

avulla. 

 

Oppilas nimeää 

lämpövyöhyk-

keet. 

 

Oppilas osaa se-

littää maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mia ilmiöitä esi-

merkkien avulla.  

 

Oppilas nimeää 

ja sijoittaa kar-

talle keskeisim-

mät maapallon 

Oppilas ymmär-

tää Maan plane-

taarisuuden sekä 

osaa selittää 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamia ilmi-

öitä ja kertoa mi-

ten ne vaikutta-

vat ihmisen toi-

mintaan.  
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Oppilas nimeää 

ja antaa esimerk-

kejä joistakin il-

masto- ja kasvilli-

suusalueista.  

  

Oppilas tunnistaa 

ja kuvailee luon-

nonmaisemia 

Suomessa ja 

maapallolla. 

 

ilmasto- ja kasvil-

lisuusalueet 

ja kertoo joitakin 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä.  

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneista teki-

jöistä Suomessa 

ja maapallolla. 

Oppilas osaa ver-

tailla maapallon 

keskeisimpiä il-

masto- ja kasvilli-

suusalueita ja se-

littää niiden syn-

tyyn vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

Oppilas selittää 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä Suomessa ja 

maapallolla. 

T3 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

ihmismaantie-

teellisiä ilmiöitä 

ja kulttuurimai-

semia sekä ym-

märtämään eri-

laisia kulttuureja, 

elinkeinoja ja ih-

misten elämää 

Suomessa ja 

maapallon eri 

alueilla 

S1–S6 Oppilas oppii ih-

mismaantieteel-

listen ilmiöiden 

vaikutuksia. Hän 

oppii kulttuurien 

piirteiden ja kult-

tuurimaisemien 

vaihtelua Suo-

messa ja maapal-

lon eri alueilla. 

Ihmismaantie-

teellisten ilmiöi-

den tuntemus 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

mismaantieteelli-

siä ilmiötä, kuten 

väestö, elinkei-

not, liikenne-

muodot ja mat-

kailu Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

 

 

Oppilas osaa ni-

metä ja antaa 

esimerkkejä ih-

mismaantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa.  

 

Oppilas nimeää 

joitakin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

Oppilas osaa ker-

toa ihmismaan-

tieteellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-

massa. 

 

Oppilas kertoo, 

millaiset tekijät 

vaikuttavat kult-

tuurien piirteisiin 

eri alueilla. 

 

Oppilas osaa se-

littää erilaisista 

ihmismaantie-

teellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-

massa ja perus-

tella syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä. 

 

Oppilas kuvailee 

kulttuurien 
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kulttuurien piir-

teisiin. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kulttuuri-

maisemia. 

 

 

 

Oppilas vertailee 

kulttuurimaise-

mia eri alueilla. 

 

 

 

piirteiden vaihte-

lua Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

 

Oppilas selittää, 

mitkä tekijät vai-

kuttavat kulttuu-

rimaisemien syn-

tyyn Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

T4 kannustaa op-

pilasta pohti-

maan ihmisen 

toiminnan ja 

luonnonympäris-

tön välistä vuo-

rovaikutusta 

sekä ymmärtä-

mään luonnon-

varojen kestävän 

käytön merkitys 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

ja luonnonympä-

ristön välistä 

vuorovaikutusta.  

 

Oppilas ymmär-

tää luonnonvaro-

jen kestävän käy-

tön merkityksen. 

Luonnon ja ihmi-

sen toiminnan 

välisen vuorovai-

kutuksen ymmär-

täminen sekä 

luonnonvarojen 

kestävä käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan, kuten elin-

keinoihin. 

 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

varoja. 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan.  

 

Oppilas luokitte-

lee luonnonva-

roja niiden kestä-

vyyden näkökul-

masta.  

Oppilas osaa ker-

toa, miten luon-

nonympäristö 

vaikuttaa ihmi-

sen toimintaan 

Suomessa ja eri 

puolilla maapal-

loa. 

 

Oppilas kertoo, 

miksi luonnonva-

rojen kestävä 

käyttö on tär-

keää. 

Oppilas osaa se-

littää, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimintaan 

ja nimeää alueel-

lisia esimerkkejä 

niistä. 

 

Oppilas peruste-

lee, miten ihmi-

sen toiminta ai-

heuttaa erilaisia 

ympäristöongel-

mia. 
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Oppilas osaa se-

littää luonnonva-

rojen kestävän 

käytön ja ympä-

ristöongelmien 

suhteita ja perus-

tella luonnonvar-

jojen kestävän 

käytön merkityk-

sen. 

Maantieteelliset taidot 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellistä ajattelu-

taitoa sekä kykyä 

esittää maantie-

teellisiä kysy-

myksiä 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

ajattelutaitoja.  

 

Oppilas oppii 

esittämään 

maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

Maantieteelli-

nen ajattelutaito 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisten 

maantieteen pe-

ruskäsitteiden 

merkityksen. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

 

Oppilas osaa 

määritellä maan-

tieteellisiä perus-

käsitteitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

eri aluetasoja, 

kuten oma lä-

hiympäristö, 

kunta, Suomi, Eu-

rooppa ja koko 

maailma. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

Oppilas osaa ku-

vailla ilmiöitä 

käyttäen maan-

tieteen peruskä-

sitteitä. 

 

Oppilas kuvailee 

alueiden välisiä 

eroja joillakin 

aluetasoilla. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

pohtii vastauksia 

niihin. 

Oppilas osaa se-

littää ilmiöitä 

käyttämällä tar-

koituksenmukai-

sesti maantie-

teellisiä käsit-

teitä.  

 

Oppilas vertailee 

maantieteellisiä 

ilmiöitä eri alue-

tasoilla ja selittää 

syitä alueiden vä-

lisiin eroihin. 
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Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia maantie-

teellisiä kysymyk-

siä. 

 

 

Oppilas esittää 

perusteltuja 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

vastauksia niihin. 

 

 

T6 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tilatajua 

sekä symbolei-

den, mittasuhtei-

den, suuntien ja 

etäisyyksien ym-

märrystä 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii so-

veltamaan kart-

tataitoja käytän-

nössä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään kar-

tan symboleja ja 

mittasuhteita 

sekä ottamaan 

suuntia ja mittaa-

maan etäisyyksiä. 

 

Tilatajun kehitty-

minen 

Oppilas osaa il-

mansuunnat. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joita-

kin karttamerk-

kejä. 

 

Oppilas osaa il-

maista kohteen 

sijainnin ilman-

suuntien avulla. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää kartta-

merkkejä. 

 

Oppilas mittaa ja-

namittakaavan 

avulla etäisyyk-

siä. 

Oppilas osaa 

suunnata maas-

tokartan todelli-

suuden mukai-

sesti ja liikkua 

maastossa kartan 

avulla. 

  

Oppilas mittaa 

suhdelukumitta-

kaavan avulla 

etäisyyksiä kar-

talla. 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisesti 

eri karttatyyp-

pejä sekä ilma- ja 

satelliittikuvia. 

T7 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan arkielä-

män 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

geomediataitoja.  

 

Geomediataidot Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisia asioita 

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja sekä 

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja, 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä laatimis-

taan kartoista, 
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geomediataitoja 

sekä lukemaan, 

tulkitsemaan ja 

laatimaan kart-

toja ja muita 

malleja maantie-

teellisistä ilmi-

öistä 

Oppilas oppii lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

kartoilta, dia-

grammeista ja 

kuvista.  

karttapalveluja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä. 

 

Oppilas laatii yk-

sinkertaisia kart-

toja ja diagram-

meja. 

karttapalveluja 

sekä muuta geo-

mediaa maantie-

teellisistä ilmi-

öistä.  

 

Oppilas laatii 

karttoja, dia-

grammeja sekä 

muita maantie-

teellisiä malleja. 

diagrammeista, 

muusta geome-

dia-aineistosta 

sekä muista 

maantieteelli-

sistä malleista. 

T8 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellisiä tutki-

mustaitoja 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja. 

Maantieteelliset 

tutkimustaidot 

Oppilas osallistuu 

pienimuotoisen 

tutkimuksen to-

teutukseen ja 

osaa kertoa, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa to-

teuttaa pieni-

muotoisen maan-

tieteellisen tutki-

muksen.  

 

Oppilas osaa va-

lita sopivan tavan 

tutkimustulosten 

esittämiseen. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa maantie-

teellisen tutki-

muksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa tutki-

mustuloksia geo-

median avulla 

sekä esittää tut-

kimustuloksia 

maantieteelle 

ominaisella ta-

valla. 

Oppilas osaa to-

teuttaa raken-

teeltaan selkeän 

maantieteellisen 

tutkimuksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa ja esit-

tää tuloksiaan 

monipuolisesti 

geomedian avulla 

ja liittää tutki-

mustulokset 

osaksi maantie-

teellisiä ilmiöitä. 
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T9 harjaannuttaa 

oppilasta havain-

noimaan ympä-

ristöä ja siinä ta-

pahtuvia muu-

toksia sekä akti-

voida oppilasta 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ha-

vainnoimaan ym-

päristöä ja siinä 

tapahtuvia muu-

toksia erityisesti 

ilmastonmuu-

tosta ja luonnon 

monimuotoisuu-

den heikkene-

mistä.  

 

Oppilas oppii 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa. 

Ympäristöluku-

taito ja ympäris-

tön muutosten 

arvioiminen 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa ympäris-

tön muutoksia.  

 

 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin itsenäisesti 

ohjeen mukaan. 

 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ympä-

ristön muutoksia, 

kuten ilmaston-

muutosta ja 

luonnon moni-

muotoisuuden 

heikkenemistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa, ja antaa 

esimerkkejä 

näistä.  

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja opetta-

jan ohjaamana 

käsiteltävään il-

miöön. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ympäristön 

muutoksista ja 

nimeää syitä kes-

keisimpiin ympä-

ristön muutok-

siin. 

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia ja selit-

tää joidenkin ta-

pahtumien taus-

toja. 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja käsitel-

tävään ilmiöön. 

 

Oppilas osaa se-

littää syitä ympä-

ristön muutosten 

taustalla. 

 

Oppilas arvioi 

kriittisesti seu-

raamiensa maan-

tieteellisten ta-

pahtumien vaiku-

tuksia omassa lä-

hiympäristössä, 

Suomessa tai 

koko maail-

massa. 

 

T10 tukea oppi-

lasta kehittä-

mään vuorovai-

kutus- ja 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja 

ja reflektoimaan 

Ryhmässä työs-

kentelyn, maan-

tieteellisen tie-

don esittämisen 

Oppilas osaa toi-

mia ohjatusti 

osana ryhmää.  

 

Oppilas osaa toi-

mia ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

ryhmän jäse-

nenä. 

Oppilas osaa toi-

mia kannusta-

vana ryhmän jä-

senenä.  
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ryhmätyötaitoja 

sekä argumen-

toimaan ja esit-

tämään selkeästi 

maantieteellistä 

tietoa 

omaa toimin-

taansa ryhmän 

jäsenenä. Hän 

oppii argumen-

toimaan ja esittä-

mään maantie-

teellistä tietoa 

selkeästi. 

ja argumentoin-

nin taidot 

Oppilas erottaa 

toisistaan maan-

tieteellisen tie-

don ja mielipi-

teen. 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa omin sa-

noin. 

 

Oppilas kuunte-

lee toisten näke-

myksiä ja esittää 

omia näkemyksi-

ään maantieteel-

lisistä asioista. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa oppiai-

neelle ominai-

sella tavalla. 

 

Oppilas esittää 

perusteluja 

omille näkemyk-

silleen maantie-

teellisistä asi-

oista. 

 

 

Oppilas peruste-

lee esittämäänsä 

maantieteellistä 

tietoa. 

 

Oppilas peruste-

lee maantieteelli-

sen tiedon poh-

jalta johdonmu-

kaisesti omia nä-

kemyksiään 

maantieteelli-

sistä asioista. 

T11 ohjata oppi-

lasta vaalimaan 

luontoa, raken-

nettua ympäris-

töä ja niiden mo-

nimuotoisuutta 

sekä vahvistaa 

oppilaan osallis-

tumisen ja vai-

kuttamisen tai-

toja 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taitoja eri alueta-

soilla. 

Osallistumis- ja 

vaikuttamistaito-

jen soveltaminen 

eri aluetasoilla. 

Oppilas osallistuu 

ohjatusti lähiym-

päristön vaalimi-

seen, kuten viih-

tyisyyden tai tur-

vallisuuden pa-

rantamiseen tai 

ympäristön mo-

nimuotoisuuden 

säilyttämiseen. 

Oppilas osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa lä-

hiympäristöön, 

globaaleihin ilmi-

öihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin. 

 

Oppilas osaa oh-

jatusti suunni-

tella ja osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas selittää, 

miten voi osallis-

tua ja vaikuttaa 

lähiympäristöön, 

globaaleihin ilmi-

öihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin.  

Oppilas osaa 

suunnitella kei-

noja lähiympäris-

tön vaalimiseen 

ja toteuttaa 

niistä jonkin. 

 

Oppilas vertailee 

ja arvioi eri osal-

listumisen ja vai-

kuttamisen ta-

poja lähiympäris-

töön, globaalei-

hin ilmiöihin ja 
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  alueellisiin kehi-

tyskysymyksiin. 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T12 tukea oppi-

lasta kasvamaan 

aktiiviseksi, vas-

tuullisesti toimi-

vaksi ja kestä-

vään elämänta-

paan sitoutu-

neeksi kansa-

laiseksi 

S1–S6 

 

Oppilas oppii kas-

vamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T13 ohjata oppi-

lasta arvosta-

maan alueellista 

identiteettiään 

sekä luonnon, ih-

mistoiminnan ja 

kulttuurien mo-

ninaisuutta ja 

kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia 

kaikkialla maail-

massa 

S1–S6 

 

Oppilas oppii ar-

vostamaan alu-

eellista identi-

teettiään sekä 

luonnon, ihmis-

toiminnan ja 

kulttuurien moni-

naisuutta ja kun-

nioittamaan ih-

misoikeuksia 

kaikkialla maail-

massa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 
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Fysiikka 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutki-

mustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä 

ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Ko-

konaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu moni-

muotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muo-

dostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden it-

searviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskuste-

luja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fy-

siikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

fysiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on fysiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 

4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havain-

nollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa oppi-

lasta fysiikan 

opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee fy-

siikan opiskelun 

mielekkääksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan fysiikan opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 

   

T2 ohjata ja kan-

nustaa oppilasta 

tunnistamaan 

omaa fysiikan 

osaamistaan, 

asettamaan ta-

voitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lemään pitkäjän-

teisesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa fysiikan 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle 

työskentelylleen 

ja työskentelee 

pitkäjänteisesti. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan fysiikan opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 
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T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään fysiikan 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan osaa-

misen merkitystä 

omassa elämäs-

sään, elinympä-

ristössä ja yhteis-

kunnassa. 

Fysiikan merki-

tyksen ymmärtä-

minen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöi-

den liittymisen 

fysiikkaan sekä 

fysiikan osaami-

sen merkityksen 

joissakin amma-

teissa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

arkisista tilan-

teista, joissa tar-

vitaan fysiikan 

tietoja ja taitoja.  

 

Oppilas osaa ni-

metä ammatteja, 

joissa tarvitaan 

fysiikan osaa-

mista. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

fysiikan osaami-

sen merkityk-

sestä eri amma-

teissa ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella fysiikan 

osaamisen merki-

tystä eri amma-

teissa sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

fysiikan osaamis-

taan kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan mer-

kityksen kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa ja arvioi 

omia valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot fysiikan 

kannalta 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

omista valinnois-

taan, joilla on 

merkitystä ener-

giavarojen kestä-

vän käytön kan-

nalta. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tilanteista, joissa 

fysiikkaa tarvi-

taan kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin hy-

viä ratkaisuja 

energiavarojen 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten fy-

siikkaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia rat-

kaisuja 

Oppilas peruste-

lee esimerkkien 

avulla, miten fy-

siikkaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa se-

littää kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamiseen 
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kestävän käytön 

kannalta. 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

liittyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella erilai-

sia ratkaisuja 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa op-

pilasta muodos-

tamaan kysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä 

sekä kehittä-

mään kysymyk-

siä edelleen tut-

kimusten ja 

muun toiminnan 

lähtökohdiksi  

S1–S6 Oppilas muodos-

taa tutkimusky-

symyksiä tarkas-

teltavista ilmi-

östä. 

 

Kysymysten 

muodostaminen 

sekä tutkimusten 

ja muun toimin-

nan suunnittelu 

Oppilas tunnistaa 

ilmiöitä, joihin 

liittyen voidaan 

kehittää tutki-

muskysymyksiä. 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyksiä, 

joita voidaan ke-

hittää tutkimus-

ten lähtökoh-

diksi. 

 

Oppilas muodos-

taa täsmennet-

tyjä kysymyksiä 

tarkasteltavien 

ilmiöiden tutki-

miseksi esimer-

kiksi rajaamalla 

muuttujia. 

Oppilas muodos-

taa perusteltuja 

kysymyksiä tar-

kasteltavista il-

miöistä tukeutu-

malla aikaisem-

paan tietoon il-

miöstä.  

 

Oppilas kehittää 

kysymyksiä tutki-

musten tai muun 

toiminnan lähtö-

kohdiksi. 

T6 ohjata oppi-

lasta toteutta-

maan kokeellisia 

tutkimuksia yh-

teistyössä 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia yhteis-

työssä muiden 

kanssa.  

Kokeellisen tutki-

muksen toteut-

taminen 

Oppilas osallistuu 

kokeelliseentyös-

kentelyyn ha-

vainnoimalla tut-

kimusten 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

suunnitelmaa 

noudattaen, 

Oppilas työsken-

telee turvalli-

sesti sekä tekee 

havaintoja ja 

mittauksia 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti, tarvittaessa 

itsenäisesti, sekä 
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muiden kanssa 

sekä työskente-

lemään turvalli-

sesti ja johdon-

mukaisesti 

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti. 

toteuttamista 

työturvallisuus-

näkökohdat huo-

mioon ottaen ja 

pystyy kerto-

maan havainnois-

taan. 

tarvittaessa oh-

jatusti. 

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

muiden kanssa. 

ohjeiden tai 

suunnitelman 

mukaan. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

tekee havaintoja 

ja mittauksia tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa yhteis-

työssä erilaisia 

tutkimuksia ja tu-

kee muita 

ryhmän jäseniä 

tarvittaessa. 

T7 ohjata oppi-

laita käsittele-

mään, tulkitse-

maan ja esittä-

mään omien tut-

kimustensa tu-

loksia sekä arvi-

oimaan niitä ja 

koko tutkimus-

prosessia 

S1–S6 Oppilas käsitte-

lee ja analysoi 

tutkimustensa 

tuloksia sekä ar-

vioi tutkimuspro-

sessia. 

Tutkimusten tu-

losten käsittely, 

esittäminen ja 

arviointi 

Oppilas kuvailee 

tehtyä tutki-

musta ja sen tu-

loksia tukeutu-

malla tutkimuk-

sessa kerättyyn 

tietoon tai tehtyi-

hin havaintoihin.   

Oppilas käsitte-

lee tutkimuk-

sessa kerättyä 

tietoa, esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti ja te-

kee yksinkertai-

sia johtopäätök-

siä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tut-

kimusten tulok-

sia sekä tekee 

johtopäätöksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

sekä tutkimus-

prosessin toimi-

vuuteen vaikut-

tavista tekijöistä. 

Oppilas käsitte-

lee, tulkitsee ja 

esittää tutkimus-

ten tuloksia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä tukeutumalla 

tutkimuksissa 

saatuun aineis-

toon. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida sekä 
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vaikuttavista te-

kijöistä. 

tuloksia että tut-

kimusprosessia. 

T8 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään teknologis-

ten sovellusten 

toimintaperiaat-

teita ja merki-

tystä sekä innos-

taa osallistu-

maan yksinker-

taisten teknolo-

gisten ratkaisu-

jen ideointiin, 

suunnitteluun, 

kehittämiseen ja 

soveltamiseen 

yhteistyössä 

muiden kanssa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää teknologisten 

sovellusten toi-

mintaperiaatteita 

ja merkitystä. 

Hän kehittää ja 

soveltaa yksin-

kertaisia teknolo-

gisia ratkaisuja 

yhteistyössä mui-

den kanssa. 

 

Teknologinen 

osaaminen ja yh-

teistyö teknolo-

gisessa ongel-

manratkaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten so-

vellusten merki-

tyksen omassa 

elämässään ja 

osaa nimetä 

niistä muutamia 

esimerkkejä, 

joissa on sovel-

lettu fysiikkaa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

fysiikan sovelta-

misesta teknolo-

giassa ja kuvailla 

näiden käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu 

teknologisen on-

gelmanratkaisun 

ideointiin ja 

suunnitteluun. 

Oppilas osaa ku-

vata fysiikkaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia 

ja selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa yksinker-

taisen fysiikkaa 

soveltavan tek-

nologisen ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä 

ja soveltami-

sessa. 

Oppilas osaa ku-

vata fysiikkaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia, 

selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita ja perustella 

niiden merkitystä 

yhteiskunnalle. 

 

Oppilas toimii 

teknologisen rat-

kaisun ideoin-

nissa, suunnitte-

lussa, kehittämi-

sessä ja sovelta-

misessa sekä it-

senäisesti että 

rakentavasti yh-

teistyössä mui-

den kanssa. 

T9 opastaa oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

sekä 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas käyttää 

ohjatusti tieto- ja 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologisia 

välineitä tai 

Oppilas käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai 
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tiedon ja mit-

taustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen 

sekä tukea oppi-

laan oppimista 

havainnollista-

vien simulaatioi-

den avulla 

simulaatioita 

omassa oppimi-

sessaan. 

viestintäteknolo-

giaa tiedon 

hankkimiseen. 

 

Oppilas tutustuu 

johonkin oppi-

mista tukevaan 

simulaatioon.  

hankkimiseen ja 

esittämiseen oh-

jeiden mukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

sovelluksia tie-

don ja mittaustu-

losten hankkimi-

seen, käsittele-

miseen ja esittä-

miseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä 

simulaatiosta. 

sovelluksia oma-

toimisesti tiedon 

ja mittaustulos-

ten hankkimi-

seen, käsittelemi-

seen ja esittämi-

seen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä  

simulaatiosta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

fysiikan käsit-

teitä täsmälli-

sesti sekä jäsen-

tämään omia kä-

siterakenteitaan 

kohti luonnon-

tieteellisten 

S1–S6 Oppilas käyttää 

fysiikan käsit-

teitä täsmälli-

sesti sekä  

hyödyntää ajat-

telussaan luon-

nontieteellisiä 

teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja jäsenty-

minen 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

fysiikan käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä. 

 

Oppilas osaa yh-

distää toisiinsa il-

miön, siihen 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä täsmälli-

sesti. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöihin 
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teorioiden mu-

kaisia käsityksiä 

liittyvät ominai-

suudet ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet. 

 

liittyvät ominai-

suudet ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet käsitera-

kenteeksi. 

T11 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

erilaisia malleja 

ilmiöiden kuvaa-

misessa ja selit-

tämisessä sekä 

ennusteiden te-

kemisessä 

 

S1–S6 Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

ilmiöiden tarkas-

telussa. 

Mallien käyttä-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ilmiöi-

den kuvaami-

sessa käytetyistä 

malleista. 

Oppilas käyttää 

yksinkertaisia 

malleja ilmiöiden 

kuvaamiseen ja 

ennusteiden te-

kemiseen. 

Oppilas käyttää 

yksinkertaisia 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa selittää, mi-

ten malli on 

muodostettu 

mittaustulok-

sista. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen. 

Oppilas käyttää 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa muodostaa 

mittaustuloksista 

yksinkertaisia 

malleja. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen sekä mallin 

rajoituksia tai 

puutteita. 

T12 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä sekä il-

maisemaan ja 

perustelemaan 

S1–S6 Oppilas käyttää 

ja arvioi kriitti-

sesti eri tietoläh-

teitä sekä ilmai-

see ja perustelee 

erilaisia näke-

myksiä fysiikalle 

Argumentointi-

taidot ja tieto-

lähteiden käyttä-

minen 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

näkökulmia ja 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

luotettavina pi-

dettyjä tietoläh-

teitä.   

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 
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erilaisia näke-

myksiä fysiikalle 

ominaisella ta-

valla 

ominaisella ta-

valla. 

harjoittelee pe-

rustelemaan niitä 

fysiikalle ominai-

sella tavalla. 

 

 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla. 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla sekä 

vertailla kes-

kenään ristiriitai-

sia näkökulmia. 

T13 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa  

S1, S4 Oppilas hahmot-

taa luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja ke-

hittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen ja tiedon 

tuottamistavan 

hahmottaminen 

Oppilas tunnistaa 

kokeellisuuden 

fysiikan tapana 

tuottaa luonnon-

tieteellistä tietoa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

luonnontieteelli-

sen tiedon kehit-

tymisestä ja tie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla fysiikkaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

fysiikkaan liitty-

vien esimerkkien 

avulla luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppi-

lasta saavutta-

maan riittävät 

tiedolliset val-

miudet jatko-

S5, S6 Oppilas saavut-

taa riittävät tie-

dolliset valmiu-

det jatko-opin-

toja varten 

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen vuoro-

vaikutuksesta ja 

Oppilas tunnistaa 

joitakin vuorovai-

kutukseen ja liik-

keeseen sekä 

sähköön liittyviä 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

vuorovaikutuk-

sen ja liikkeen 

sekä sähkön 

Oppilas osaa 

käyttää vuorovai-

kutuksen ja liik-

keen sekä sähkön 

keskeisiä 

Oppilas osaa 

käyttää vuorovai-

kutuksen ja liik-

keen sekä sähkön 

keskeisiä 
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opintoja varten 

vuorovaikutuk-

sesta ja liik-

keestä sekä säh-

köstä 

vuorovaikutuk-

sesta ja liik-

keestä sekä säh-

köstä. 

liikkeestä sekä 

sähköstä 

käsitteitä, ilmi-

öitä ja suureita 

tutuissa tilan-

teissa. 

keskeisiä käsit-

teitä, olioita, il-

miöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa tilan-

teissa. 

käsitteitä, olioita, 

ilmiöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa tilan-

teissa. 

käsitteitä, olioita, 

ilmiöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa ja sovel-

tavissa tilan-

teissa. 

T15 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan fysiikan 

tietojaan ja tai-

tojaan monialai-

sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa tilan-

teissa, kuten 

luonnossa, elin-

keinoelämässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan 

ja taitojaan eri ti-

lanteissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 

   

 

 

Kemia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7–9   
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Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä 

aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan raken-

tavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien 

lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuo-

tosten lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja 

vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää 

arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kemian 

tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunni-

telmassa. Päättöarvosana on kemian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet 

arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 

mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteerei-

hin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havain-

nollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 
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johdetut oppi-

misen tavoitteet 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa oppi-

lasta kemian 

opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee 

kemian opiskelun 

mielekkääksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan kemian opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 

   

T2 ohjata ja kan-

nustaa oppilasta 

tunnistamaan 

omaa kemian 

osaamistaan, 

asettamaan ta-

voitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lemään pitkäjän-

teisesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa kemian 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lee pitkäjäntei-

sesti. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan kemian opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 
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T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään kemian 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian osaa-

misen merkitystä 

omassa elä-

mässä, elinym-

päristössä ja yh-

teiskunnassa. 

Kemian merki-

tyksen ymmärtä-

minen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöi-

den liittymisen 

kemiaan sekä ke-

mian osaamisen 

merkityksen jois-

sakin amma-

teissa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

arkisista tilan-

teista, joissa tar-

vitaan kemian 

tietoja ja taitoja. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ammatteja, 

joissa tarvitaan 

kemian osaa-

mista. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kemian osaami-

sen merkityk-

sestä eri amma-

teissa ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella kemian 

osaamisen merki-

tystä eri amma-

teissa sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

kemian osaamis-

taan kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian mer-

kityksen kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa sekä arvioi 

omia valintojaan 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot kemian 

kannalta 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

omista valinnois-

taan, joilla on 

merkitystä luon-

nonvarojen kes-

tävän käytön ja 

tuotteen elinkaa-

ren kannalta. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tilanteista, joissa 

kemiaa tarvitaan 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin hy-

viä ratkaisuja 

luonnonvarojen 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten ke-

miaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia rat-

kaisuja luonnon-

varojen kestävän 

Oppilas peruste-

lee esimerkkien 

avulla, miten ke-

miaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa se-

littää kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamiseen 
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kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

 

käytön ja tuot-

teen elinkaaren 

kannalta. 

 

liittyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella erilai-

sia ratkaisuja 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa op-

pilasta muodos-

tamaan kysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä 

sekä kehittä-

mään kysymyk-

siä edelleen tut-

kimusten ja 

muun toiminnan 

lähtökohdiksi 

S1–S6 Oppilas muodos-

taa tutkimusky-

symyksiä tarkas-

teltavista ilmi-

öistä. 

Kysymysten 

muodostaminen 

sekä tutkimusten 

ja muun toimin-

nan suunnittelu 

Oppilas tunnistaa 

ilmiöitä, joita voi-

daan ottaa tutki-

musten lähtö-

kohdiksi. 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyksiä, 

joita voidaan ke-

hittää tutkimus-

ten lähtökoh-

diksi. 

Oppilas muodos-

taa täsmennet-

tyjä kysymyksiä 

tarkasteltavien 

ilmiöiden tutki-

miseksi esimer-

kiksi rajaamalla 

muuttujia. 

Oppilas muodos-

taa perusteltuja 

kysymyksiä tar-

kasteltavista il-

miöistä tukeutu-

malla aikaisem-

paan tietoon il-

miöstä.  

 

Oppilas kehittää 

kysymyksiä tutki-

musten tai muun 

toiminnan lähtö-

kohdiksi. 

T6 ohjata oppi-

lasta toteutta-

maan kokeellisia 

tutkimuksia 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia 

Kokeellisen tutki-

muksen toteut-

taminen 

Oppilas osallistuu 

kokeelliseen 

työskentelyyn 

havainnoimalla 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

suunnitelmaa 

Oppilas työsken-

telee turvalli-

sesti sekä tekee 

havaintoja ja 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti, tarvittaessa 
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yhteistyössä 

muiden kanssa 

sekä työskente-

lemään johdon-

mukaisesti ja 

turvallisesti 

yhteistyössä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti. 

tutkimusten to-

teuttamista työ-

turvallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy kerto-

maan havainnois-

taan. 

noudattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

muiden kanssa. 

mittauksia ohjei-

den tai suunni-

telman mukaan. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

  

itsenäisesti, sekä 

tekee havaintoja 

ja mittauksia tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa yhteis-

työssä erilaisia 

tutkimuksia ja tu-

kee muita 

ryhmän jäseniä 

tarvittaessa. 

T7 ohjata oppi-

laita käsittele-

mään, tulkitse-

maan ja esittä-

mään omien tut-

kimustensa tu-

loksia sekä arvi-

oimaan niitä ja 

koko tutkimus-

prosessia 

S1–S6 Oppilas käsitte-

lee ja analysoi 

tutkimustensa 

tuloksia sekä ar-

vioi tutkimuspro-

sessia. 

Tutkimusten tu-

losten käsittely, 

esittäminen ja 

arviointi 

Oppilas kuvailee 

tehtyä tutki-

musta ja sen tu-

loksia tukeutu-

malla tutkimuk-

sessa kerättyyn 

tietoon tai tehtyi-

hin havaintoihin. 

Oppilas käsitte-

lee tutkimuk-

sessa kerättyä 

tietoa ja esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti sekä 

tekee yksinker-

taisia johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tut-

kimusten tulok-

sia sekä tekee 

johtopäätöksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

sekä tutkimus-

prosessin toimi-

vuuteen vaikut-

tavista tekijöistä. 

Oppilas käsitte-

lee, tulkitsee ja 

esittää tutkimus-

ten tuloksia ke-

mialle ominai-

sella tavalla sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä tukeutumalla 

tutkimuksissa 

saatuun aineis-

toon. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida sekä 
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luotettavuuteen 

vaikuttavista te-

kijöistä. 

  tuloksia että tut-

kimusprosessia. 

T8 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan kemian so-

veltamista tek-

nologiassa sekä 

osallistumaan 

kemiaa sovelta-

vien ratkaisujen 

ideointiin, suun-

nitteluun, kehit-

tämiseen ja so-

veltamiseen yh-

teistyössä mui-

den kanssa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian so-

veltamista tek-

nologiassa. 

 

Oppilas kehittää 

ja soveltaa yksin-

kertaisia teknolo-

gisia ratkaisuja 

yhteistyössä mui-

den kanssa. 

 

Teknologinen 

osaaminen ja yh-

teistyö teknolo-

gisessa ongel-

manratkaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten so-

vellusten merki-

tyksen omassa 

elämässään ja 

osaa nimetä 

niistä muutamia 

esimerkkejä, 

joissa on sovel-

lettu kemiaa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kemian sovelta-

misesta teknolo-

giassa ja kuvailla 

niiden käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu 

kemiaa sovelta-

van ongelman-

ratkaisun ideoin-

tiin ja suunnitte-

luun. 

Oppilas osaa ku-

vata kemiaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia 

ja selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa yksinker-

taisen kemiaa so-

veltavan ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä ja 

soveltamisessa.  

Oppilas osaa ku-

vata kemiaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia,  

selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita sekä perus-

tella niiden mer-

kitystä yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas toimii ke-

miaa soveltavan 

ratkaisun ideoin-

nissa, suunnitte-

lussa, kehittämi-

sessä ja sovelta-

misessa sekä it-

senäisesti että 

rakentavasti yh-

teistyössä mui-

den kanssa. 
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T9 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon ja tutki-

mustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen 

sekä tukea oppi-

laan oppimista 

havainnollista-

vien simulaatioi-

den avulla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

sekä simulaati-

oita omassa op-

pimisessaan. 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas käyttää 

ohjatusti tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa tiedon 

hankkimiseen. 

 

Oppilas tutustuu 

johonkin oppi-

mista tukevaan 

simulaatioon. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen ja esittämi-

seen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia tiedon 

ja tutkimustulos-

ten hankkimi-

seen, käsittele-

miseen ja esittä-

miseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätök-

siä simulaati-

osta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia omatoi-

misesti tiedon ja 

tutkimustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä 

simulaatiosta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

kemian käsitteitä 

täsmällisesti 

sekä jäsentä-

mään omia 

S1–S6 Oppilas käyttää 

kemian käsitteitä 

täsmällisesti ja 

hyödyntää ajat-

telussaan 

Käsitteiden 

käyttö ja jäsenty-

minen 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

kemian käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä.  

 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä. 

 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä täsmälli-

sesti. 
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käsiterakentei-

taan kohti luon-

nontieteellisten 

teorioiden mu-

kaisia käsityksiä 

luonnontieteelli-

siä teorioita. 

 Oppilas osaa yh-

distää toisiinsa il-

miön, siihen liit-

tyvät ominaisuu-

det ja käsitteet. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöihin 

liittyvät ominai-

suudet ja käsit-

teet käsiteraken-

teeksi. 

T11 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

erilaisia malleja 

kuvaamaan ja 

selittämään ai-

neen rakennetta 

ja kemiallisia il-

miöitä 

S1–S6 Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

aineen raken-

teen ja kemiallis-

ten ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien käyttä-

minen 

Oppilas tunnis-

taa, että malleja 

käytetään aineen 

rakenteen kuvaa-

misessa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä, 

joissa aineen ra-

kennetta ja kemi-

allisia ilmiöitä ku-

vataan malleilla. 

 

Oppilas osaa ku-

vata aineen ra-

kennetta ja kemi-

allisia ilmiöitä eri-

laisilla malleilla. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen. 

Oppilas osaa ku-

vata ja selittää ai-

neen rakennetta 

ja kemiallisia il-

miöitä 

käyttämällä eri-

laisia malleja. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen sekä mallin 

rajoituksia tai 

puutteita. 

T12 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä sekä il-

maisemaan ja 

S1–S6 Oppilas käyttää 

ja arvioi kriitti-

sesti eri tietoläh-

teitä sekä ilmai-

see ja perustelee 

erilaisia 

Argumentointi-

taidot ja tieto-

lähteiden käyttä-

minen 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

luotettavina 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 
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perustelemaan 

erilaisia näke-

myksiä kemialle 

ominaisella ta-

valla 

näkemyksiä ke-

mialle ominai-

sella tavalla. 

Oppilas tunnistaa 

kemialle ominai-

sella tavalla pe-

rusteltuja näke-

myksiä. 

näkökulmia ja 

harjoittelee pe-

rustelemaan niitä 

kemialle ominai-

sella tavalla. 

pidettyjä tieto-

lähteitä.  

  

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia kemi-

alle ominaisella 

tavalla. 

 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia kemi-

alle ominaisella 

tavalla sekä ver-

tailla keskenään 

ristiriitaisia näkö-

kulmia. 

T13 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa 

S1, S4 Oppilas hahmot-

taa luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja ke-

hittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen ja tiedon 

tuottamistavan 

hahmottaminen 

Oppilas tunnistaa 

kokeellisuuden 

kemian tapana 

tuottaa luonnon-

tieteellistä tietoa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

luonnontieteelli-

sen tiedon kehit-

tymisestä ja tie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kemiaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

kemiaan liitty-

vien esimerkkien 

avulla luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään perusperi-

aatteita aineen 

S5, S6 Oppilas ymmär-

tää perusperiaat-

teita aineen omi-

naisuuksista, 

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen aineen 

Oppilas tunnistaa 

joitakin aineen 

ominaisuuksiin, 

rakenteeseen ja 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

aineen ominai-

suuksien, 

Oppilas osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 

rakenteiden ja 

Oppilas osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 

rakenteiden ja 
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ominaisuuksista, 

rakenteesta ja 

aineiden muu-

toksista 

rakenteesta ja 

aineiden muu-

toksista. 

ominaisuuksista, 

rakenteesta ja 

aineiden muu-

toksista 

aineiden muu-

toksiin liittyviä 

käsitteitä ja ilmi-

öitä tutuissa ti-

lanteissa. 

rakenteiden ja ai-

neiden muutos-

ten keskeisiä kä-

sitteitä, ilmiöitä 

ja malleja tu-

tuissa tilanteissa. 

aineiden muu-

tosten keskeisiä 

käsitteitä, ilmi-

öitä ja malleja 

tutuissa tilan-

teissa. 

aineiden muutos-

ten keskeisiä kä-

sitteitä, ilmiöitä 

ja malleja tu-

tuissa ja sovelta-

vissa tilanteissa.  

T15 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan kemian 

tietojaan ja tai-

tojaan monialai-

sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua kemian 

soveltamiseen 

erilaisissa tilan-

teissa, kuten 

luonnossa, elin-

keinoelämässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

kemian tietojaan 

ja taitojaan eri ti-

lanteissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 

   

 

Terveystieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7–9  

  



223 
 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita 

kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa 

ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä 

huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta 

terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritel-

lyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppi-

määrän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvo-

sanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollista-

mista tai vastaavien esimerkkien antamista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

T1 ohjata oppi-

lasta 

S1–S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan 

Terveyteen liitty-

vät käsitykset 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

Oppilas osaa ku-

vata terveyden 

Oppilas osaa ku-

vata terveyden 
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ymmärtämään 

terveyden laaja-

alaisuutta, ter-

veyden edistä-

mistä sekä elä-

mänkulkua, kas-

vua ja kehitystä 

voimavaraläh-

töisesti 

terveyden laaja-

alaisuutta, ter-

veyden edistä-

mistä sekä elä-

mänkulkua, kas-

vua ja kehitystä 

voimavaralähtöi-

sesti. 

terveyden osa-

alueen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

elämänkulun vai-

heen. 

avulla terveyden 

osa-alueita ja nii-

den välistä yh-

teyttä sekä antaa 

esimerkin, mitä 

terveyden edistä-

misellä tarkoite-

taan. 

  

Oppilas osaa ku-

vata jotakin elä-

mänkulun vai-

hetta sekä ni-

metä nuoruuden 

kasvun ja kehi-

tyksen piirteitä. 

osa-alueet ja 

näiden välistä 

yhteyttä esi-

merkkien avulla 

sekä kuvata esi-

merkkien avulla, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan. 

  

Oppilas osaa ku-

vata elämänku-

lun vaiheita, eri-

tyisesti nuoruu-

den kehitystä, ja 

kuvata esimerk-

kien avulla ter-

veyden, kasvun 

ja kehityksen 

merkitystä elä-

män voimava-

rana. 

osa-alueet ja se-

littää niiden vä-

lisiä syy-seu-

raussuhteita 

sekä eritellä, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä elämänku-

lun eri vaiheet 

sekä arvioida 

terveyden mer-

kitystä elämän 

voimavarana 

elämänkulun eri 

vaiheissa. 

  

T2 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään valmiuksi-

aan tunne- ja 

vuorovaikutus-

taidoissa ja 

S1 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

tunne- ja vuoro-

vaikutustaitoja 

sekä erilaisia kei-

noja ristiriita- ja 

Vuorovaikutus- ja 

tunnetaitojen 

sekä käyttäytymi-

sen säätelyn ana-

lysointi 

Oppilas osaa ni-

metä perustun-

teita ja tietää, 

että ne vaikutta-

vat käyttäytymi-

seen. 

Oppilas osaa ni-

metä perustun-

teet sekä antaa 

joitakin esimerk-

kejä tunteiden ja 

käyttäytymisen 

Oppilas osaa ku-

vata perustun-

teiden lisäksi 

muita tunteita 

sekä antaa esi-

merkkejä 

Oppilas osaa luo-

kitella erilaisia 

tunteita, analy-

soida niiden taus-

tatekijöitä sekä 

esitellä keinoja 
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kykyä toimia eri-

laisissa ristiriita- 

ja kriisitilan-

teissa                 

                 

  

kriisitilanteiden 

käsittelyyn. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ristiriitati-

lanteita sekä 

stressin ja krii-

sien piirteitä. 

välisestä vuoro-

vaikutuksesta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä keinoja ris-

tiriitatilanteiden 

selvittämiseen ja 

stressin ja krii-

sien käsittelyyn. 

tunteiden ja 

käyttäytymisen 

välisestä vuoro-

vaikutuksesta ja 

käyttäytymisen 

säätelystä. 

 

Oppilas osaa ku-

vata keinoja ja 

ratkaisuja risti-

riitatilanteiden 

selvittämiseen 

sekä stressin ja 

kriisien käsitte-

lyyn. 

käyttäytymisen ja 

vuorovaikutuk-

sen säätelyyn. 

  

Oppilas osaa luo-

kitella ristiriitati-

lanteiden syitä ja 

esitellä perustel-

tuja keinoja ja 

ratkaisuja ristirii-

tatilanteiden sel-

vittämiseen sekä 

stressin ja krii-

sien käsittelyyn. 

T3 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään itsetunte-

mustaan, omien 

arvojen ja asen-

teiden sekä ke-

hon ja mielen 

viestien tunnis-

tamista ja sääte-

lemään käyttäy-

tymistään, oppi-

mistaan ja 

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään itse-

tuntemustaan ja 

säätelemään 

käyttäytymistään 

ja oppimistaan. 

  Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 
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opiskeluaan tu-

kevia tekijöitä 

T4 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyy-

teen ja yhden-

vertaisuuteen 

liittyviä kysy-

myksiä tervey-

den näkökul-

masta sekä tu-

kea oppilaan 

valmiuksia 

luoda vastuulli-

sia ratkaisuja ih-

misten välisissä 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

S1, S3  Oppilas oppii 

pohtimaan yksi-

löllisyyteen, yh-

teisöllisyyteen 

ja yhdenvertai-

suuteen liittyviä 

kysymyksiä ter-

veyden näkökul-

masta sekä op-

pii luomaan vas-

tuullisia ratkai-

suja ihmisten 

välisissä vuoro-

vaikutustilan-

teissa toimimi-

seen. 

  

Terveydellisen 

kehityksen analy-

sointi ja toiminta 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

Oppilas osaa ni-

metä yksilöllisyy-

teen vaikuttavia 

tekijöitä sekä an-

taa yksittäisen 

esimerkin sosiaa-

listen suhteiden 

yhteydestä mie-

len hyvinvointiin 

ja terveyteen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuk-

seen liittyviä eet-

tisiä kysymyksiä 

ja esittää niihin 

ohjatusti ratkai-

suja. 

Oppilas osaa ku-

vata yksilöllisyy-

teen vaikuttavia 

tekijöitä sekä an-

taa esimerkkejä 

sosiaalisten suh-

teiden merkityk-

sestä mielen hy-

vinvoinnille ja 

terveydelle. 

  

Oppilas osaa ku-

vata yhdessä toi-

mimiseen ja vuo-

rovaikutukseen 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin rat-

kaisuja. 

Oppilas osaa 

analysoida esi-

merkkien avulla 

yksilölliseen ke-

hitykseen liitty-

viä kysymyksiä 

terveyden näkö-

kulmasta ja ana-

lysoida sosiaalis-

ten suhteiden 

merkitystä mie-

len hyvinvoin-

nille ja tervey-

delle. 

  

Oppilas osaa 

analysoida yh-

dessä toimimi-

seen ja vuoro-

vaikutukseen 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin 

vastuullisia rat-

kaisuja. 

Oppilas osaa ana-

lysoida perustel-

len yksilölliseen 

kehitykseen liit-

tyviä kysymyksiä 

terveyden näkö-

kulmasta ja arvi-

oida sosiaalisten 

suhteiden merki-

tystä mielen hy-

vinvoinnille ja 

terveydelle. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuk-

seen liittyviä eet-

tisiä kysymyksiä 

sekä arvioida ja 

perustella niihin 

liittyviä ratkai-

suja. 
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy  

T5 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään ymmär-

rystään fyysi-

sestä, psyykki-

sestä ja sosiaali-

sesta tervey-

destä sekä niitä 

vahvistavista ja 

vaarantavista 

tekijöistä ja me-

kanismeista 

sekä tukea oppi-

laan valmiuksia 

käyttää näihin 

liittyviä käsit-

teitä asianmu-

kaisesti 

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaa-

lista terveyttä 

vahvistavia ja 

vaarantavia te-

kijöitä ja meka-

nismeja sekä 

oppii käyttä-

mään niihin liit-

tyviä käsitteitä 

asianmukaisesti. 

  

Terveyteen vai-

kuttavien teki-

jöiden tunnista-

minen ja tervey-

teen liittyvien 

käsitteiden käyt-

täminen 

  

  

Oppilas osaa ni-

metä terveyttä 

tukevia ja vaa-

rantavia tekijöitä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää ohjatusti 

joitakin tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä. 

Oppilas osaa ku-

vata terveyttä tu-

kevia ja vaaranta-

via tekijöitä sekä 

näiden välisiä yh-

teyksiä pääpiir-

teissään. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

terveyteen ja sai-

rauteen liittyviä 

käsitteitä asian-

mukaisesti. 

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veyttä tukevia ja 

vaarantavia te-

kijöitä sekä ku-

vata näiden väli-

siä yhteyksiä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä pääosin 

asianmukaisesti. 

  

Oppilas osaa ana-

lysoida ja arvi-

oida terveyttä tu-

kevia ja vaaranta-

via tekijöitä sekä 

selittää näiden 

välisiä syy-seu-

raussuhteita.  

 

Oppilas osaa 

käyttää tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä asianmu-

kaisesti. 

T6 tukea oppi-

laan kehitty-

mistä tervey-

teen ja sairau-

teen liittyvän 

tiedon hankki-

jana ja käyttä-

jänä sekä 

S2–S3 Oppilas oppii 

hakemaan ja 

käyttämään ter-

veyteen ja sai-

rauteen liittyvää 

tietoa sekä oppii 

toimimaan 

Terveyteen, tur-

vallisuuteen ja 

sairauteen liitty-

vien tietojen ja 

taitojen hallinta 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

ohjatusti. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin toi-

mintatavan 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

muutamista läh-

teistä sekä käyt-

tää tietoa paikoi-

tellen asianmu-

kaisesti. 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

erilaisista läh-

teistä ja käyttää 

sitä pääosin asi-

anmukaisesti. 

  

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

monipuolisesti 

eri tietolähteistä, 

muodostaa haku-

sanoja ja rajata 

tiedonhakua sekä 
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edistää valmiuk-

sia toimia tar-

koituksenmukai-

sesti terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin 

liittyvissä tilan-

teissa 

tarkoituksenmu-

kaisesti tervey-

teen, turvalli-

suuteen ja sai-

rauksiin liitty-

vissä tilanteissa. 

  

liittyen itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen sekä 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantaviin tilan-

teisiin. 

  

Oppilas osaa ni-

metä toiminta-

tapoja itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen ja ter-

veyttä ja turval-

lisuutta vaaran-

taviin tilanteisiin 

liittyen. 

Oppilas osaa ku-

vata asianmu-

kaisia toiminta-

tapoja itsehoi-

dossa, avun ha-

kemisessa ja 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantavissa tilan-

teissa. 

käyttää tietoa 

asianmukaisesti. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisia 

toimintatapoja it-

sehoidossa, avun 

hakemisessa ja 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantavissa tilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan ja arvioi-

maan omia ter-

veyteen ja tur-

vallisuuteen liit-

tyviä tottumuk-

siaan, valinto-

jaan ja niiden 

perusteluja sekä 

rohkaista oppi-

lasta pohtimaan 

oman terveyden 

kannalta merki-

tyksellisiä voi-

mavaroja 

S1–S2 Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

arvioimaan omia 

terveyteen ja tur-

vallisuuteen liit-

tyviä tekijöitä 

sekä oppii pohti-

maan oman ter-

veyden kannalta 

merkityksellisiä 

voimavaroja. 

  Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 
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T8 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan ja tarkas-

telemaan kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyviä ilmiöitä, 

niihin liittyviä 

arvoja ja nor-

meja sekä arvi-

oimaan tiedon 

luotettavuutta 

ja merkitystä 

S1–S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

tarkastelemaan 

kriittisesti ter-

veyteen ja sai-

rauteen liittyviä 

ilmiöitä sekä nii-

hin liittyviä ar-

voja ja normeja 

sekä oppii arvi-

oimaan tiedon 

luotettavuutta 

ja merkitystä. 

Terveyteen ja sai-

rauteen liittyvien 

ilmiöiden tarkas-

telu ja tervey-

teen liittyvän tie-

don luotettavuu-

den arvioiminen 

Oppilas osaa ni-

metä terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä 

sekä elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä ja antaa esi-

merkin elämän-

tapoihin liittyvien 

valintojen seu-

rauksista. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin ter-

veyteen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta kuvaavan 

tekijän. 

Oppilas osaa ku-

vata terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä 

sekä elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä ja antaa esi-

merkkejä elä-

mäntapoihin liit-

tyvien valintojen 

seurauksista. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida ohjatusti 

terveyteen liit-

tyvän tiedon 

luotettavuutta 

muutamien tie-

don luotetta-

vuutta kuvaa-

vien tekijöiden 

pohjalta. 

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veystottumus-

ten omaksumi-

seen vaikuttavia 

tekijöitä ja selit-

tää terveystot-

tumuksiin liitty-

vien ilmiöiden 

muodostumista. 

 

Oppilas osaa ku-

vata elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysy-

myksiä ja analy-

soida elämänta-

poihin liittyvien 

valintojen seu-

rauksia. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida tervey-

teen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta usean 

tiedon 

Oppilas osaa ar-

vioida terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä ja 

selittää perustel-

len terveystottu-

muksiin liittyvien 

ilmiöiden muo-

dostumista.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida elämän-

tapoihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä sekä arvioida 

perustellen elä-

mäntapoihin liit-

tyvien valintojen 

seurauksia. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida tervey-

teen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta ja käytet-

tävyyttä eri nä-

kökulmista. 
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luotettavuutta 

kuvaavan teki-

jän pohjalta. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T9 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ympäris-

tön, yhteisöjen, 

kulttuurin, ja 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

merkitystä ter-

veydelle ja hy-

vinvoinnille 

S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

ympäristön, yh-

teisöjen, kult-

tuurin, ja tieto- 

ja viestintätek-

nologian merki-

tystä tervey-

delle ja hyvin-

voinnille. 

Ympäristön ter-

veysvaikutusten 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

yhteisöjen, kult-

tuurin tai tvt:n 

yhteyksiä ter-

veyteen. 

Oppilas osaa ku-

vata elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

antaa esimerk-

kejä yhteisöjen, 

kulttuurin tai 

tvt:n yhteyksistä 

terveyteen. 

Oppilas osaa 

analysoida 

elinympäristön 

aiheuttamia 

keskeisiä suoria 

ja epäsuoria vai-

kutuksia tervey-

teen sekä selit-

tää yhteisöjen, 

kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen. 

Oppilas osaa ar-

vioida elinympä-

ristön aiheutta-

mia keskeisiä 

suoria ja epäsuo-

ria vaikutuksia 

terveyteen sekä 

arvioida yhteisö-

jen, kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen. 

T10 ohjata oppi-

lasta luomaan 

perustaa opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkyvylle ja 

sen ylläpitämi-

selle sekä ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä 

S1–S2 Oppilas oppii 

luomaan perus-

taa opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kyvylle ja sen yl-

läpitämiselle 

sekä oppii ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä. 

Työkyvyn edis-

tämisen keino-

jen hahmotta-

minen 

  

Oppilas osaa ni-

metä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Oppilas osaa ni-

metä oman kou-

lun ja kunnan 

terveyspalveluja. 

Oppilas osaa ku-

vata tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Oppilas osaa ku-

vata oman kou-

lun ja kunnan 

terveyspalveluja. 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa te-

kijöistä, jotka 

vaikuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn, 

esimerkiksi laa-

timalla niitä tu-

kevan suunnitel-

man. 

  

Oppilas osaa so-

veltaa ja arvi-

oida tietoa teki-

jöistä, jotka vai-

kuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn, 

esimerkiksi laa-

timalla niitä tu-

kevan 
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  Oppilas osaa ku-

vata yhteiskun-

nan erilaisia ter-

veyspalveluja ja 

antaa esimerk-

kejä siitä, miten 

niitä voi hyö-

dyntää eri tilan-

teissa. 

perustellun 

suunnitelman. 

  

Oppilas osaa ku-

vata ja arvioida 

yhteiskunnan 

erilaisia terveys-

palveluja ja mi-

ten niitä voi 

hyödyntää asi-

anmukaisesti eri 

tilanteissa. 

T11 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ja arvioi-

maan perheen 

ja omaan elä-

mänpiiriin kuu-

luvien ihmisten 

ja yhteisöjen 

edustamia ter-

veyskäsityksiä, 

tunnistamaan 

niiden merki-

tystä itselle sekä 

muodostamaan 

kuvaa itselle 

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

perheen ja 

omaan elämän-

piiriin kuuluvien 

ihmisten ja yh-

teisöjen edusta-

mia terveyskäsi-

tyksiä, tunnistaa 

niiden merki-

tystä itselle sekä 

oppii muodosta-

maan kuvaa it-

selle sopivista 

oppimisen kei-

noista. 

Terveyskäsitys-

ten arviointi 

sekä oppimista 

edistävien teki-

jöiden hahmot-

taminen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vata esimerkin 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä. 

  

Oppilas osaa ni-

metä omaa oppi-

mistaan tukevan 

tekijän. 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä tun-

nistaa niiden vai-

kutuksen omiin 

terveyskäsityk-

siin. 

  

Oppilas osaa ni-

metä omaa 

Oppilas osaa 

analysoida asi-

anmukaisten 

esimerkkien 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt ja muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä ku-

vata, mikä on 

niiden merkitys 

omille terveys-

käsityksille. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt ja muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä arvi-

oida niiden mer-

kitystä omille ter-

veyskäsityksille. 

  

Oppilas osaa ana-

lysoida omaa op-

pimistaan tuke-

via tekijöitä. 
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sopivista oppi-

misen keinoista. 

oppimistaan tu-

kevia tekijöitä. 

  

Oppilas osaa ku-

vata omaa oppi-

mistaan tukevia 

tekijöitä. 

T12 tukea oppi-

laan valmiuksia 

arvioida kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyvää viestin-

tää sekä eritellä 

yksilön oikeuk-

sia, vastuita ja 

vaikuttamiskei-

noja terveyttä ja 

turvallisuutta 

koskevissa asi-

oissa omassa 

oppimisympäris-

tössä ja lähiyh-

teisöissä 

S3 Oppilas oppii ar-

vioimaan kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyvää viestin-

tää sekä oppii 

tarkastelemaan 

yksilön oikeuk-

sia, vastuita ja 

vaikuttamiskei-

noja terveyttä ja 

turvallisuutta 

koskevissa asi-

oissa omassa 

oppimisympäris-

tössä ja lähiyh-

teisöissä. 

  

Terveyteen liitty-

vän viestinnän 

arviointi sekä ter-

veyteen ja turval-

lisuuteen vaikut-

tavien keinojen 

tunteminen 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

terveysviestinnän 

vaikutuskeinon 

tai luotettavuu-

teen vaikuttavan 

tekijän. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin elä-

mäntapojen seu-

rauksen yhteis-

kunnalle tai ym-

päristön tervey-

delle tai turvalli-

suudelle. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin kei-

non, miten ter-

veyteen ja turval-

lisuuteen voi-

daan vaikuttaa 

lähiyhteisössä. 

Oppilas osaa ana-

lysoida ohjatusti 

terveyteen liitty-

vän viestinnän 

vaikutuskeinoja 

ja luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ku-

vata elämäntapo-

jen seurauksia 

toisille ihmisille, 

yhteiskunnalle tai 

ympäristön ter-

veydelle ja tur-

vallisuudelle. 

  

Oppilas osaa ku-

vata keinoja, mi-

ten terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikut-

taa lähiyhtei-

sössä. 

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veyteen liittyvän 

viestinnän vai-

kutuskeinoja ja 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa 

analysoida elä-

mäntapojen 

seurauksia toi-

sille ihmisille, 

yhteiskunnalle 

ja ympäristön 

terveydelle ja 

turvallisuudelle. 

  

Oppilas osaa 

analysoida kei-

noja, joilla ter-

veyteen ja tur-

vallisuuteen voi-

daan vaikuttaa 

lähiyhteisöissä.   

Oppilas osaa ar-

vioida terveyteen 

liittyvän viestin-

nän vaikutuskei-

noja ja luotetta-

vuutta. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella elämäntapo-

jen seurauksia 

toisille ihmisille, 

yhteiskunnalle ja 

ympäristön ter-

veydelle ja tur-

vallisuudelle. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella keinoja, 

joilla lähiyhteisö-

jen ja ympäristön 

terveyteen ja 
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turvallisuuteen 

voidaan vaikut-

taa. 

 

Uskonto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7–9 

 
Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä sekä tarkastelemalla oppilaiden monimuotoisia 

tuotoksia. Arviointiin kuuluu sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja taitojen summatiivinen arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa oppilaat saavat tietoa 

oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaille annettava palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta 

käytetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun 

tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostami-

sessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt uskonnon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-

kalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 

ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen 

tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Myös työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon päättöar-

viointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosa-

nan kuvauksiin. 

   

Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaa-

misen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.     

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  
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johdetut oppimi-

sen tavoitteet 

T1 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan uskonnon 

ja kulttuurin vuo-

rovaikutus sekä 

tunnistamaan us-

kontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S1, S2 Oppilas ymmärtää 

uskonnon ja kult-

tuurin monipuo-

lista vuorovaiku-

tusta ja uskon-

toon liittyvää mo-

nimuotoisuutta. 

 

Uskontojen mo-

nimuotoisuuden 

sekä kulttuuris-

ten ja yhteiskun-

nallisten vaiku-

tusten hahmotta-

minen 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti ympä-

ristöstä erilaisia 

uskontoon liitty-

viä asioita, kuten 

rakennuksia ja 

symboleja.  

Oppilas tunnistaa 

ympäristöstä eri-

laisia uskontoon 

liittyviä asioita.  

 

Oppilas osaa yh-

distää uskontoon 

liittyviä käsitteitä 

ja ilmiöitä toi-

siinsa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

opiskeltavaan us-

kontoon liitty-

västä monimuo-

toisuudesta.  

 

Oppilas osoittaa 

ymmärtävänsä, 

että uskonto ja 

kulttuuri ovat 

vuorovaikutuk-

sessa keskenään.  

 

Oppilas tunnistaa 

uskontoihin liitty-

viä asioita eri kult-

tuureissa ja yh-

teiskunnissa. 

Oppilas osaa an-

taa monipuolisia 

esimerkkejä opis-

keltavan uskon-

non sisäisestä 

monimuotoisuu-

desta.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskonnon 

ja kulttuurin vuo-

rovaikutusta mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa nimetä 

uskontoihin liitty-

viä asioita eri 

kulttuureissa ja 

yhteiskunnissa. 

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

opiskeltavasta 

S1 Oppilas syventää 

tietojaan opiskel-

tavasta uskon-

nosta ja sen vai-

kutuksista sekä 

Opiskeltavaa us-

kontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

opiskeltavan us-

konnon opetuk-

sista sekä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

opiskeltavan us-

konnon opetuk-

sista.  

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon perus-

opetuksista ja 

Oppilas osaa ana-

lysoida opiskelta-

van uskonnon 

perusopetuksia 

sekä tärkeimpien 
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uskonnosta ja 

sen vaikutuksista 

harjaantuu hank-

kimaan lisätietoa 

niistä.  

 

esimerkin sen 

tärkeimmistä läh-

teistä.  

 

Oppilas osaa 

kertoa opiskelta-

van uskonnon 

synnystä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon syn-

nystä, lähteistä, 

vaikutuksista ja 

levinneisyydestä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta. 

tärkeimpien läh-

teiden sisällöstä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla opiskeltavan 

uskonnon syntyä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maailmaa.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta us-

konnosta ja kiin-

nittää huomiota 

tiedon lähteiden 

luotettavuuteen. 

lähteiden sisältöä 

ja tulkintoja. 

 

 Oppilas osaa ku-

vailla opiskelta-

van uskonnon 

syntyä, kehitystä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maail-

maa.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja ar-

vioida tiedon läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

T3 ohjata oppi-

lasta perehty-

mään uskontoi-

hin ja katsomuk-

siin eri puolilla 

maailmaa sekä 

uskonnottomuu-

teen 

S2 Oppilas ymmär-

tää, mitä ovat 

maailmanuskon-

not, uskonnotto-

muus ja katso-

mukset ja miten 

ne eroavat toisis-

taan. Hän har-

jaantuu 

Maailmanuskon-

tojen ja erilaisten 

katsomusten tun-

teminen 

 

Oppilas osaa ni-

metä kaksi us-

kontoa ja tunnis-

taa ohjatusti nii-

den keskeisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti 

Oppilas osaa ni-

metä maailman-

uskontoja ja ker-

toa niiden keskei-

sistä piirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskonnon 

Oppilas osaa ku-

vailla eri maail-

manuskontojen 

pääpiirteitä ja ver-

tailla niitä.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää käsitteitä us-

konto, 

Oppilas osaa ana-

lysoida eri maail-

manuskontojen 

pääpiirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskon-

noissa ja uskon-

nottomuudessa 
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hankkimaan lisä-

tietoa niistä. 

 

uskonnon ja us-

konnottomuuden 

eroja. 

ja uskonnotto-

muuden eroja. 

 

 Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

uskonnottomuus 

ja katsomus mie-

lekkäissä yhteyk-

sissä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

vallitsevaa moni-

naisuutta.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista ja 

kiinnittää huo-

miota tiedon läh-

teiden luotetta-

vuuteen.  

T4 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

eri uskontojen ja 

katsomusten ta-

poja ja symbo-

leita sekä tunnis-

tamaan uskon-

nollisia aiheita 

mediassa, maail-

manpolitiikassa, 

taiteessa ja po-

pulaarikulttuu-

rissa 

S1, S2, S3 Oppilas tunnistaa 

ja ymmärtää eri 

uskontojen ja kat-

somusten tapoja 

sekä kehittää val-

miuksiaan tunnis-

taa uskonnollisia 

symboleita ja ai-

heita mediassa, 

maailmanpolitii-

kassa, taiteessa ja 

populaarikulttuu-

rissa.  

Uskonnon ja kult-

tuurin lukutaito 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkeistä uskon-

toon liittyviä ta-

poja. 

Oppilas osaa ker-

toa vähintään 

kolmen uskon-

non keskeisistä 

tavoista.   

 

Oppilas tunnistaa 

annetusta mate-

riaalista uskon-

nollisia symbo-

leita ja aiheita 

mediassa, tai-

teessa ja popu-

laarikulttuurissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja nimetä eri 

uskontojen tapoja 

ja osaa antaa esi-

merkin uskonnot-

tomasta tapakult-

tuurista.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa esi-

merkin uskonnol-

lisista symboleista 

ja aiheista medi-

assa, maailman-

politiikassa, tai-

teessa sekä popu-

laarikulttuurissa. 

Oppilas osaa ana-

lysoida eri uskon-

tojen tapoja ja 

osaa antaa esi-

merkkejä uskon-

nottomasta tapa-

kulttuurista. 

  

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa esi-

merkkejä uskon-

nollisista symbo-

leista ja aiheista 

mediassa, maail-

manpolitiikassa, 

taiteessa sekä 



237 
 

populaarikulttuu-

rissa. 

T5 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan ja arvioi-

maan erilaisia 

argumentaation 

tapoja sekä us-

konnon ja tie-

teen kielen väli-

siä eroja 

S1, S3 Oppilas oppii tun-

nistamaan ja arvi-

oimaan erilaisia 

argumentaation 

tapoja sekä us-

konnon ja tieteen 

kielen välisiä 

eroja. Hän kehit-

tää valmiuksiaan 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja pe-

rustella omia nä-

kemyksiään. 

Uskonnollisen ja 

tieteellisen kielen 

erottaminen sekä 

ajattelun ja vuo-

rovaikutuksen 

taidot 

 

Oppilas erottaa 

selkeästi uskon-

nollisen ja selke-

ästi tieteellisen 

väitteen toisis-

taan. 

Oppilas tunnistaa 

tieteelliselle ja 

uskonnolliselle 

kielelle ominaisia 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää omia nä-

kemyksiään.  

Oppilas tunnistaa 

erilaisia argumen-

taation tapoja 

sekä uskonnon ja 

tieteen kielen väli-

siä eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää peruste-

luja omille näke-

myksilleen. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida uskonnol-

listen ja tieteellis-

ten perustelujen 

sekä uskonnon ja 

tieteen kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

perustella joh-

donmukaisesti 

omia näkemyksi-

ään. 

T6 ohjata oppi-

lasta perehty-

mään eettisen 

ajattelun keskei-

siin käsitteisiin, 

ihmisoikeuksiin 

sekä opiskelta-

van uskonnon ja 

muiden uskonto-

jen ja 

S3  Oppilas oppii so-

veltamaan eetti-

sen ajattelun kes-

keisiä käsitteitä. 

Hän tietää keskei-

set ihmisoikeudet 

sekä opiskeltavan 

uskonnon ja mui-

den uskontojen ja 

Etiikkaa ja ihmis-

oikeuksia koske-

van tiedon hallit-

seminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin jos-

takin ihmisoikeu-

desta. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

opiskeltavan us-

konnon eettisistä 

periaatteista. 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkkitilanteista 

eettisen ulottu-

vuuden ja osaa 

pohtia ohjatusti 

eettisiä kysymyk-

siä.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää etiikan keskei-

siä käsitteitä ja 

erottaa eettiset 

kysymykset 

muista kysymyk-

sistä.  

 

Oppilas osaa poh-

tia eettisiä 

Oppilas osaa 

käyttää etiikan 

keskeisiä käsit-

teitä, pohtia eet-

tisiä kysymyksiä 

ja arvioida ihmis-

oikeuksien toteu-

tumista käytän-

nössä.  
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katsomusten 

eettisiin periaat-

teisiin 

katsomusten eet-

tisiä periaatteita. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

ihmisoikeuksista 

ja niiden merki-

tyksestä.  

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon eetti-

sistä periaat-

teista. 

kysymyksiä ja ih-

misoikeuksien to-

teutumista käy-

tännössä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla opiskeltavan 

uskonnon sekä 

jonkun muun us-

konnon tai katso-

muksen eettisiä 

periaatteita.  

Oppilas osaa ana-

lysoida opiskelta-

van uskonnon 

eettisiä periaat-

teita ja vertailla 

niitä muiden us-

kontojen ja kat-

somusten keskei-

siin eettisiin peri-

aatteisiin. 

T7 auttaa oppi-

lasta pohtimaan 

uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaa-

juista merkitystä 

ihmisten valinto-

jen perusteina ja 

ohjaajina 

S1, S3 Oppilas kehittää 

valmiuksiaan poh-

tia uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaajuista 

merkitystä ihmis-

ten valintojen pe-

rusteina ja ohjaa-

jina. 

Uskontojen ja 

katsomusten 

merkityksen hah-

mottaminen yksi-

löiden elämässä 

ja globaalisti 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkeistä uskon-

nollisia ja katso-

muksellisia näkö-

kohtia, jotka vai-

kuttavat ihmisten 

valintoihin. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

uskontojen ja 

katsomusten vai-

kutuksesta ihmis-

ten valintoihin ja 

toimintaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla uskontojen 

ja katsomusten 

merkitystä ihmis-

ten valintojen pe-

rusteina ja ohjaa-

jina.  

Oppilas osaa 

pohtia uskonto-

jen ja katsomus-

ten merkitystä 

ihmisten valinto-

jen perusteina ja 

ohjaajina sekä 

antaa tästä esi-

merkkejä eri puo-

lilta maailmaa.  

T8 rohkaista op-

pilasta pohti-

maan ihmisyy-

teen kuuluvia 

S1, S2, S3 Oppilas oppii poh-

timaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa ih-

misyyteen 

Eettisen ajattelun 

ja omien näke-

mysten ilmaise-

misen taidot 

 

Oppilas osaa ku-

vailla jotakin eet-

tistä kysymystä ja 

jotakin itselleen 

tärkeää arvoa. 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa pohtia 

ohjatusti ihmi-

syyteen kuuluvia 

Oppilas osaa poh-

tia itsenäisesti ja 

muiden kanssa ih-

misyyteen kuulu-

via 

Oppilas osaa 

pohtia monipuo-

lisesti ihmisyy-

teen kuuluvia 
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elämänkysymyk-

siä, ajankohtai-

sia eettisiä kysy-

myksiä ja omien 

arvojen suhdetta 

niihin 

kuuluvia elämän-

kysymyksiä, ajan-

kohtaisia eettisiä 

kysymyksiä ja 

omien arvojen 

suhdetta niihin. 

 

elämänkysymyk-

siä ja joitakin 

ajankohtaisia 

eettisiä kysymyk-

siä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla itselleen 

tärkeitä arvoja ja 

ottaa niiden poh-

jalta kantaa eetti-

siin kysymyksiin. 

elämänkysymyk-

siä ja joitakin 

ajankohtaisia eet-

tisiä kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla itselleen tär-

keitä arvoja ja 

esittää perustel-

tuja näkemyksiä 

eettisistä kysy-

myksistä. 

elämänkysymyk-

siä ja ajankohtai-

sia eettisiä kysy-

myksiä itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida omia ar-

vojaan sekä tun-

nistaa erilaisten 

eettisten ratkai-

sujen taustalla 

vaikuttavia ar-

voja.  

 

Oppilas osaa esit-

tää johdonmukai-

sia ja perustel-

tuja näkemyksiä 

eettisistä kysy-

myksistä. 

T9 innostaa op-

pilasta tutki-

maan omien va-

lintojensa eetti-

siä ulottuvuuksia 

ja niiden 

S2, S3 Oppilas harjaan-

tuu analysoimaan 

eettisiä valinto-

jaan ja niiden vai-

kutusta hyvinvoin-

tiin sekä kehittää 

Eettisten valinto-

jen vaikutusten 

hahmottaminen 

suhteessa hyvin-

vointiin ja 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti eettis-

ten valintojen ja 

tekojen seurauk-

sia.  

Oppilas osaa ku-

vailla eettisten 

valintojen vaiku-

tusta hyvinvoin-

tiin ja kestävään 

tulevaisuuteen. 

Oppilas osaa ana-

lysoida eettisiä 

valintoja sekä nii-

den vaikutuksia 

hyvinvointiin ja 

Oppilas osaa ar-

vioida eettisiä va-

lintoja sekä antaa 

esimerkkejä nii-

den välittömistä 

ja välillisistä 
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vaikutusta hyvin-

vointiin ja kan-

nustaa kestä-

vään elämänta-

paan 

valmiuksiaan to-

teuttaa kestävää 

elämäntapaa. 

 

kestävään tule-

vaisuuteen 

kestävään tulevai-

suuteen. 

vaikutuksista hy-

vinvointiin ja kes-

tävään tulevai-

suuteen.  

T10 rohkaista 

oppilaita kohtaa-

maan erilaisia ih-

misiä nyt ja tule-

vaisuudessa 

jatko-opin-

noissa, työelä-

mässä ja vapaa-

ajalla 

S1, S2, S3 Oppilas kehittää 

valmiuksiaan ra-

kentavaan vuoro-

vaikutukseen eri-

laisten ihmisten 

kanssa nyt ja tule-

vaisuudessa jatko-

opinnoissa, työ-

elämässä ja va-

paa-ajalla. 

 Ei vaikuta arvo-

sanan muodosta-

misessa. Oppi-

lasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan ja val-

miuksiaan osana 

itsearviointia. 

    

 

Elämänkatsomustieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön 

lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsit-

teiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn 

ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättö-

arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 
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kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatte-

luunsa ja toimintaansa. Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä ja avointa pohdiskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo, 

mikä otetaan huomioon päättöarviointia annettaessa. 

 

Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

T1 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan, ymmärtä-

mään ja käyttä-

mään katsomuk-

sellisia käsitteitä 

S1  Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 

käyttämään kat-

somuksellisia kä-

sitteitä. 

Käsitteiden hal-

linta ja soveltami-

nen 

Oppilas tunnis-

taa joitakin kat-

somuksellisia kä-

sitteitä (kuten 

elämänkatso-

mus, uskonto, 

uskonnotto-

muus).  

Oppilas osaa ku-

vata maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet. 

 

  

Oppilas ymmär-

tää maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet, tunnistaa 

niiden välisiä 

suhteita ja osaa 

käyttää niitä. 

Oppilas tunnis-

taa, ymmärtää ja 

osaa soveltaa 

katsomuksellisia 

käsitteitä omassa 

katsomukselli-

sessa ajattelus-

saan ja tuotoksis-

saan.  

T2 rakentaa op-

pilaan kulttuu-

rista yleissivis-

tystä ohjaamalla 

oppilasta tutus-

tumaan erilaisiin 

kulttuureihin ja 

S1 Oppilas rakentaa 

yleissivistystä 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista ja 

Unescon 

Kulttuurien ja kat-

somusten tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden kulttuurin 

perustekijän (ku-

ten pukeutumi-

nen, kieli, ruoka, 

juhlat, elinkeino, 

Oppilas osaa ku-

vata kahta eri 

kulttuuria tai kat-

somusta sekä 

tunnistaa näiden 

yhtäläisyyksiä ja 

eroja.  

Oppilas osaa 

hankkia tietoa 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista.  

 

Oppilas ymmär-

tää kulttuurista ja 

katsomuksellista 

moninaisuutta 

sekä osaa suh-

teuttaa omaa 

kulttuurista ja 



242 
 

katsomuksiin ja 

perehtymään 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmaan 

maailmanperin-

töohjelmasta. 

  

toimeentulo, tek-

nologia) ja yhden 

Unescon maail-

manperintökoh-

teen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa joistain Unes-

con maailmanpe-

rintöohjelman 

piirteistä ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

Oppilas osaa ker-

toa Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohdista ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

  

katsomuksellista 

asemaansa maa-

ilman kulttuu-

reissa ja perin-

nössä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohtia ja ni-

metä useimmat 

kotimaiset ja joi-

tain ulkomaisia 

maailmanperin-

tökohteita. 

T3 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

erilaisia uskon-

nottomia ja us-

konnollisia kat-

somuksia, niiden 

keskinäistä vuo-

rovaikutusta 

sekä tiedon ja 

tutkimuksen roo-

lia katsomusten 

arvioinnissa 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan erilai-

sia katsomuksia, 

niiden keski-

näistä vuorovai-

kutusta sekä tie-

don ja tutkimuk-

sen roolia katso-

musten arvioin-

nissa. 

Erilaisten katso-

musten tuntemi-

nen ja vertailu 

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

kaksi erilaista 

katsomusta (ku-

ten kristinusko, 

marxismi ja vega-

nismi).  

Oppilas osaa ni-

metä seemiläisen 

monoteismin ja 

sekulaarin huma-

nismin keskeisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas tietää, 

että katsomuk-

sellisia kysymyk-

siä voi lähestyä 

tieteellisesti. 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, 

Oppilas ymmär-

tää keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, 
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kulttuurisia ja 

yhteiskunnallisia 

vaiheita.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten katso-

muksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

kulttuurisia ja 

yhteiskunnallisia 

vaiheita.  

 

Oppilas osaa se-

littää, miten kat-

somuksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

T4 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

uskonnollisen 

ajattelun ja us-

kontokritiikin pe-

rusteita 

S1, S3 Oppilas oppii tut-

kimaan ja pohti-

maan uskonnolli-

sen ajattelun ja 

uskontokritiikin 

perusteita. 

Uskonnollisen 

ajattelun ja uskon-

tokritiikin tuntemi-

nen 

Oppilas osaa oh-

jatusti hankkia 

informaatiota us-

konnoista ja us-

kontokritiikistä. 

Oppilas tunnis-

taa, mitä uskon-

nollinen ajattelu 

on, ja tietää, mitä 

uskontokritiikki 

tarkoittaa, sekä 

osaa osittain itse-

näisesti hakea in-

formaatiota asi-

asta.   

Oppilas osaa se-

littää uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta ja an-

taa esimerkkejä 

uskontokritiikin 

pääpiirteistä 

sekä hakea infor-

maatiota asiasta. 

Oppilas osaa eri-

tellä uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta, ym-

märtää uskonto-

kritiikin pääpiir-

teitä sekä osaa 

itsenäisesti ha-

kea tietoa asi-

asta. 

T5 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

katsomusvapaus 

ihmisoikeutena 

sekä katsomus-

vapauden tur-

vaamisen 

S1, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään kat-

somusvapauden 

ihmisoikeutena 

sekä perehtyy 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

Katsomusvapau-

den merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin  

katsomusvapau-

desta.  

Oppilas tunnistaa 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena.  

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

katsomusvapau-

desta ihmisoi-

keutena, joista-

kin katsomusva-

pauden 

Oppilas selittää 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena ja joitakin 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

keinoista sekä 
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kansallisia ja 

kansainvälisiä 

keinoja 

kansallisiin ja 

kansainvälisiin 

keinoihin  

yhden keinon, 

jolla katsomusva-

pautta turva-

taan.  

turvaamisen kei-

noista sekä nii-

den puutteista 

erilaisissa tilan-

teissa. 

osaa eritellä nii-

den puutteita 

erilaisissa tilan-

teissa. 

T6 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan erilaisia 

katsomuksellisia 

ratkaisuja sekä 

niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

erilaisia katso-

muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä pe-

rusteita 

Katsomuksellisten 

valintojen perus-

teiden tarkastelu 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja ohja-

tusti nimetä jon-

kin siihen liitty-

vän perusteen  

(kuten se, ettei 

ihminen käytä 

lentokonetta eet-

tisistä syistä). 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja osaa 

nimetä jonkin sii-

hen liittyvän yksi-

löllisen ja yhtei-

söllisen perus-

teen.  

Oppilas osaa ku-

vata erilaisten 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita.  

Oppilas osaa eri-

tellä ja arvioida 

erilaisten ihmis-

ten katsomuk-

sellisten valinto-

jen taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä pe-

rusteita ja osaa 

verrata omia 

katsomuksellisia 

ratkaisujaan nii-

hin. 

T7 kannustaa op-

pilasta maailman 

moninaisuuden 

ja kaikkien yh-

denvertaisen 

kohtelun hyväk-

symiseen ja ym-

märtämiseen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii hy-

väksymään ja 

ymmärtämään 

maailman moni-

naisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun. 

Monikulttuurisuu-

den ja yhdenver-

taisuuden hah-

mottaminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

maailman moni-

naisuudesta sekä 

kaikkien ihmisten 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas osaa ku-

vata maailman 

monimuotoi-

suutta ja antaa 

esimerkkejä ih-

misten yhdenver-

taisesta kohte-

lusta. 

Oppilas ymmär-

tää maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen. 

Oppilas ymmär-

tää ja osaa perus-

tella maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen.  
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T8 ohjata oppi-

lasta huomaa-

maan eettisiä 

ulottuvuuksia 

elämästään ja 

ympäristöstään 

sekä kehittä-

mään eettistä 

ajatteluaan  

S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittää eettistä 

ajatteluaan.  

Eettisen ajattelun 

taidot 

Oppilas tunnistaa 

joistain teoista 

eettisen ulottu-

vuuden, kuten 

onko teko oikein, 

väärin vai ei kum-

paakaan. 

Oppilas osaa tun-

nistaa eettisiä kä-

sitteitä (kuten 

arvo, velvolli-

suus, oikeus, va-

paus, vastuu, 

tasa-arvo ja rei-

luus).  

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään. 

Oppilas osaa 

käyttää eettistä 

käsitteistöä sekä 

tulkita ja sovel-

taa sitä.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään 

johdonmukai-

sesti.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti eettisiä 

käsitteitä sekä 

tulkita ja soveltaa 

niitä perustellusti 

omassa ajattelus-

saan.  

T9 innostaa op-

pilasta pohti-

maan omien va-

lintojensa vaiku-

tusta kestävään 

tulevaisuuteen 

paikallisesti ja 

globaalisti  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

pohtimaan ja ym-

märtämään 

omien valintojen 

vaikutusta kestä-

vään tulevaisuu-

teen paikallisesti 

ja globaalisti. 

Kestävän elämän-

tavan periaattei-

den tunteminen 

 

Oppilas tunnistaa 

jonkin kestävän 

tulevaisuuden 

edellytyksen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kestävän tulevai-

suuden edelly-

tyksistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen paikalli-

sesti ja globaalisti 

(kuten kierrätyk-

sen, kulutusvalin-

tojen sekä 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kes-

tävään tulevai-

suuteen liittyviä 

edellytyksiä ja 

tarkastella kestä-

vän elämäntavan 

merkitystä tule-

vaisuudelle.  

 

Oppilas tuntee 

keinoja vaikuttaa 

paikallisesti ja 

globaalisti. 

Oppilas osaa eri-

tellä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kestä-

vään tulevaisuu-

teen liittyviä 

edellytyksiä sekä 

kuvailla ja arvi-

oida keinoja vai-

kuttaa tulevai-

suuden ongel-

miin paikallisesti 

ja globaalisti.  
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harrastuneisuu-

den kautta). 

T10 ohjata oppi-

las tuntemaan 

ihmisarvon, ih-

misoikeuksien ja 

ihmisten yhden-

vertaisuuden 

merkitys ja eetti-

nen perusta 

S2, S3 Oppilas oppii 

tuntemaan ih-

misarvon, ihmis-

oikeuksien ja ih-

misten yhdenver-

taisuuden merki-

tyksen ja perus-

tan. 

Ihmisoikeusetiikan 

tuntemus 

Oppilas osaa ku-

vailla ihmisar-

voon tai ihmisoi-

keuksiin liittyviä 

seikkoja.  

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

misoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyviä kä-

sitteitä ja kertoa 

ihmisoikeuksien 

merkityksestä. 

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa.  

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa sekä pe-

rustella ihmisoi-

keuksien merki-

tystä. 

 

Historia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7–9  

 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioin-

nissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään 

huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut histo-

rian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt histo-

rian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 
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opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arvi-

ointi sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa op-

pilaan kiinnos-

tusta historiasta 

tiedonalana ja 

identiteettiä ra-

kentavana oppi-

aineena 

S1–S6 

 

Oppilas kiinnos-

tuu historiasta 

tiedonalana ja 

sen merkityk-

sestä identitee-

tille. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 aktivoida op-

pilasta hankki-

maan historial-

lista tietoa sekä 

arvioimaan tie-

donlähteiden 

luotettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 

hankkimaan his-

toriallista tietoa 

ja arvioimaan 

tiedonlähteiden 

luotettavuutta 

sekä 

Historiatiedon 

hankkiminen ja 

lähteiden tul-

kinnallisuuden 

ymmärtäminen 

Oppilas löytää 

ohjatusti histo-

rian tapahtu-

maan tai ilmiöön 

liittyvää infor-

maatiota hänelle 

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

tunnistaa 

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

erottelee 

Oppilas käyttää 

erilaisia lähtei-

täja erottaa tut-

kittavaan ilmiöön 

liittyvät lähteet 

muista lähteistä.  
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T3 auttaa oppi-

lasta ymmärtä-

mään, että histo-

riallista tietoa 

voidaan tulkita 

eri tavoin 

S1–S6 ymmärtämään, 

että historiallista 

tietoa voi tulkita 

eri tavoin. 

annetusta läh-

teestä. 

 

Oppilas tunnistaa 

opettajan ohjaa-

mana, että sa-

masta ilmiöstä 

tai lähteestä 

esiintyy erilaisia 

tulkintoja. 

lähteiden luotet-

tavuudessa ja 

esitetyissä tulkin-

noissa eroja. 

vähemmän ja 

enemmän luo-

tettavia lähteitä 

ja tulkintoja toi-

sistaan. 

Oppilas selittää, 

miten samoista 

lähteistä voi 

tehdä erilaisia 

tulkintoja, ja ar-

vioi tulkintojen 

mahdollisia puut-

teita. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa op-

pilaan kykyä ym-

märtää historial-

lista aikaa ja sii-

hen liittyviä käsit-

teitä 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

historiallista ai-

kaa ja siihen liit-

tyviä käsitteitä.  

Kronologian 

ymmärtäminen 

Oppilas tunnistaa 

historian keskei-

siä sisällöllisiä kä-

sitteitä ja pystyy 

opettajan ohjaa-

mana suhteutta-

maan ne ajalli-

sesti toisiinsa.  

Oppilas muistaa 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja antaa joi-

tain esimerkkejä 

tarkasteltavana 

olevalle historial-

liselle ajanjak-

solle ominaisista 

piirteistä.  

Oppilas käyttää 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja kuvaa tar-

kasteltavana ole-

valle historialli-

selle ajanjaksolle 

ominaisia piir-

teitä.  

Oppilas jäsentää 

historiallisten ta-

pahtumien, ilmi-

öiden ja ajanjak-

sojen aikajärjes-

tyksen ja ajallisia 

yhteyksiä.  

 

Oppilas käyttää 

aikaan liittyviä 

käsitteitä ja erit-

telee historian 

keskeisiin ajan-

jaksoihin liittyviä 

tapahtumia, hen-

kilöitä ja ilmiöitä.  
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T5 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisen 

toimintaan ja 

päätöksentekoon 

vaikuttaneita te-

kijöitä erilaisissa 

historiallisissa ti-

lanteissa 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

ihmisen toimin-

taa ja päätöksen-

tekoon vaikutta-

neita tekijöitä 

erilaisissa histori-

allisissa tilan-

teissa. 

Historiallinen 

empatia 

Oppilas tunnis-

taa, että ihmisillä 

on ollut erilaisia 

motiiveja toimin-

nalleen. 

Oppilas tunnis-

taa, miten ihmis-

ten sosiaalinen ja 

yhteiskunnalli-

nen asema vai-

kuttavat heidän 

tekojensa motii-

veihin.  

Oppilas tulkitsee 

ihmisten toimin-

nan tarkoituspe-

riä ja erittelee, 

miten ihmisten 

sosiaalinen ja yh-

teiskunnallinen 

asema tai histori-

allinen konteksti 

vaikuttavat hä-

nen toimin-

taansa. 

Oppilas asettau-

tuu menneen 

ajan ihmisen ase-

maan, arvioi  

hänen toimin-

tansa motiiveja 

sekä tarkastelee 

sitä, miten hänen 

sosiaalinen tai 

yhteiskunnalli-

nen asemansa tai 

historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat hänen toi-

mintaansa.  

T6 auttaa oppi-

lasta arvioimaan 

erilaisia syitä his-

toriallisille ta-

pahtumille ja il-

miöille 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan erilaisia 

syitä historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille sekä 

analysoimaan 

historiallista 

muutosta ja jat-

kuvuutta. 

Syy-seuraus-

suhteiden ym-

märtäminen 

historiassa 

sekä muutok-

sen ja jatku-

vuuden ym-

märtäminen 

 

Oppilas tunnistaa 

menneisyydestä 

asioita, jotka 

ovat muuttuneet 

tai pysyneet 

muuttumatto-

mina.  

 

Oppilas nimeää 

muutokselle tai 

muuttumatto-

muudelle jonkin 

yksittäisen syyn. 

Oppilas tunnis-

taa, että histori-

assa selittäminen 

perustuu toimi-

joiden tarkoitus-

perien analysoin-

tiin.  

 

Oppilas tunnistaa 

syitä ja seurauk-

sia historiallisille 

tapahtumille ja il-

miöille. 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

assa selittämi-

nen perustuu 

toimijoiden tar-

koitusperien 

analysointiin.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

allisilla tapahtu-

milla ja ilmiöillä 

on erilaisia syitä 

Oppilas erottelee 

historiallisia ta-

pahtumia tai il-

miöitä selittävät 

keskeiset tekijät 

vähemmän tär-

keistä ja analysoi 

historiallisten ta-

pahtumien syitä 

ja seurauksia (ku-

ten välittömien 

ja pitkäkestoisten 

T7 ohjata oppi-

lasta analysoi-

maan historial-

lista muutosta ja 

jatkuvuutta 

S1–S6 
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Oppilas selittää 

yksilöllisesti oh-

jeistettuna, miksi 

joillain elämän-

alueilla toimittiin 

ennen toisin kuin 

nykyään. 

ja seurauksia, ja 

antaa niistä esi-

merkkejä.  

 

Oppilas eritte-

lee, miksi joillain 

elämänalueilla 

toimittiin ennen 

toisin tai samoin 

kuin nykyään. 

syiden merki-

tystä).  

 

Oppilas arvioi, 

miksi joillain elä-

mänalueilla toi-

mittiin ennen sa-

moin tai toisin 

kuin nykyään ja 

miten tapahtu-

man tai ilmiön 

seuraukset vai-

kuttivat eri lailla 

eri asemassa ole-

viin ihmisiin ja ih-

misryhmiin. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannustaa op-

pilasta tulkinto-

jen tekemiseen 

S1–S6 Oppilas rohkais-

tuu tulkintojen 

tekemiseen. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 
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T9 ohjata oppi-

lasta selittämään 

ihmisen toimin-

nan tarkoituspe-

riä 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään ihmi-

sen toiminnan 

tarkoitusperiä. 

Ihmisen toi-

minnan selittä-

minen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

ihmisen toimin-

nan motiivi näkyy 

jossain historian 

tapahtumassa tai 

ilmiössä.  

Oppilas kuvailee, 

miten ihmisten 

taustat vaikutta-

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

Oppilas esittää 

päätelmän, mi-

ten ihmisten 

taustat vaikutta-

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

Oppilas selittää 

ihmisen toimin-

nan motiiveja 

sekä sitä, miten 

ihmisten taustat 

ja historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat niihin. 

T10 ohjata oppi-

lasta selittä-

mään, miksi his-

toriallista tietoa 

voidaan tulkita ja 

käyttää eri ta-

voin eri tilan-

teissa ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luo-

tettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita ja käyttää eri 

tavoin eri tilan-

teissa, ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luo-

tettavuutta.  

Historiallisten 

tulkintojen se-

littäminen ja 

niiden luotetta-

vuuden arvioi-

minen 

 

Oppilas antaa oh-

jatusti jonkin esi-

merkin siitä, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johon-

kin tarkoituk-

seen.  

 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja antaa esi-

merkkejä tulkin-

toihin sisälty-

västä puolueelli-

suudesta.  

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja erittelee 

tulkintoihin sisäl-

tyvää puolueelli-

suutta.  

Oppilas selittää, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja miten 

lähteiden tulkitsi-

jan tausta voi vai-

kuttaa tulkinnan 

luotettavuuteen.  

 

 

T11 harjaannut-

taa oppilasta 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan oman 

perustellun 

S1–S6 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan niiden 

pohjalta oman 

Historian tieto-

lähteiden käyt-

täminen ja his-

toriatiedon 

tuottaminen 

Oppilas vastaa 

ohjatusti men-

neisyyttä koske-

viin kysymyksiin 

hänelle annetun 

tietolähteen poh-

jalta.  

 

Oppilas esittää 

jonkin tulkinnan 

hyödyntäen käy-

tössään olevia 

lähteitä. 

 

Oppilas vastaa 

menneisyyttä 

koskeviin kysy-

myksiin tulkitse-

malla erilaisista 

lähteistä saa-

maansa infor-

maatiota.  

Oppilas tulkitsee 

erilaisia historial-

lisen tiedon läh-

teitä.  

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

tumista tai 
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tulkintansa nii-

den pohjalta 

perustellun tul-

kintansa. 

Oppilas muodos-

taa opettajan oh-

jaamana jostain 

lähteestä tulkin-

nan. 

 

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja. 

ilmiöistä omia 

perusteltuja tul-

kintoja  

osoittaen tunnis-

tavansa tulkin-

toihinsa liittyvän 

virhetulkinnan 

mahdollisuuden.  

T12 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

tulevaisuuden 

vaihtoehtoja his-

toriatietämyk-

sensä avulla 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan tulevai-

suuden vaihto-

ehtoja historia-

tietämyksensä 

avulla. 

Historiatietoi-

suuden hyö-

dyntäminen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

historiaa käyte-

tään nykyisyyden 

selittämisessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiaa 

käytetään nykyi-

syyden selittämi-

sessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

dolla voidaan pe-

rustella jokin tu-

levaisuuden va-

linta. 

Oppilas esittää 

arvion siitä, mi-

ten tulkinnat 

menneisyydestä 

vaikuttavat ih-

misten tulevai-

suuden odotuk-

siin ja valintoihin. 

 

Yhteiskuntaoppi 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toi-

mimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteiskun-

nallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan 

omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoittamisen tavat.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetus-

suunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä 
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saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-

sen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet    

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kiinnostus-

taan ympäröi-

vään yhteiskun-

taan ja vahvistaa 

oppilaan kiinnos-

tusta yhteiskun-

taoppiin tie-

donalana 

S1–S4 Oppilas oivaltaa 

yhteiskuntaa 

koskevan tiedon 

merkityksen yksi-

lön ja yhteisön 

kannalta. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 

   

T2 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan eettistä 

arviointikykyään 

liittyen erilaisiin 

inhimillisiin, yh-

teiskunnallisiin ja 

S1–S4 Oppilas oppii ar-

vioimaan omien 

ja yhteiskunnan 

muiden toimijoi-

den yhteiskun-

nallisten ja talou-

dellisten 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan 
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taloudellisiin ky-

symyksiin  

valintojen eetti-

siä merkityksiä ja 

seurauksia. 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään oikeusval-

tion periaatteita, 

ihmisoikeuksien 

yleismaailmal-

lista merkitystä 

sekä syventä-

mään tietojaan 

suomalaisen oi-

keusjärjestelmän 

toiminnasta 

S2, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään ih-

misoikeuksien 

merkityksen ja 

oikeusvaltion pe-

riaatteet sekä nii-

den kytkeytymi-

sen suomalai-

seen oikeusjär-

jestelmään. 

Oikeusvaltion pe-

riaatteiden ja toi-

minnan sekä ih-

misoikeuksien 

hahmottaminen 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

esimerkeistä ih-

misoikeuksia 

sekä oikeusval-

tion keskeisiä toi-

mijoita ja toimin-

taperiaatteita.  

Oppilas kuvailee 

ihmisoikeuksia, 

oikeusvaltion toi-

mijoita ja toimin-

taperiaatteita. 

 

Oppilas löytää 

ohjatusti tietoa 

laista ja oikeu-

desta.  

 

Oppilas erittelee, 

miten ihmisoi-

keus- ja oikeus-

valtioperiaatteet 

ilmenevät Suo-

messa ja maail-

massa.  

 

Oppilas hankkii ja 

esittää tietoja 

laista ja oikeu-

desta asianmu-

kaista tietoläh-

dettä käyttäen. 

Oppilas arvioi ih-

misoikeuksien ja 

oikeusvaltioperi-

aatteen toteutu-

mista yhteiskun-

nassa.  

 

Oppilas käyttää 

lakia ja oikeutta 

koskevia tieto-

lähteitä ongel-

manratkaisua 

vaativissa tehtä-

vissä. 

T4 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään ja pitä-

mään ajan tasalla 

yhteiskuntaa, ta-

louden toimintaa 

ja yksityistä ta-

loudenpitoa kos-

kevia tietojaan ja 

taitojaan sekä 

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnan toi-

minnan sekä yk-

sityisen että jul-

kisen taloudenpi-

don periaatteita. 

Hän oppii tarkas-

telemaan kriitti-

sesti median 

Yhteiskuntaa, 

mediaa, taloutta 

ja taloudenpitoa 

koskevat tiedot 

ja taidot  

 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti yhteis-

kuntaan ja talou-

teen liittyviä asi-

oita.  

 

Oppilas löytää 

ohjatusti yhteis-

kuntaa ja ta-

loutta koskevaa 

Oppilas kuvailee 

esimerkkien 

avulla yhteiskun-

nan ja talouden 

ilmiöitä ja toi-

mintaa.  

 

Oppilas löytää eri 

lähteistä tietoa 

yhteiskunnasta ja 

Oppilas hankkii 

tietoa yhteiskun-

nasta ja talou-

desta eri lähteitä 

käyttäen sekä 

vertailee lähtei-

den tietoja kes-

kenään.  

 

Oppilas hankkii ja 

erittelee yhteis-

kuntaa ja ta-

loutta käsittele-

vää tietoa eri nä-

kökulmia huomi-

oon ottavalla ja 

kriittisellä ta-

valla. 
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arvioimaan kriit-

tisesti median 

roolia ja merki-

tystä  

yhteiskunnallista 

roolia. 

 

 

tietoa hänelle 

annetusta läh-

teestä sekä antaa 

ohjatusti esimer-

kin median toi-

minnasta tiedon 

välittäjänä. 

taloudesta ja ha-

vaitsee eroja tie-

tolähteiden anta-

missa tiedoissa.   

 

Oppilas kuvailee 

median vaiku-

tusta omassa elä-

mässä ja yhteis-

kunnassa. 

Oppilas erittelee 

median roolia yk-

silöiden elä-

mässä ja sen toi-

mintaa julkisen 

keskustelun 

osana. 

Oppilas arvioi 

kriittisesti me-

dian toimintaa ja 

mediavaikutta-

mista yhteiskun-

nassa. 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T5 rohkaista op-

pilasta kehitty-

mään yritteli-

ääksi ja vastuul-

liseksi taloudel-

liseksi toimijaksi, 

joka hahmottaa 

yrittäjyyttä ja 

työelämää, tun-

tee niiden tarjo-

amia mahdolli-

suuksia ja osaa 

suunnitella omaa 

tulevaisuuttaan  

S1–S4 Oppilas oppii toi-

mimaan työelä-

mää ja yrittä-

jyyttä tuntevana 

taloudellisena 

toimijana. 

Yrittäjyys- ja työ-

elämätaitojen 

käyttäminen ja 

soveltaminen 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti palkka-

työn ja yrittäjyy-

den eroja sekä 

palkkatyötä ja 

yrittäjyyttä edus-

tavia ammatteja. 

 

Oppilas kuvailee 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden piir-

teitä. 

 

Oppilas kertoo, 

mitä mahdolli-

suuksia palkka-

työ ja yrittäjän 

ammatti tarjoa-

vat yksilölle. 

Oppilas erittelee 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden ase-

maa yhteiskun-

nassa.  

Oppilas vertailee 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden tar-

joamia mahdolli-

suuksia yksilölle. 

Oppilas analysoi 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden mer-

kitystä yhteis-

kunnassa.  

Oppilas arvioi 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden mer-

kityksiä yksilölle. 

T6 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan 

S1–S3  Oppilas oppii 

analysoimaan yh-

teiskunnan eri 

Eri yhteisöjen ja 

väestöryhmien 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

esimerkkien 

Oppilas kuvailee 

erilaisia yhteisöjä 

ja 

Oppilas erittelee 

erilaisten väestö-

ryhmien 

Oppilas arvioi 

keinoja, joilla voi-

daan tukea 
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yhteiskunnallista 

toimintaa sekä 

eri yhteisöjä ja 

vähemmistöryh-

miä monipuoli-

sesti ja avarakat-

seisesti 

yhteisöjä ja väes-

töryhmiä.  

monipuolinen 

tarkastelu 

 

avulla suomalai-

sessa yhteiskun-

nassa olevia yh-

teisöjä tai vä-

hemmistöryh-

miä. 

vähemmistöryh-

miä sekä niiden 

asemaa suoma-

laisessa yhteis-

kunnassa. 

asemaan vaikut-

tavia tekijöitä yh-

teiskunnassa. 

 

väestöryhmien 

yhdenvertai-

suutta yhteiskun-

nassa. 

 

T7 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään yhteiskun-

nallisen päätök-

senteon periaat-

teita ja demo-

kraattisia toimin-

tatapoja paikalli-

sella, kansalli-

sella ja Euroopan 

unionin tasolla 

sekä globaalisti 

ja toimimaan ak-

tiivisena, omaa 

lähiyhteisöä ke-

hittävänä kansa-

laisena 

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnallisen 

päätöksenteon 

demokraattisia 

toimintatapoja ja 

soveltamaan 

niitä lähiyhtei-

sössään. 

Yhteiskunnallisen 

päätöksenteon 

periaatteiden ja 

demokraattisten 

toimintatapojen 

tunteminen ja 

soveltaminen 

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti demo-

kraattisen pää-

töksenteon tun-

nuspiirteitä.  

 

Oppilas osoittaa 

esimerkeistä, mi-

ten demokraatti-

nen päätöksen-

teko ilmenee hä-

nen lähiyhteisös-

sään.  

 

Oppilas kuvailee 

demokraattisen 

päätöksenteon 

tunnuspiirteitä 

paikallisella, kan-

sallisella ja Eu-

roopan unionin 

tasolla.  

 

Oppilas kuvailee, 

millä eri tavoin 

demokraattisia 

toimintatapoja 

voidaan toteut-

taa hänen lähiyh-

teisössään. 

Oppilas erittelee, 

miten eri päätök-

sentekotavat 

edistävät demo-

kratiaa ja miten 

demokraattista 

päätöksentekoa 

tuetaan paikalli-

sella, kansalli-

sella, Euroopan 

unionin ja glo-

baalilla tasolla.  

 

Oppilas soveltaa 

demokraattisia 

toimintatapoja 

omassa lähiyhtei-

sössään.  

Oppilas arvioi an-

netun aineiston 

pohjalta, miten 

demokratian 

päämäärät to-

teutuvat päätök-

senteossa eri ta-

soilla.  

 

Oppilas soveltaa 

monipuolisesti 

demokraattisia 

toimintatapoja 

lähiyhteisössään 

ja laatii perustel-

tuja ehdotuksia 

niiden kehittä-

miseksi. 

T8 ohjata oppi-

lasta talouden 

perusteiden ym-

märtämiseen, 

S1, S4 

 

Oppilas oppii ym-

märtämään ja 

soveltamaan kes-

tävän talouden 

Vastuullisen ta-

loudellisen toi-

minnan 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti tunte-

vansa joitakin ta-

loudellisen 

Oppilas selittää 

taloudellisen toi-

minnan eri muo-

tojen merkitystä 

Oppilas erittelee 

taloudellisen toi-

minnan eri muo-

tojen merkitystä 

Oppilas peruste-

lee kestävää tu-

levaisuutta edis-

täviä ratkaisuja ja 
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oman talouden 

hallintaan ja vas-

tuulliseen kulut-

tamiseen kestä-

vän kehityksen 

periaatteiden 

mukaisesti  

periaatteita yksi-

lön ja kansanta-

louden näkökul-

masta. 

ymmärtäminen 

ja soveltaminen  

toiminnan muo-

toja (kuten kulut-

taminen, säästä-

minen).  

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti yksilön 

keinoja vaikuttaa 

kestävään tule-

vaisuuteen. 

yksilön talou-

dessa.  

 

Oppilas kuvailee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä tulevai-

suus asettaa 

koti- ja kansanta-

loudelle sekä yk-

silön taloudenpi-

dolle. 

kansantalou-

dessa. 

 

Oppilas erittelee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä tulevai-

suus asettaa 

koti- ja kansanta-

loudelle sekä 

yksilön talouden-

pidolle. 

arvioi niiden vai-

kutuksia koti- ja 

kansantalouk-

sille. 

 

Oppilas arvioi an-

netun aineiston 

pohjalta yksilön 

taloudenpitoa 

koskevia suunni-

telmia kestävän 

talouden näkö-

kulmasta.   

T9 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan näkemyksi-

ään, osallistu-

maan yhteiskun-

nalliseen toimin-

taan ja keskuste-

luun sekä käyttä-

mään mediatai-

tojaan ja tieto-

jaan yhteiskun-

nasta omien käsi-

tystensä muo-

dostamisessa ja 

kansalaisena toi-

mimisessa 

S1–S4 Oppilas oppii 

omaksumaan ja 

hyödyntämään 

yhteiskunnalli-

sessa toimin-

nassa oleellisia 

tietoja ja taitoja. 

 

Yhteiskunnalli-

nen ajattelu, 

osallistumis-, 

media- ja 

vaikuttamistaito-

jen soveltaminen  

 

 

 

 

Oppilas antaa 

ohjatusti esi-

merkkejä kei-

noista osallistua 

ja vaikuttaa yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas ottaa 

kantaa yhteis-

kunnalliseen ai-

heeseen. 

 

 

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa yh-

teiskunnallisesti. 

 

Oppilas peruste-

lee mielipiteitä 

yhteiskunnalli-

sista aiheista. 

 

 

 

Oppilas osallis-

tuu yhteiskunnal-

lis-poliittisten ky-

symysten käsitte-

lyyn ja vertailee 

erilaisia tapoja 

vaikuttaa. 

 

Oppilas peruste-

lee monipuoli-

sesti mielipiteitä 

yhteiskunnalli-

sista aiheista. 

 

 

  

Oppilas osallis-

tuu rakentavasti 

yhteiskunnallis-

poliittisten kysy-

mysten käsitte-

lyyn sekä esittää 

arvioita niistä 

käytävästä kes-

kustelusta. 
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Musiikki 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7–9  

 

Musiikin opetuksessa formatiivinen arviointi tarkoittaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta opintojen aikana. Se tukee oppilaiden motivaation rakentumista 

ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista 

ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Palautteen avulla 

oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti sekä soveltamaan käytännössä oppimaansa musiikin tietoa ja taitoa. Musiikin summatiivisessa 

arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että musiikillisiin 

taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Musiikissa harjoittelu- ja työskentelytaitojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen on yksi arvioitavista 

kriteereistä. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt musiikin ta-

voitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitel-

massa. Päättöarvosana on musiikin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvo-

sanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mu-

kaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan musiikin oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  

Musiikissa oppilaan oppimisen tavoitteet on johdettu musiikin opetuksen tavoitteista. Musiikin oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet koostuvat osallisuu-

den taidoista, musiikillisista taidoista ja tiedoista, luovasta tuottamisesta, kulttuurisen ymmärtämisen taidoista, monilukutaidosta, hyvinvoinnin ja ääniturvalli-

suuden taidoista sekä oppimaan oppimisen taidoista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Osallisuus 

T1 kannustaa 

oppilasta raken-

tavaan toimin-

taan musisoivan 

ryhmän ja mu-

siikillisten yhtei-

söjen jäsenenä 

S1–S4 Oppilas oppii 

toimimaan mu-

siikillisten yhtei-

söjen jäsenenä. 

Musiikillisen 

ryhmän jäse-

nenä toimimi-

nen 

Oppilas osallistuu 

musisoivan ryh-

män toimintaan 

opettajan konk-

reettisen ohjeen 

mukaan.  

Oppilas osaa toi-

mia musisoivan 

ryhmän jäse-

nenä. 

  

  

  

  

  

Oppilas toimii it-

senäisesti musi-

soivan ryhmän 

ja musiikillisen 

yhteisön jäse-

nenä huolehtien 

osuudestaan.  

Oppilas toimii ra-

kentavasti musi-

soivan ryhmän ja 

musiikillisen yh-

teisön jäsenenä 

huolehtien osuu-

destaan sekä 

kannustaen ja 

auttaen toisia. 

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata oppi-

lasta ylläpitä-

mään äänen-

käyttö- ja laulu-

taitoaan sekä 

kehittämään 

niitä edelleen 

musisoivan ryh-

män jäsenenä 

S1–S4 Oppilas kehittää 

äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan 

edelleen musi-

soivan ryhmän 

jäsenenä. 

Äänenkäyttö ja 

laulaminen mu-

siikkiryhmän jä-

senenä 

Oppilas käyttää 

ääntään osana 

musiikillista il-

maisua. 

  

  

  

  

  

Oppilas käyttää 

ääntään musiikil-

lisen ilmaisun vä-

lineenä ja osallis-

tuu yhteislau-

luun. 

Oppilas käyttää 

ääntään musii-

killisen ilmaisun 

välineenä ja 

osallistuu yh-

teislauluun so-

vittaen osuu-

tensa osaksi ko-

konaisuutta. 

Oppilas käyttää 

ääntään musiikil-

lisen ilmaisun vä-

lineenä tehtävän 

ja tilanteen mu-

kaisesti sekä yllä-

pitää ja kehittää 

äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan. 
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T3 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään edel-

leen soitto- ja 

yhteismusisoin-

titaitojaan  

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimin 

S1–S4 Oppilas kehittää 

edelleen soitto- 

ja yhteismusi-

sointitaitojaan 

soittaen keho-, 

rytmi-, melodia- 

ja sointusoitti-

mia. 

Soittaminen mu-

siikkiryhmän jä-

senenä 

Oppilas osallis-

tuu soittami-

seen konkreetti-

sen ohjauksen 

alaisena. 

  

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yhteis-

soittoon pyr-

kien sovittamaan 

osuutensa koko-

naisuuteen. 

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yh-

teissoittoon 

melko sujuvasti. 

  

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yh-

teissoittoon su-

juvasti. 

  

T4 rohkaista op-

pilasta moni-

puoliseen mu-

siikkiliikunnalli-

seen kokemi-

seen ja ilmai-

suun 

S1–S4 Oppilas ilmaisee 

ja tutkii musiikkia 

musiikkiliikunnal-

lisuuden keinoin. 

Musiikkiliikunta 

  

  

  

  

Oppilas osallistuu 

musiikkia ja lii-

kettä yhdistä-

vään toimintaan 

ryhmän jäse-

nenä.  

Oppilas sovittaa 

liikkumistaan 

musiikkiin ja osal-

listuu ryhmän jä-

senenä musiikki-

liikunnalliseen il-

maisuun. 

Oppilas sovittaa 

liikeilmaisuaan 

kuulemansa mu-

siikkiin ja ilmai-

see musiikkia 

liikkuen, myös 

rytmisesti pe-

russykettä seu-

raten ja ilmais-

ten. 

Oppilas käyttää 

koko kehon lii-

kettä monipuoli-

sesti ja luovasti 

musiikin oppimi-

sessa sekä musii-

killisessa ilmai-

sussa ja vuoro-

vaikutuksessa.   

T5 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia ääniym-

päristön ja mu-

siikin elämyksel-

liseen kuunte-

luun ja havain-

nointiin sekä 

S1–S4 Oppilas kuunte-

lee ja havainnoi 

ääniympäristöä 

ja musiikkia elä-

myksellisesti 

sekä kykenee 

osallistumaan 

aiheeseen 

Ääniympäristön 

ja musiikin 

kuuntelu ja siitä 

keskustelemi-

nen 

  

  

  

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia. 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia 

esittäen kuule-

mastaan yksittäi-

siä huomioita. 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiik-

kia ja osaa ker-

toa havainnois-

taan. 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia 

keskustellen ha-

vainnoistaan 

sekä perustellen 

näkemyksiään.  
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ohjata häntä 

keskustelemaan 

havainnoistaan 

liittyvään kes-

kusteluun. 

T6 kannustaa 

oppilasta raken-

tamaan luovaa 

suhdetta mu-

siikkiin ja ohjata 

häntä improvi-

sointiin, sovitta-

miseen ja sävel-

tämiseen sekä 

taiteidenväli-

seen työskente-

lyyn 

S1–S4 Oppilas rakentaa 

luovaa suhdetta 

musiikkiin impro-

visoiden, sovit-

taen ja säveltäen 

sekä työskentele-

mällä taiteiden-

välisesti. 

Musiikin luova 

tuottaminen 

   

Oppilas osallistuu 

luovan tuottami-

sen prosessiin. 

Oppilas osallistuu 

luovan tuottami-

sen prosessiin 

tuottaen yksittäi-

siä musiikillisia 

ideoita yksin tai 

ryhmän jäse-

nenä. 

Oppilas käyttää 

musiikillisia tai 

muita äänellisiä 

elementtejä ke-

hittäen ja to-

teuttaen musii-

killisia ideoita 

yksin tai ryhmän 

jäsenenä. 

  

Oppilas käyttää 

musiikillisia tai 

muita äänellisiä 

elementtejä ke-

hittäen ja toteut-

taen moninaisia 

sekä kekseliäitä 

musiikillisia ide-

oita yksin tai ryh-

män jäsenenä. 

  

T7 ohjata oppi-

lasta musiikin 

tallentamiseen 

ja tieto- ja vies-

tintäteknologian 

käyttöön sekä 

musiikin tekemi-

sessä että osana 

monialaisia ko-

konaisuuksia 

S1–S4 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

musiikin tekemi-

sessä sekä tallen-

tamisessa osana 

monialaisia koko-

naisuuksia. 

  

  

Musiikkiteknolo-

gian käyttö 

Oppilas kokeilee 

joitakin musiikki-

teknologian työ-

kaluja opettajan 

konkreettisten 

ohjeiden mu-

kaan. 

Oppilas kokeilee 

musiikkiteknolo-

gian mahdolli-

suuksia musiikin 

tekemisessä itse-

näisesti.  

Oppilas käyttää 

musiikkiteknolo-

gian tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 

  

Oppilas käyttää 

monipuolisesti 

musiikkiteknolo-

gian tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
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T8 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan musiikkia 

taiteenlajina  

ja ymmärtä-

mään, miten 

musiikkia käyte-

tään viestimi-

seen ja vaikutta-

miseen eri kult-

tuureissa 

S1–S4 Oppilas tarkaste-

lee musiikkia tai-

teenlajina ja 

oppii ymmärtä-

mään, miten mu-

siikkia käytetään 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen 

eri kulttuureissa. 

Kulttuurinen 

osaaminen 

Oppilas tunnistaa 

joitakin tapoja 

käyttää musiikkia 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen. 

 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikki-

kulttuureja. 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikin 

monista käyttö-

tavoista ja kult-

tuurisista ilmene-

mismuodoista ja 

osaa kertoa ha-

vainnoistaan. 

Oppilas jäsentää 

musiikin käyttö-

tapoja ja kult-

tuurisia ilmene-

mismuotoja ker-

toen havain-

noistaan. 

  

  

Oppilas analysoi 

ja arvioi musiikin 

käyttötapoja ja 

kulttuurisia ilme-

nemismuotoja  

ja osaa keskus-

tella niistä. 

T9 rohkaista ja 

ohjata oppilasta 

käyttämään mu-

siikin merkintä-

tapoja, käsit-

teitä ja termino-

logiaa musiikilli-

sessa toimin-

nassa. 

S1–S4 Oppilas käyttää 

musiikin mer-

kintätapoja, kä-

sitteitä ja termi-

nologiaa musii-

killisessa toimin-

nassa. 

Musiikillisten 

käsitteiden ja 

symbolien 

käyttö. 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikin 

käsitteitä ja sym-

boleja. 

Oppilas käyttää 

yksittäisiä musiik-

kikäsitteitä, mu-

siikin merkintäta-

poja ja joitakin 

musiikkitermejä 

musiikillisessa 

toiminnassa. 

Oppilas käyttää 

musiikkikäsit-

teitä, musiikin 

merkintätapoja 

sekä musiikki-

termejä musii-

killisessa toimin-

nassa. 

  

Oppilas käyttää 

ja soveltaa suju-

vasti ja tarkoituk-

senmukaisesti 

musiikkikäsit-

teitä, musiikin 

merkintätapoja 

ja musiikkiter-

mejä musiikilli-

sessa toimin-

nassa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T10 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan musiikin 

vaikutuksia 

S1–S4 Oppilas tunnis-

taa musiikin vai-

kutuksia 

 
Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 
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tunteisiin ja hy-

vinvointiin 

  

tunteisiin ja hy-

vinvointiin. 

  

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia 

T11 ohjata oppi-

lasta huolehti-

maan kuulos-

taan sekä musi-

sointi- ja ää-

niympäristön 

turvallisuudesta 

  

S1–S4 Oppilas huoleh-

tii kuulostaan ja 

pitää huolta mu-

sisointi- ja ää-

niympäristön 

turvallisuudesta. 

  

Kuulosta sekä 

musisointi- ja ää-

niympäristön tur-

vallisuudesta 

huolehtiminen 

Oppilas noudat-

taa annettavia 

turvallisuusoh-

jeita.    

Oppilas ottaa 

huomioon ää-

niympäristön tur-

vallisuuteen liit-

tyvät tekijät sekä 

käyttää laitteita 

ja soittimia tur-

vallisuusohjeiden 

mukaisesti. 

Oppilas käyttää 

laitteita ja soitti-

mia musisointi-

tilanteissa ot-

taen huomioon 

muun muassa 

äänen ja musii-

kin voimakkuu-

teen sekä muut 

turvalliseen toi-

mintaan liittyvät 

tekijät.  

Oppilas huolehtii 

vastuullisesti mu-

sisointi- ja ää-

niympäristön tur-

vallisuudsta. 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään musiikil-

lista osaamis-

taan harjoitte-

lun avulla, aset-

tamaan tavoit-

teita musiikilli-

selle oppimisel-

leen ja 

S1–S4 Oppilas oppii ke-

hittämään musii-

killista osaamis-

taan harjoittelun 

avulla, asettaa 

tavoitteita musii-

killiselle oppimi-

selleen sekä ar-

vioi taitojensa 

edistymistä 

Oppimisen taidot Oppilas kehittää 

osaamistaan 

opettajan tuke-

mana jollakin 

musiikillisen 

osaamisen osa-

alueella annetun 

tavoitteen suun-

taisesti. 

  

Oppilas asettaa 

itselleen ohjat-

tuna musisoin-

tiin, musiikkilii-

kuntaan tai sävel-

tämiseen ja muu-

hun luovaan 

tuottamiseen liit-

tyviä tavoitteita, 

Oppilas asettaa 

ohjattuna itsel-

leen musisoin-

tiin, musiikkilii-

kuntaan tai sä-

veltämiseen ja 

muuhun luo-

vaan tuottami-

seen liittyviä ta-

voitteita, 

Oppilas asettaa 

musisointiin, mu-

siikkiliikuntaan 

tai säveltämiseen 

ja muuhun luo-

vaan tuottami-

seen liittyviä ta-

voitteita ja työs-

kentelee niiden 

mukaisesti.  
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arvioimaan tai-

tojensa edisty-

mistä suhteessa 

tavoitteisiin. 

suhteessa tavoit-

teisiin. 

  

  

toimii niiden 

suuntaisesti ja  

työskentelee nii-

den suuntaisesti  

harjoittelee nii-

den suuntaisesti 

sekä arvioi edis-

tymistään suh-

teessa tavoittei-

siinsa. 

 

Oppilas arvioi toi-

mintaansa ja mu-

kauttaa työsken-

telyään tavoit-

teidensa poh-

jalta. 

 

Kuvataide 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja 

summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen 

sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaa-

misen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja 

vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

kuvataiteen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä 

mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suo-

riutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen kumuloituu ylemmän arvosanan kriteerissä edellytettyyn osaami-

sen tasoon. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppilaan osoittamaa osaamisen tasoa suhteessa kaikkiin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöar-

vioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaamista kehitetään kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppimäärän päättymiseen saakka.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa op-

pilasta havainnoi-

maan taidetta, 

ympäristöä ja 

muuta visuaalista 

kulttuuria moni-

aistisesti ja käyt-

tämällä moni-

puolisesti kuvalli-

sen tuottamisen 

menetelmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan tai-

detta, ympäris-

töä ja muuta vi-

suaalista kulttuu-

ria. 

Taiteen, ympäris-

tön ja muun visu-

aalisen kulttuurin 

havainnoiminen 

Oppilas tekee ha-

vaintoja yksilölli-

sesti ohjeistet-

tuna. 

Oppilas käyttää 

joitakin kuvalli-

sen tuottamisen 

menetelmiä teh-

dessään havain-

toja. 

Oppilas käyttää 

useita kuvallisen 

tuottamisen me-

netelmiä ja eri 

aisteja tehdes-

sään havaintoja. 

Oppilas käyttää 

kuvallisen tuotta-

misen menetel-

miä tarkoituk-

senmukaisesti ja 

monipuolisesti 

tehdessään ha-

vaintoja. 

T2 rohkaista op-

pilasta keskuste-

lemaan omista ja 

muiden havain-

noista ja ajatuk-

sista sekä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

keskustelemaan 

havainnoista ja 

ajatuksista pe-

rustellen näke-

myksiään. 

Havaintojen ja 

ajatusten sanalli-

nen pohdinta 

 

Oppilas sanallis-

taa suullisesti tai 

kirjallisesti opet-

tajalle jonkin ha-

vaintonsa. 

Oppilas tuo joita-

kin havaintojaan 

ja ajatuksiaan yh-

teiseen keskuste-

luun. 

Oppilas osallis-

tuu oma-aloittei-

sesti keskustelui-

hin ja perustelee 

ajatuksiaan.  

Oppilas osallis-

tuu keskustelui-

hin näkemyksi-

ään selkeästi pe-

rustellen ja mui-

den 
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perustelemaan 

näkemyksiään 

puheenvuoroja 

rakentavasti tul-

kiten. 

T3 innostaa oppi-

lasta ilmaise-

maan havainto-

jaan ja ajatuksi-

aan kuvallisesti 

erilaisia välineitä 

ja tiedon tuotta-

misen tapoja 

käyttäen eri ym-

päristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-

maisemaan ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan käyttä-

mällä erilaisia ku-

vallisen ilmaisun 

tapoja. 

Havaintojen ja 

ajatusten kuvalli-

nen ilmaisemi-

nen 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti 

ohjattuna joita-

kin havaintojaan 

ja ajatuksiaan ku-

vallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

myös jotakin 

muuta tiedon 

tuottamisen ta-

paa. 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

myös muita tie-

don tuottamisen 

tapoja. 

Oppilas syventää 

havaintojensa ja 

ajatustensa il-

maisemista ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

monipuolisesti 

muita tiedon 

tuottamisen ta-

poja. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan erilaisia 

materiaaleja, tek-

niikoita ja ilmai-

sun keinoja sekä 

syventämään ku-

vallisen tuottami-

sen taitojaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii sy-

ventämään ku-

vailmaisun taito-

jaan. 

Kuvailmaisun tai-

tojen syventämi-

nen 

 

 

Oppilas kokeilee 

jonkin materiaa-

lin tai tekniikan 

käyttöä. 

Oppilas harjoitte-

lee erilaisia ku-

vailmaisun kei-

noja ja käyttää 

niistä joitakin ta-

voitteellisesti. 

Oppilas käyttää 

tavoitteellisesti 

erilaisia kuvail-

maisun keinoja. 

Oppilas soveltaa 

tavoitteellisesti ja 

tarkoituksenmu-

kaisesti erilaisia 

kuvailmaisun kei-

noja. 
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T5 ohjata oppi-

lasta tutkivaan 

lähestymistapaan 

itsenäisessä ja 

yhteistoiminnalli-

sessa kuvallisessa 

työskentelyssä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

käyttämään tut-

kivaa lähestymis-

tapaa ja kehittä-

mään ongelman-

ratkaisutaitojaan. 

Tutkivan lähesty-

mistavan ja on-

gelmanratkaisu-

taitojen käyttä-

minen 

Oppilas harjoitte-

lee ohjatusti tut-

kivaa lähestymis-

tapaa työskente-

lyssään. 

Oppilas harjoitte-

lee tutkivaa lä-

hestymistapaa 

yksin tai ryh-

mässä työsken-

nellessään. 

Oppilas käyttää 

tutkivaa lähesty-

mistapaa yksin 

tai ryhmässä 

työskennelles-

sään. 

Oppilas käyttää 

tavoitteellisesti 

tutkivaa lähesty-

mistapaa yksin ja 

yhteistoiminnalli-

sesti työskennel-

lessään. 

T6 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan mielipitei-

tään sekä sovel-

tamaan kuvalli-

sen viestinnän ja 

vaikuttamisen 

keinoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-

maisemaan mie-

lipiteitään sekä 

soveltamaan ku-

vallisen vaikutta-

misen keinoja. 

Kuvallisen tuotta-

misen avulla vai-

kuttaminen 

Oppilas tunnistaa 

ja kokeilee kuval-

lisen viestinnän 

mahdollisuuksia. 

Oppilas käyttää 

joitakin kuvalli-

sen viestinnän 

keinoja ilmaistes-

saan mielipitei-

tään. 

Oppilas ilmaisee 

mielipiteitään it-

selleen merkityk-

sellisistä asioista 

kuvallisen vies-

tinnän keinoin. 

Oppilas osallistuu 

ja vaikuttaa ym-

päristöön sovel-

tamalla kuvalli-

sen viestinnän 

keinoja. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan kuvallisia, 

sanallisia ja 

muita kuvatulkin-

nan menetelmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia kuvatulkin-

nan menetelmiä. 

Kuvatulkinnan 

menetelmien so-

veltaminen 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

kuvatulkinnan 

menetelmää. 

Oppilas harjoitte-

lee kuvatulkin-

nan menetelmiä 

ja käyttää niistä 

joitakin. 

Oppilas käyttää 

erilaisia kuvatul-

kinnan menetel-

miä. 

Oppilas soveltaa 

monipuolisesti 

erilaisia kuvatul-

kinnan menetel-

miä. 

T8 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan taiteen ja 

muun visuaalisen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan tai-

teen ja muun vi-

suaalisen 

Visuaalisen kult-

tuurin merkityk-

sen tarkastelemi-

nen 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää jonkin 

visuaalisen 

Oppilas tarkaste-

lee joitakin visu-

aalisen kulttuurin 

merkityksiä sekä 

Oppilas osallistuu 

tulkinnoillaan 

keskusteluun vi-

suaalisen 

Oppilas peruste-

lee näkemyksi-

ään visuaalisen 
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kulttuurin merki-

tystä yksilölle, 

yhteisölle ja yh-

teiskunnalle his-

torian ja kulttuu-

rin näkökulmista 

kulttuurin erilai-

sia merkityksiä 

kulttuurin merki-

tyksen. 

 

tutustuu niistä 

käytävään kes-

kusteluun. 

kulttuurin merki-

tyksestä. 

kulttuurin merki-

tyksestä. 

 

T9 innostaa oppi-

lasta sovelta-

maan eri aikojen 

ja kulttuurien ku-

vailmaisun tapoja 

kuvallisessa tuot-

tamisessaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tuntemaan ja so-

veltamaan kult-

tuurisia kuvail-

maisun tapoja. 

Kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus ja 

soveltaminen 

 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

tiettyä kulttuu-

rista kuvailmai-

sun tapaa. 

Oppilas tutustuu 

ohjatusti kulttuu-

risiin kuvailmai-

sun tapoihin ja 

käyttää niitä ku-

vallisessa tuotta-

misessaan. 

Oppilas kehittää 

kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus-

taan soveltamalla 

niitä kuvallisessa 

tuottamisessaan. 

Oppilas kehittää 

kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus-

taan soveltamalla 

niitä kuvallisessa 

tuottamisessa ja 

perustelemalla 

ratkaisujaan. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppi-

lasta ottamaan 

kantaa taiteessa, 

ympäristössä ja 

muussa visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviin arvoi-

hin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

esittämään näke-

myksiään visuaa-

lisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä 

arvoista. 

Kannan ottami-

nen visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

neviin arvoihin 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää jonkin 

visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

nevän arvon. 

 

Oppilas nimeää ja 

pohtii visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviä arvoja. 

Oppilas ottaa 

kantaa visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviä arvoja 

koskevaan kes-

kusteluun. 

Oppilas osallistuu 

visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

neviä arvoja kos-

kevaan keskuste-

luun ja peruste-

lee näkemyksi-

ään. 

T11 kannustaa 

oppilasta otta-

maan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan 

kulttuurista 

Omien arvojen 

kuvallinen ilmai-

seminen 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon jonkin 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon 

Oppilas tarkaste-

lee kuvailmaisus-

saan kulttuurista 

Oppilas esittää 

näkemyksiään 

kulttuurisen 
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kuvailmaisussaan 

huomioon kult-

tuurinen moni-

naisuus ja kes-

tävä kehitys sekä 

vaikuttamaan ku-

vien avulla 

moninaisuutta ja 

kestävää kehi-

tystä sekä vaikut-

tamaan kuvien 

avulla. 

kulttuurisen mo-

ninaisuuden tai 

kestävän kehityk-

sen näkökulman. 

 

erilaisia kulttuuri-

sen moninaisuu-

den ja kestävän 

kehityksen näkö-

kulmia. 

moninaisuutta ja 

kestävää kehi-

tystä sekä tunnis-

taa kuvilla vaikut-

tamisen mahdol-

lisuuksia. 

moninaisuuden 

ja kestävän kehi-

tyksen kysymyk-

sistä sekä vaikut-

taa kuvien avulla. 

 

Käsityö 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7–9   

 

Käsityön oppimisen ja osaamisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. 

Formatiivisella arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannuste-

taan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja heille tarjo-

taan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia ja saada vertaispalautetta. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään 

osana formatiivista arviointia. Summatiivinen arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin. Eri vaiheiden dokumentointi 

toimii arvioinnin välineenä.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt käsityön op-

pimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on käsityön oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut op-

pimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

T1 ohjata oppi-

lasta ideoimaan, 

tutkimaan, kokei-

lemaan ja suun-

nittelemaan yrit-

teliäästi työsken-

telyään 

S1–S5 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

työskentelyään.   

 

Oppilas oppii toi-

mimaan yritteli-

äästi ja luovasti 

ideoidessaan, 

tutkiessaan ja ko-

keillessaan erilai-

sia asioita. 

Työskentely ja 

tuottaminen 

Oppilas suunnit-

telee omaa työ-

tään annetun oh-

jeen ja esimerkin 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä tietyn työ-

vaiheen konk-

reettisesti ohjat-

tuna. 

Oppilas suunnit-

telee työtään an-

nettujen ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas pyrkii 

työskentelemään 

yritteliäästi. 

Oppilas suunnit-

telee työskente-

lyään ja osaa 

tehdä valintoja ja 

etsiä työhönsä 

omia ratkaisuja. 

  

Oppilas suunnit-

telee itsenäisesti 

työskentelyään.  

 

Oppilas työsken-

telee yritteliäästi 

ja oma-aloittei-

sesti. 

T2 ohjata oppi-

lasta asettamaan 

käsityöhön omia 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita sekä to-

teuttamaan nii-

den perusteella 

kokonaisen käsi-

työprosessin ja 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

asettamaan omia 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita.  

 

Oppilas oppii to-

teuttamaan ko-

konaisen käsityö-

prosessin.  

Kokonaisen käsi-

työprosessin to-

teuttaminen 

 

 

 

Oppilas asettaa 

opettajan avulla 

konkreettisen 

työskentelyyn 

liittyvän oppimi-

sen tavoitteen.  

 

Oppilas työsken-

telee vaihe ker-

rallaan ja pohtii 

Oppilas asettaa 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita ohja-

tusti.  

 

Oppilas etenee 

käsityöproses-

sissa vaihe 

Oppilas osaa 

asettaa oppimi-

selle ja työsken-

telylle tavoitteita, 

työskentelee kä-

sityöprosessin 

mukaisesti ja 

pohtii realistisesti 

käsityöprosessi-

aan. 

Oppilas asettaa 

itsenäisesti oppi-

misen ja työsken-

telyn tavoitteita.  

 

Oppilas etenee 

johdonmukai-

sesti ja pohtii kä-

sityöprosessiaan 
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arvioimaan oppi-

mistaan 

 

Oppilas oppii 

pohtimaan työs-

kentelyään koko-

naisessa käsityö-

prosessissa.  

käsityöprosessi-

aan ohjatusti.  

vaiheelta ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas pohtii kä-

sityöprosessiaan 

annettujen vaih-

toehtojen poh-

jalta.  

analyyttisesti ja 

realistisesti. 

 

T3 opastaa oppi-

lasta tutustu-

maan ja käyttä-

mään monipuoli-

sesti erilaisia työ-

välineitä, materi-

aaleja ja tarkoi-

tuksenmukaisia 

työtapoja sekä 

kehittämään in-

novaatioita 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään mo-

nipuolisesti eri-

laisia työvälineitä 

sekä oppii valit-

semaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

materiaaleja ja 

käsityön työta-

poja.  

Oppilas on kekse-

liäs työskentelys-

sään. 

Työvälineiden 

käyttö, valmistus-

menetelmien ja 

käsityön työtapo-

jen tarkoituksen-

mukainen käyttä-

minen 

Oppilas osallistuu 

molempien käsi-

työn työtapojen 

opetukseen. 

 

Oppilas käyttää 

erilaisia työväli-

neitä ja materi-

aaleja tarvitta-

essa konkreetti-

sesti ohjattuna. 

Oppilas ymmär-

tää erilaisten kä-

sityön työtapojen 

ja materiaalien 

merkityksen käsi-

työprosessissa ja 

valitsee niistä oh-

jatusti työskente-

lyynsä soveltu-

vat.  

 

Oppilas käyttää 

erilaisia työväli-

neitä ja materi-

aaleja annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti. 

Oppilas osaa va-

lita tarkoituksen-

mukaisia materi-

aaleja ja valmis-

tusmenetelmiä 

sekä osaa käyttää 

niitä kekseliäästi 

valmistaessaan 

suunnittelemiaan 

tuotteita tai te-

oksia. 

Oppilas arvioi eri 

työvälineiden ja 

valmistusmene-

telmien käyttö- 

kelpoisuutta käsi-

työprosessissa.  

 

Oppilas soveltaa 

materiaaleihin ja 

työtapoihin liitty-

vää osaamistaan 

kekseliäästi, ko-

keilevasti ja tar-

koituksenmu kai-

sesti.  
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T4 ohjata oppilas 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleja sekä 

vahvistamaan vi-

suaalista, materi-

aalista ja tekno-

logista ilmaisua  

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleita.   

 

Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään visuaalisesti 

erilaisia materi-

aaleja ja esitys-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

Visuaalinen, mate-

riaalinen ja esitys-

teknologinen il-

maisu 

 

 

Oppilas tunnistaa 

erilaisia käsityön 

käsitteitä, merk-

kejä ja symbo-

leita. 

 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti 

ohjattuna kuvalli-

sesti joitain ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan. 

Oppilas käyttää 

käsityön käsit-

teitä, merkkejä ja 

symboleita oh-

jeen mukaan.  

 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti ja jotain 

muuta tapaa 

käyttämällä. 

Oppilas käyttää 

käsityön keskei-

siä käsitteitä ja 

osaa esittää ide-

ansa selkeästi 

esitysteknologiaa 

hyödyntäen.  

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisesti käsityön 

käsitteitä, merk-

kejä ja symbo-

leita.  

 

Oppilas ilmaisee 

ideansa moni-

puolisesti ja luo-

vasti erilaisia ma-

teriaaleja ja esi-

tysteknologiaa 

hyödyntäen. 

T5 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, ennakoi-

maan ja reagoi-

maan työtilantei-

siin liittyviin riski-

tekijöihin ja toi-

mimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa 

S6  Oppilas oppii ha-

vainnoimaan, ar-

vioimaan ja en-

nakoimaan erilai-

sia riskitilanteita 

ja reagoi tarvitta-

essa niihin.  

 

Oppilas oppii toi-

mimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa. 

Turvallinen työs-

kentely 

Oppilas noudat-

taa käsityöpro-

sessissa annet-

tuja työturvalli-

suusohjeita konk-

reettisesti ohjat-

tuna. 

 

Oppilas tunnistaa 

käsityöprosessin 

keskeisiä työtur-

vallisuuteen liit-

tyviä riskitekijöitä 

ja noudattaa an-

nettuja työturval-

lisuusohjeita. 

Oppilas osaa ar-

vioida työskente-

lyn vaaroja ja ris-

kejä sekä toimii 

turvallisesti käsi-

työprosessissa. 

Oppilas arvioi ja 

ennakoi työsken-

telyn vaaroja ja 

riskejä osana kä-

sityöprosessia.  

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja toimillaan edis-

tää oppimisym-

päristön turvalli-

suutta.  
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T6 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

mahdollisuuksia 

käsityön suunnit-

telussa, valmis-

tuksessa ja doku-

mentoinnissa, 

sekä yhteisöllisen 

tiedon tuottami-

sessa ja jakami-

sessa 

S1–S5 

 

Oppilas oppii 

käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

mahdollisuuksia 

käsityön suunnit-

telussa, valmis-

tuksessa ja doku-

mentoinnissa.   

 

Oppilas oppii yh-

teisöllistä tiedon 

tuottamista ja ja-

kamista.  

Tieto- ja viestintä-

tekniset taidot 

sekä yhteisöllinen 

työskentely 

Oppilas käyttää 

konkreettisesti 

ohjattuna tieto- 

ja viestintätekno-

logiaa omassa tai 

yhteisessä käsi-

työprosessissa. 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää annetun 

ohjeen mukaan 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa käsi-

työn suunnitte-

lussa, valmistuk-

sessa ja doku-

mentoinnissa yk-

sin tai yhdessä 

toisten kanssa. 

Oppilas osaa 

käyttää käsityö-

prosessin suun-

nittelussa, val-

mistamisessa ja 

dokumentoin-

nissa sekä yhtei-

söllisen tiedon 

tuottamisessa 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa mo-

nipuolisesti käsi-

työprosessin eri 

vaiheissa sekä 

yhteisöllisen tie-

don tuottami-

sessa ja jakami-

sessa. 

T7 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

käsityön, käden-

taitojen ja tekno-

logisen kehityk-

sen merkitys 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa 

työelämässä 

S7 

  

Oppilas oppii 

tuntemaan käsi-

työn, kädentaito-

jen ja teknologi-

sen kehityksen 

merkityksen 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa 

työelämässä. 

Käsityön ja käden-

taitojen merkityk-

sen hahmottami-

nen arkielämässä 

ja yhteiskunnassa 

 

 

Oppilas osallistuu 

opettajan ohjaa-

mana käsityön ja 

kädentaitojen 

merkityksen poh-

dintaan. 

Oppilas osaa esi-

merkkien avulla 

kuvailla käsityön 

merkityksen ar-

jessa, yhteiskun-

nassa ja työelä-

mässä. 

Oppilas osaa 

pohtia käsityön 

ja kädentaitojen 

merkitystä 

omassa elämäs-

sään ja yhteis-

kunnassa. 

Oppilas osaa tar-

kastella eri näkö-

kulmista käsi-

työn, kädentaito-

jen ja teknologi-

sen kehityksen 

merkitystä 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä sekä 

muussa työelä-

mässä. 
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T8 ohjata oppi-

laita taloudelli-

seen ajatteluun 

ja kehittämään 

käsityöprosessiin 

liittyviä valintoja, 

jotka edistävät 

kestävää elämän-

tapaa 

S8 Oppilas oppii 

ajattelemaan ta-

loudellisesti.  

 

Oppilas oppii te-

kemään käsityö-

prosessiin liitty-

viä valintoja, 

jotka edistävät 

kestävää elämän-

tapaa.  

Perusteltujen va-

lintojen tekeminen 

ja kestävän elä-

mäntavan huomi-

oiminen käsityö-

prosessissa 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää käsityö-

materiaaleja ta-

loudellisesti 

opettajan ohjaa-

mana. 

Oppilas osaa osit-

tain itsenäisesti 

tehdä taloudelli-

sia valintoja työs-

kentelyssään. 

 

Oppilas ymmär-

tää käsityöpro-

sessissa tehtä-

vien valintojen ja 

kestävän elämän-

tavan välistä yh-

teyttä. 

Oppilas osaa 

tehdä taloudelli-

sia valintoja työs-

kentelyssään. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida käsityö-

prosessissa teh-

tävien valintojen 

ja kestävän elä-

mäntavan välistä 

yhteyttä.  

Oppilas tekee ta-

loudellisia valin-

toja ja ymmärtää 

laadukkaan työn 

merkityksen. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella käsityöpro-

sessiin ja kestä-

vään elämänta-

paan liittyviä va-

lintoja. 

 

Liikunta 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myön-

teistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikun-

nan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.  

 

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely 

(tavoitteet 1 ja 7–10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin 

perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearvioin-

tiin. 
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt liikunnan 

oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on liikunnan oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Liikunnassa osaaminen kertyy kumuloituvasti aikaisemman osaamisen jatkoksi. Päättöarvioinnin kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvauk-

set sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa op-

pilasta fyysiseen 

aktiivisuuteen, 

kokeilemaan eri-

laisia liikunta-

muotoja ja har-

joittelemaan 

parhaansa yrit-

täen 

S1 Oppilas on fyysi-

sesti aktiivinen, 

kokeilee erilaisia 

liikuntamuotoja 

ja harjoittelee ak-

tiivisesti.  

Fyysinen aktiivi-

suus ja yrittämi-

nen 

Oppilas osallistuu 

satunnaisesti ja 

valikoiden liikun-

tatuntien toimin-

taan. 

Oppilas osallistuu 

liikuntatunneille 

ja kokeilee erilai-

sia liikuntamuo-

toja. 

Oppilas osallistuu 

liikuntatuntien 

toimintaan 

yleensä aktiivi-

sesti kokeillen ja 

harjoitellen eri-

laisia liikunta-

muotoja.  

Oppilas osallis-

tuu aktiivisesti ja 

harjoittelee ope-

tettuja liikunta-

muotoja. 
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T2 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan havain-

tomotorisia tai-

tojaan eli havain-

noimaan itseään 

ja ympäristöään 

aistien avulla 

sekä tekemään 

liikuntatilantei-

siin sopivia rat-

kaisuja 

S1 Oppilas havain-

noi itseään ja ym-

päristöään eri 

aistien avulla ja 

tekee tarkoituk-

senmukaisia rat-

kaisuja.  

Ratkaisujen teko 

erilaisissa liikun-

tatilanteissa 

Oppilas osaa ker-

toa joitain ha-

vaintojaan ja 

hyödyntää niitä 

opettajan autta-

mana omassa 

toiminnassaan.   

Oppilas ymmär-

tää ja osaa ker-

toa tekemiään 

havaintoja sekä 

yhdistää niitä toi-

mintaansa. 

  

  

  

Oppilas tekee ha-

vaintojen poh-

jalta useimmiten 

tarkoituksenmu-

kaisia ratkaisuja 

erilaisissa liikun-

tatilanteissa. 

  

Oppilas valitsee 

tarkoituksenmu-

kaisia havaintoja 

ratkaisunteon 

perustaksi, pys-

tyy perustele-

maan ratkaisunsa 

ja sopeuttaa liik-

kumistaan niiden 

mukaan.  

T3 ohjata oppi-

lasta harjoittelun 

avulla kehittä-

mään tasapaino- 

ja liikkumistaito-

jaan, jotta oppi-

las osaa käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa niitä moni-

puolisesti erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä, eri 

vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuo-

doissa 

S1 Oppilas kehittää 

tasapaino- ja liik-

kumistaitojaan 

erilaisissa oppi-

misympäris-

töissä. 

Motoriset perus-

taidot (tasa-

paino- ja liikku-

mistaidot) eri lii-

kuntamuodoissa 

  

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää tasapaino- ja 

liikkumistaitoja 

joissakin opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää tasapaino- ja 

liikkumistaitoja 

useimmissa ope-

tetuissa liikunta-

muodoissa.  

Oppilas osaa 

käyttää, yhdistää 

ja soveltaa tasa-

paino- ja liikku-

mistaitoja useim-

missa opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa tasapaino- ja 

liikkumistai-

toja opetetuissa 

liikuntamuo-

doissa. 
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T4 ohjata oppi-

lasta harjoittelun 

avulla kehittä-

mään välineen-

käsittelytaito-

jaan, jotta oppi-

las osaa käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa niitä moni-

puolisesti erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä, eri 

välineillä, eri 

vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuo-

doissa 

S1 Oppilas kehittää 

välineenkäsittely-

taitojaan erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä.  

Motoriset perus-

taidot (välineen-

käsittelytaidot) 

eri liikuntamuo-

doissa 

  

Oppilas osaa 

käyttää välineen-

käsittelytaitoja 

joissakin opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää välineenkäsit-

telytaitoja useim-

missa opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

  

Oppilas osaa 

käyttää, yhdistää 

ja soveltaa väli-

neenkäsittelytai-

toja useimmissa 

opetetuissa lii-

kuntamuodoissa. 

Oppilas käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa välineenkäsit-

telytaitoja opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

T5 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

arvioimaan, yllä-

pitämään ja ke-

hittämään fyysi-

siä ominaisuuksi-

aan: voimaa, no-

peutta, kestä-

vyyttä ja liikku-

vuutta 

S1 Oppilas arvioi, yl-

läpitää ja kehit-

tää fyysisiä 

kunto-ominai-

suuksiaan. 

Fyysisten kunto-

ominaisuuksien 

arviointi, ylläpito 

ja kehittäminen  

Oppilas osaa ker-

toa joitain fyysis-

ten kunto-omi-

naisuuksien arvi-

ointimenetelmiä 

ja toisen ohjauk-

sessa harjoittaa 

ominaisuuksi-

aan.  

Oppilas osaa ker-

toa ja valita eri-

laisten fyysisten 

kunto-ominai-

suuksien arvioin-

tiin soveltuvia 

menetelmiä ja 

harjoittaa oma-

toimisesti joitain 

fyysisiä ominai-

suuksiaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida fyysisiä 

kunto-ominai-

suuksiaan ja sen 

pohjalta harjoit-

taa voimaa, no-

peutta, kestä-

vyyttä ja liikku-

vuutta. 

Oppilas tunnistaa 

omia vahvuuksi-

aan ja heikkouk-

siaan ja tunnista-

misen perus-

teella osaa ylläpi-

tää ja kehittää 

fyysisiä kunto-

ominaisuuksiaan. 
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T6 vahvistaa 

uima- ja vesipe-

lastustaitoja, 

jotta oppilas 

osaa sekä uida 

että pelastautua 

ja pelastaa ve-

destä 

S1 Oppilas vahvistaa 

uima- ja vesipe-

lastustaitojaan. 

 

  

  

Uima- ja vesipe-

lastustaidot  

Oppilas osaa uida 

10 m. 

Oppilas ui 50 m 

käyttäen kahta 

uintitapaa ja su-

keltaa 5 m. 

Oppilas osaa 

uida*, pelastau-

tua ja pelastaa 

vedestä (*Poh-

joismaisen uima-

taidon kriteeri). 

Oppilas osaa uida 

sujuvasti kah-

della uintitavalla 

sekä pelastautua 

ja pelastaa ve-

destä eri tavoilla. 

T7 ohjata oppi-

lasta turvalliseen 

ja asialliseen toi-

mintaan 

S1 Oppilas toimii 

tunneilla turvalli-

sesti ja asialli-

sesti. 

 

  

Toiminnan tur-

vallisuus liikunta-

tunneilla  

Oppilas osaa ker-

toa, miten toimi-

taan turvallisesti 

ja asiallisesti, 

sekä toimii ja va-

rustautuu 

yleensä ohjeiden 

mukaan. 

Oppilas ymmär-

tää turvallisuu-

teen liittyviä ris-

kitekijöitä ja toi-

mii tunnilla tur-

vallisesti sekä va-

rustautuu asialli-

sesti. 

Oppilas toimii 

turvallisesti ja 

asiallisesti liikun-

tatunneilla. 

Oppilas toimii 

turvallisesti ja 

asiallisesti sekä 

edistää turvalli-

suutta liikunta-

tunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-

lasta työskente-

lemään kaikkien 

kanssa sekä sää-

telemään toi-

mintaansa ja 

tunneilmaisuaan 

liikuntatilan-

teissa toiset huo-

mioon ottaen 

S2 Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa ja pystyy 

säätelemään toi-

mintaansa ja tun-

neilmaisuaan lii-

kuntatilanteissa. 

 

  

  

Tunne- ja vuoro-

vaikutustaidot 

sekä työskentely-

taidot 

Oppilas työsken-

telee vali-

koimiensa ihmis-

ten kanssa sekä 

säätelee toimin-

taansa ja tunneil-

maisuaan niin, 

että pystyy toimi-

maan 

Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa.  

Oppilas työsken-

telee eri liikunta-

tilanteissa yhtei-

sesti sovitulla ta-

valla ja toiset 

huomioon ot-

taen. 

  

Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa ja edistää 

ryhmän toimin-

taa ja oppimista. 
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  liikuntatilanteissa 

muiden kanssa.  

T9 ohjata oppi-

lasta toimimaan 

reilun pelin peri-

aatteella sekä ot-

tamaan vastuuta 

yhteisistä oppi-

mistilanteista 

S2 Oppilas toimii 

reilun pelin peri-

aatteiden mukai-

sesti ja ottaa vas-

tuuta yhteisistä 

oppimistilan-

teista. 

Vastuun kanto 

yhteisissä oppi-

mistilanteissa 

   

Oppilas osaa ker-

toa reilun pelin 

periaatteita ja 

kantaa satunnai-

sesti vastuuta yh-

teisistä oppimis-

tilanteista. 

Oppilas noudat-

taa reilun pelin 

periaatteita ja 

antaa muille työ-

rauhan. 

Oppilas noudat-

taa reilun pelin 

periaatteita ja 

osoittaa otta-

vansa vastuuta 

yhteisistä oppi-

mistilanteista. 

Oppilas kantaa 

vastuuta yhtei-

sestä toiminnasta 

ja edistää sitä. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 

oppilasta otta-

maan vastuuta 

omasta toimin-

nasta ja vahvis-

taa oppilaan it-

senäisen työs-

kentelyn taitoja 

S3 Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

toiminnastaan ja 

osaa työsken-

nellä itsenäisesti. 

 

  

Itsenäisen työs-

kentelyn taidot  

Oppilas osaa ker-

toa, miten voi ot-

taa vastuuta 

omasta toimin-

nasta, ja toimii 

opettajan ohjaa-

mana. 

Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

toiminnastaan ja 

osaa työsken-

nellä ajoittain it-

senäisesti. 

Oppilas työsken-

telee yleensä 

vastuullisesti ja 

itsenäisesti. 

  

  

Oppilas työsken-

telee vastuulli-

sesti ja itsenäi-

sesti. 

T11 huolehtia 

siitä, että oppi-

laat saavat riittä-

västi myönteisiä 

kokemuksia 

omasta kehosta, 

pätevyydestä ja 

S3 
  

Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 
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yhteisöllisyy-

destä 

T12 auttaa oppi-

lasta ymmärtä-

mään riittävän 

fyysisen aktiivi-

suuden ja liikun-

nallisen elämän-

tavan merkitys 

kokonaisvaltai-

selle hyvinvoin-

nille 

S3 Oppilas oppii ym-

märtämään riit-

tävän fyysisen 

aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elä-

mäntavan merki-

tyksestä koko-

naisvaltaiselle 

hyvinvoinnille. 

 
Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia.  

 
  

  

 

T13 tutustuttaa 

oppilas yleisten 

liikuntamuotojen 

harrastamiseen 

liittyviin mahdol-

lisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, 

jotta hän saa 

edellytyksiä löy-

tää itselleen so-

pivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia 

S3 Oppilas oppii löy-

tämään itselleen 

sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia 

liikuntaharras-

tuksia. 

 
Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 

 
 

 



281 
 

liikuntaharras-

tuksia 

 

Kotitalous 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9  

 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa.  Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa 

kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös koti-

talouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia 

tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Osaamista arvioidaan monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti 

tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvo-

sanaan. 

 

Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan 

osaaminen rakentuu ja taidot tulevat näkyväksi kotitalouden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.  
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 5 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 7 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 8 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 9 

 

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppi-

lasta suunnittele-

maan, organisoi-

maan ja arvioi-

maan työtä ja 

toimintaa 

S1, S2 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

työn tekemisen, 

tekemään työ-

tehtävän ja tar-

kastelemaan 

omaa työtään ja 

toimintaansa. 

Työn suunnit-

telu ja toteutta-

minen sekä 

oman toiminnan 

tarkastelu 

 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin työproses-

siin kuuluvia työ-

tehtäviä.  

 

Oppilas tarvitsee 

paljon ohjausta 

ja apua työn 

suunnittelemi-

sessa ja toteutta-

misessa. 

Oppilas suunnit-

telee, organisoi 

ja kuvailee omaa 

työtänsä ja toi-

mintaansa työ-

vaiheittain an-

nettujen ohjei-

den mukaisesti. 

 

  

Oppilas suunnit-

telee ja työsken-

telee työvaiheit-

tain annettuja 

ohjeita soveltaen 

sekä kuvailee 

omaa osaamis-

taan oman työs-

kentelyn tarkas-

telun avulla. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja työsken-

telee itsenäisesti 

sekä perustelee 

omaa työskente-

lyään ja toimin-

taansa. 

T2 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan kotitalou-

den hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja 

sekä kannustaa 

luovuuteen ja es-

tetiikan huomioi-

miseen 

S1, S2 Oppilas oppii ko-

titalouden kä-

dentaitoja ja ko-

keilee erilaisia 

työtapoja.  Hän 

oppii ottamaan 

huomioon toi-

minnassaan luo-

vuuden ja estetii-

kan. 

Kädentaidot ko-

titalouden pe-

rustehtävien to-

teuttamisessa, 

luovuus ja este-

tiikka 

 

 

 

Oppilas suoriu-

tuu ohjatusti kä-

dentaitoja edel-

lyttävistä yksit-

täisistä työtehtä-

vistä.  

 

 

Oppilas suoriu-

tuu annetuista 

kädentaitoja 

edellyttävistä 

työtehtävistä. 

 

Oppilas tietää, 

että työtehtäviä 

voi toteuttaa 

luovasti monella 

Oppilas suoriu-

tuu itsenäisesti 

ja soveltaa taval-

lisimpia työta-

poja kädentai-

toja edellyttä-

vissä kotitalou-

den tehtävissä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää luovasti 

ja perustellen 

erilaisia käden-

taitoja ja työta-

poja kotitalou-

den tehtävissä. 

 

Oppilas peruste-

lee luovuuden ja 
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 tavalla ja että es-

tetiikalla on mer-

kitystä. 

  

Oppilas ottaa 

huomioon yksit-

täisiä esteettisiä 

näkökulmia. 

 

 

estetiikan merki-

tystä ja ottaa 

nämä huomioon 

osana kokonai-

suutta. 

T3 ohjata ja roh-

kaista oppilasta 

valitsemaan ja 

käyttämään hy-

vinvointia edistä-

västi ja kestävän 

kulutuksen mu-

kaisesti materi-

aaleja, työväli-

neitä, laitteita 

sekä tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii va-

litsemaan ja 

käyttämään 

raaka-aineita, 

materiaaleja, 

työvälineitä ja 

teknologiaa kes-

tävää elämänta-

paa edistävästi. 

Valintojen teke-

minen ja niiden 

perustelut toi-

minnassa 

Oppilas harjoit-

telee valitse-

maan ja käyttä-

mään annettuja 

materiaaleja tai 

työvälineitä yksi-

löllisesti ohjat-

tuna.  

Oppilas valitsee 

ja käyttää raaka-

aineita, materi-

aaleja, työväli-

neitä tai teknolo-

giaa annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti.  

 

 

Oppilas soveltaa 

kestävän elä-

mäntavan tietoja 

ja taitoja käyttä-

essään raaka-ai-

neita, materiaa-

leja, työvälineitä 

tai teknologiaa.  

Oppilas valitsee, 

käyttää ja perus-

telee kestävää 

elämäntapaa tu-

kevia raaka-ai-

neita, työväli-

neitä, materiaa-

leja tai teknolo-

giaa. 

 

 

. 

T4 ohjata oppi-

lasta suunnittele-

maan ajankäyt-

töään ja työn 

etenemistä sekä 

ylläpitämään jär-

jestystä oppimis-

tehtävien aikana 

S1, S2 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

omaa toimin-

taansa suhteessa 

käytettävissä 

olevaan aikaan ja 

annettuun tehtä-

vään. Hän oppii 

Ajanhallinta ja 

järjestyksen yllä-

pitäminen 

Oppilas toimii ai-

kataulussa ja yl-

läpitää tehtävien 

sekä työympäris-

tön järjestystä 

ohjattuna.  

 

 

Oppilas ylläpitää 

työtehtävien jär-

jestystä annettu-

jen ohjeiden ja 

aikataulun mu-

kaan erillisissä 

työvaiheissa. 

 

Oppilas etenee 

ohjeiden mukai-

sesti vaiheittain 

ja ylläpitää työ-

tehtävien ja työ-

ympäristön jär-

jestystä.  

 

Oppilas työsken-

telee itsenäisesti 

ja vastuullisesti 

sekä osaa perus-

tella ajankäyttö-

ään, työtehtä-

vien ja työympä-

ristön 
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huolehtimaan 

työtehtävien ja 

työympäristön 

järjestyksestä 

oppimisympäris-

tössään. 

Oppilas tarvitsee 

ohjausta työym-

päristön järjes-

tyksen ylläpitä-

misessä. 

Oppilas suunnit-

telee ja ennakoi 

ajankäyttöään. 

 

järjestyksen mer-

kitystä ja toimin-

tojen etenemistä 

osana oppimis-

ympäristöä. 

T5 ohjata ja mo-

tivoida oppilasta 

toimimaan hy-

gieenisesti, tur-

vallisesti ja er-

gonomisesti sekä 

ohjata kiinnittä-

mään oppilaan 

huomiota käytet-

tävissä oleviin 

voimavaroihin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii toi-

mimaan hygiee-

nisesti, turvalli-

sesti ja ergono-

misesti kotitalou-

den toimintaym-

päristöissä ot-

taen huomioon 

käytettävissä 

olevat aineelliset 

voimavarat. 

Turvallisuus ja 

voimavarojen 

kannalta kestävä 

toiminta 

Oppilas toimii 

hygieenisesti ja 

turvallisesti oh-

jattuna. 

Oppilas työsken-

telee hygieeni-

sesti ja turvalli-

sesti annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti. 

Oppilas työsken-

telee ohjeiden 

mukaisesti hy-

gieenisesti, tur-

vallisesti ja er-

gonomisesti tai 

kustannusten ja 

energiankäytön 

kannalta tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

Oppilas peruste-

lee toimintaansa 

turvallisuuden, 

hygieenisyyden, 

ergonomian tai 

kustannusten ja 

energiankäytön 

näkökulmasta. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan kuuntelua, 

rakentavaa kes-

kustelua ja argu-

mentointia oppi-

mistehtävien 

suunnittelussa ja 

toteuttamisessa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

kohtaamaan, 

kuuntelemaan, 

keskustelemaan 

ja argumentoi-

maan vertaisryh-

mässä. 

Kuuntelu, kes-

kustelu ja argu-

mentointi yhtei-

sessä suunnitte-

lussa 

Oppilas  

osallistuu satun-

naisesti tai kysy-

mysten tuke-

mana keskuste-

luun yhteisissä 

suunnittelu- ja 

työtilanteissa. 

Oppilas osallis-

tuu keskuste-

luun, pyrkii 

kuuntelemaan ja 

tuo esille omia 

näkökulmia yh-

teisissä suunnit-

telu- ja työtilan-

teissa. 

Oppilas kuunte-

lee eri näkökul-

mia ja ilmaisee 

rakentavasti 

omia näkemyksi-

ään yhteisissä 

suunnittelu- ja 

työtilanteissa. 

Oppilas on aktii-

vinen keskuste-

luissa ja ottaa eri 

näkökulmat huo-

mioon sekä pe-

rustelee omat 

näkemyksensä 

rakentavasti. 
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Oppilas kannus-

taa toisia yhtei-

sissä suunnittelu- 

ja työtilanteissa. 

T7 aktivoida op-

pilasta tunnista-

maan arjen ra-

kentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia 

toimintaympäris-

töjä sekä kotita-

louksien perin-

teitä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

miten arki erilai-

sissa kotitalouk-

sissa rakentuu ja 

ajallisesti järjes-

täytyy. Hän oppii 

kohtaamaan hy-

väksyvästi kotien 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta. 

Arjen rakentu-

misen sekä koti-

talouksien erilai-

suuden hahmot-

taminen 

Oppilas nimeää 

arkirutiineja sekä 

tunnistaa erilai-

sia kotikulttuu-

reita. 

Oppilas kuvailee 

arkirutiineja, ar-

jen rakentu-

mista, kotita-

louksien perin-

teitä ja erilaisia 

kotikulttuureita. 

 

Oppilas määrit-

telee arjen ra-

kentumista ja ko-

titalouksien arki-

rutiineja erilai-

sissa kotikulttuu-

reissa. 

 

Oppilas peruste-

lee kotitalouk-

sien arjen raken-

tumista ja  

erilaisten koti-

kulttuurien ajan-

käyttöä.  

T8 ohjata oppi-

lasta työskente-

lemään yksin ja 

ryhmässä sekä 

sopimaan työ-

tehtävien jaka-

misesta ja 

ajankäytöstä 

S1, S2 Oppilas oppii 

työskentelemään 

itsenäisesti sekä 

osana ryhmää ja 

yhteistä työteh-

tävää. Hän oppii 

sopimaan työ-

tehtävien jaka-

mista. 

Voimavarojen 

käyttäminen ja 

yhteisten sopi-

musten tekemi-

sen oppiminen 

Oppilas harjoit-

telee yksilölli-

sesti ohjattuna 

itsenäistä työs-

kentelyä ja osal-

listuu ryhmän 

toimintaan sa-

tunnaisesti. 

  

Oppilas harjoit-

telee itsenäistä 

työskentelyä ja 

vastuunottoa 

omasta työstään 

ja osallistuu ryh-

män toimintaan 

yhdessä sovitulla 

tavalla. 

Oppilas työsken-

telee yksin ja 

ryhmässä sekä 

pyrkii toimimaan 

rakentavasti ja 

työtehtävistä 

neuvotellen. 

 

Oppilas tietää, 

mitä tarkoittaa 

tasapuolinen 

työnjako sekä 

Oppilas toimii it-

senäisesti ja ta-

sapuolisesti sekä 

toimii ryhmässä 

yhteistyökykyi-

sesti ja vastuulli-

sesti. 
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pääsee sopimuk-

seen työtehtä-

vien jakamisesta 

osallistumalla 

päätöksente-

koon. 

T9 kannustaa op-

pilasta toimi-

maan hyvien ta-

pojen mukaisesti 

vuorovaikutusti-

lanteissa sekä 

pohtimaan oman 

käytöksen merki-

tystä̈ ryhmän ja 

yhteisön toimin-

nassa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

asioita, jotka liit-

tyvät huomaa-

vaiseen kohte-

luun, tapakult-

tuuriin ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa toimimi-

seen. 

Toisten oppilai-

den huomaavai-

nen kohtelu ja 

tapakulttuuriin 

mukainen käy-

tännön toiminta 

oppitunnin vuo-

rovaikutustilan-

teissa 

Oppilas tietää, 

että tapakult-

tuuri vaikuttaa 

vuorovaikutusti-

lanteisiin. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää ta-

pakulttuuriin ja 

toisten huomaa-

vaiseen kohte-

luun liittyviä asi-

oita. 

Oppilas osaa toi-

mia tapakulttuu-

ria noudattaen. 

 

Oppilas osaa pe-

rustella tapakult-

tuuria ja toisten 

ihmisten huo-

maavaista kohte-

lua sekä niihin 

liittyviä käytän-

nön toimintata-

poja. 

Tiedonhallintataidot 
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T10 kannustaa 

oppilasta hankki-

maan ja arvioi-

maan kotitalou-

teen liittyvää tie-

toa sekä ohjata 

käyttämään luo-

tettavaa tietoa 

valintojen perus-

tana 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-

kemaan ja vertai-

lemaan tietoa 

sekä tunnista-

maan kotitalou-

teen liittyviä luo-

tettavia tietoläh-

teitä valintojensa 

perustana. 

Tietojen han-

kinta ja käyttö 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyvää tietoa an-

netuista lähteistä 

yksilöllisesti oh-

jattuna. Tietojen 

hyödyntäminen 

ja tulkitseminen 

on vähäistä. 

 

 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyvää tietoa itsel-

leen tutuista ja 

annetuista läh-

teistä ja käyttää 

niitä toiminnas-

saan. 

Oppilas tietää, 

mistä ja miten 

kotitalouteen liit-

tyviä tietoja voi-

daan hakea.  

 

 

Oppilas arvioi 

tietojen käytet-

tävyyttä ja läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyviä tietoja eri 

tietolähteistä.  

 

Oppilas arvioi 

tiedon ja lähtei-

den luotetta-

vuutta ja käytet-

tävyyttä ja valit-

see tehtävään 

sopivat lähteet. 

T11 harjaannut-

taa oppilasta lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan toiminta-

ohjeita sekä 

merkkejä̈ ja sym-

boleja, jotka kä-

sittelevät kotita-

loutta ja lähiym-

päristöä 

S1, S2 Oppilas oppii lu-

kemaan ja tulkit-

semaan kotita-

louteen ja lä-

hiympäristöön 

liittyviä ohjeita, 

merkkejä ja sym-

boleja sekä toi-

mimaan niiden 

mukaisesti. 

Toimintaohjeiden, 

merkkien ja sym-

bolien käyttämi-

nen 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää yk-

sittäisiä toimin-

taohjeita ja 

merkkejä. 

 

Oppilas tunnis-

taa, nimeää, luo-

kittelee ja käyt-

tää kotitalouden 

toimintaohjeita 

ja merkkejä an-

nettujen ohjei-

den mukaisesti. 

Oppilas soveltaa 

toiminnassaan 

kotitalouden toi-

mintaohjeita, 

merkkejä ja sym-

boleita. 

Oppilas peruste-

lee kotitalouden 

toimintaohjei-

den, merkkien ja 

symboleiden 

käyttöä eri toi-

minnoissa. 
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T12 ohjata oppi-

lasta, ongelman-

ratkaisuun ja luo-

vuuteen erilai-

sissa tilanteissa 

ja ympäristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii so-

veltamaan tie-

toja ja taitoja, 

tunnistamaan 

palveluita sekä 

osoittamaan luo-

vuutta erilaisissa 

tilanteissa ja ym-

päristöissä.  

Käsitteiden käyttä-

minen, tietojen ja 

taitojen soveltami-

nen sekä luovat 

ratkaisut tilan-

teissa, kotitalou-

den palveluiden 

tunteminen 

Oppilas nimeää 

joitakin kotita-

louden käsit-

teitä, tietoja ja 

taitoja sekä yk-

sittäisiä palve-

luita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas käyttää 

kotitalouden kä-

sitteitä, tietojaan 

ja taitojaan sekä 

kuvailee yksittäi-

siä kotitalouden 

palveluita. 

Oppilas käyttää 

erilaisissa tilan-

teissa kotitalou-

den käsitteitä, 

tietojaan ja taito-

jaan. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kotita-

louden palveluita 

ja niiden käyttöä 

arkielämässä. 

Oppilas käyttää 

erilaisissa tilan-

teissa perustel-

len ja luovasti 

kotitalouden kä-

sitteitä, tietojaan 

ja taitojaan. 

 

Oppilas arvioi 

erilaisia kotita-

louden palveluita 

ja perustelee nii-

den merkitystä ja 

mahdollisuuksia 

arkielämässä. 

T13 ohjata oppi-

lasta kestävään 

elämäntapaan 

kiinnittämällä 

oppilaan huo-

miota ympäristö- 

ja kustannustie-

toisuuteen osana 

arjen valintoja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan kier-

totalouteen liit-

tyviä asioita ja 

toimintoja sekä 

ympäristöä ja ta-

loutta kuormitta-

via kotitalouden 

toimintoja. 

 

 

Ympäristö- ja ta-

lousteot toimin-

nassa ja päätök-

senteossa 

Oppilas luettelee 

joitakin ympäris-

töön ja rahan-

käyttöön liittyviä 

kotitalouden toi-

mintoja. 

Oppilas tietää, 

miten ympäristö-

kuormaa voidaan 

vähentää sekä 

millaisia ympä-

ristö- ja talouste-

koja voidaan 

tehdä kotitalouk-

sissa. 

 

Oppilas tekee yk-

sittäisiä arjen 

ympäristö- ja ta-

loustekoja erilai-

sissa tehtävissä 

ja tilanteissa.  

 

Oppilas tekee 

ympäristö- ja ta-

loustekoja erilai-

sissa tehtävissä 

ja tilanteissa joh-

donmukaisesti 

sekä perustellen 

niiden merki-

tystä kestävän ja 

vastuullisen elä-

mäntavan ja ku-

luttamisen kan-

nalta. 
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Oppilaanohjaus 
Formatiivinen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi on formatiivista arviointia, joka perustuu oppilaiden itsear-

viointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.  Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja op-

pivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä 

ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätök-

siin. He harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta- sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannuste-

taan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan tiedostamaan erilais-

ten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella oppilaat 

oppivat löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita. 

 

LIITE 1. Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 7–9 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt saamen kielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on saamen kielen opetuksen tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja arvioi-

maan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaikutusti- 

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan sekä kartut-

tamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja kä-

sitevarantoaan. 

Sana- ja käsiteva-

ranto 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 innostaa oppi-

lasta 

S2 Oppilas oppii ke-

hittämään 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

Oppilas osaa hyö-

dyntää 

Oppilas ymmär-

tää tekstin 

Oppilas osaa lu-

kea tekstejä 

Oppilas osaa 

käyttää 
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kehittämään erit-

televää ja kriit-

tistä lukutaitoa 

sekä erilaisten 

tekstien ymmär-

tämistä ja tulkit-

semista 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä ymmär-

tämään ja tulkit-

semaan erilaisia 

tekstejä. 

yksinkertaisia 

tekstejä tehtävän 

suorittamiseksi 

mallin mukaan.  

 

 

sisällön ydinasiat 

ja harjoittelee 

tarkastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.  

 

 

käyttäen joitakin 

lukutapoja sekä 

ymmärtää sisäl-

lön ydinasiat ja 

mielipiteen pe-

rusteluineen ja 

pystyy tekemään 

jossakin määrin 

havaintoja kielen 

ja kuvien kei-

noista teksteissä. 

 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 

T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi ja elä-

mysten saa-

miseksi sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 
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T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja.  

T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa  

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

monipuolista-

maan kirjoittami-

sen taitoaan.  

 

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 
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T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

 

 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa 

ottavia ja pohti-

via tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä saa-

men kielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan kielel-

listä ja kulttuu-

rista identiteettiä 

sekä saamen kie-

len käyttöä, mer-

kitystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöja 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Kulttuuritietoi-

suuden kehitty-

minen  

  

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

saamenkielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

saamen kielen 

merkitystä ja saa-

men kielen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti erikie-

listä mediaa ja 
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kulttuuritarjon-

taa. 

T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

S4 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

Oppilas osaa 

tunnistaa ja käyt-

tää itsenäisesti 

kielen eri rekiste-

reitä sekä havain-

noida puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja ja kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

saamen kielen 

keskeisistä ra-

kenteista ja ana-

lysoimaan niitä 

S4 Oppilas oppii sy-

ventämään tieto-

jaan äidinkielen 

keskeisistä ra-

kenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisimpia saamen 

kielen rakenteita 

apukysymysten 

ja mallien avulla. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla joitakin 

saamen kielen 

keskeisiä raken-

teita tutuissa ym-

päristöissä. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti saamen kie-

len keskeisiä ra-

kenteita sekä 

käyttää niitä eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa hy-

vin saamen kie-

len keskeiset ra-

kenteet ja käyt-

tää niitä moni-

puolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää saamen kieltä 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä 

 

 

S5 Oppilas oppii ke-

hittämään toimi-

vaa kaksi- ja mo-

nikielisyyttään ja 

taitoaan käyttää 

sitä monipuoli-

sesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä. 

Monipuolinen 

saamen kielen 

käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä tukena 

opiskelussa ja yk-

sinkertaisessa 

tiedonhaussa. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti saa-

men kieltä ja mo-

nikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 

 

 

LIITE 2. Perusopetusta täydentävä romanikieli 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 
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Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän romanikielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuo-

siluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on romanikielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ro-

manikielellä sekä 

toimimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja arvioi-

maan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monikie-

lisissä ja -kulttuu-

risissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Suullinen ilmaisu 

ja vuorovaikutus-

taidot 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kehittää 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia 

Tekstien tulkin-

nan taito sekä 

sana- ja 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia 



297 
 

tekstien tulkin-

nan taitoaan ja 

monipuolistaa 

sana- ja ilmai-

suvarantoaan 

hyödyntäen sekä 

koulussa että 

muualla opittua 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä sekä kar-

tuttamaan sana- 

ja ilmaisuvaran-

toaan. 

ilmaisuvarannon 

laajuus 

asia- ja media-

tekstejä. 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

 

 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

T3 kannustaa op-

pilasta keskuste-

lemaan teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä sekä sy-

ventämään teks-

tilajien tunte-

mustaan 

 

 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Teksteistä kes-

kustelu ja teksti-

lajien tuntemus 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

Oppilas osaa kes-

kustella teks-

teistä tutuissa 

viestintäympäris-

töissä ja tuntee 

joitakin tekstila-

jeja. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

 

Oppilas tuntee 

eri tekstilajeja. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 innostaa oppi-

lasta vahvista-

maan tekstien 

tuottamisen tai-

toa ja 

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

monipuolista-

maan 

Tekstien tuotta-

minen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  
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tuottamaan eri-

laisia tekstejä 

monimediaisissa 

oppimisympäris-

töissä  

romanikielisen 

tekstin tuottami-

sen taitoaan.  

 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Ilmaisu Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan romanikie-

liseen kirjallisuu-

teen ja mediaan, 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan roma-

nikielen käyttöä, 

sen merkitystä ja 

asemaa osana 

Romanikielisen 

kirjallisuuden ja 

median tunte-

mus 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

romanikielen 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä 
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ymmärtämään 

omat mahdolli-

suutensa romani-

kielen säilyttä-

jänä sekä hyö-

dyntämään kaksi- 

tai monikielisyyt-

tään 

kaksi- tai moni-

kielisiä yhteisöjä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

taustansa omi-

naispiirteitä. 

merkitystä ja ver-

tailee niitä apu-

kysymysten 

avulla tuttuihin 

kieliin ja kulttuu-

reihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran ro-

manikielistä me-

diaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

merkitystä ja ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

mediaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

äidinkielten mer-

kitystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

 

LIITE 3. Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden ja 
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kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikom-

man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoa toimia eri-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja arvioimaan 

omaa toimin-

taansa niissä 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan 

S2 Oppilas tuntee 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Tekstimaailman 

ja lukuharrastuk-

sen monipuolis- 

tuminen 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia yk-

sinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä.  

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 
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T3 innostaa oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä eri-

laisten tekstien 

ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 Oppilas kehittää 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä ymmär-

tää ja tulkitsee 

erilaisia tekstejä. 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

sekä tekstien ym-

märtäminen ja 

tulkitseminen 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.   

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

lön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.   

Oppilas osaa tar-

kastella tekstejä 

kriittisesti käyt-

täen joitakin 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 

T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi, elämys-

ten saamiseksi 

sekä keskustele-

maan teksteistä 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä  

S2 Oppilas vahvistaa 

taitoaan pohtia 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustella teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa sekä taito 

keskustella teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris- 

töissä 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

   

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 
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T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

mallien avulla 

tekstiä käyttäen 

itselleen tuttuja 

ilmaisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

myös pidempiä 

tekstejä käyttäen 

monipuolisia il-

maisuja.  

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

monipuolisia ti-

lanteeseen sopi-

via tekstejä käyt-

täen luovia ilmai-

suja.  

T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa sekä syventä-

mään tekstilajien 

tuntemusta  

S3 Oppilas sujuvoit-

taa ja monipuo-

listaa kirjoittami-

sen taitoaan ja 

oman äidinkie-

lensä kirjoitusjär-

jestelmän hallin-

taa.   

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito, 

ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len peruskäytän-

teitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen peruskäy-

tänteitä.  
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T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä  

S3 Oppilas rohkais-

tuu tuottamaan 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia,  

kantaa ottavia ja 

pohtivia tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja.  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

S4 Oppilas pohtii 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

Kieli- ja kulttuuri-

tietoisuuden ke-

hittyminen 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

oman kielellisen 

ja kulttuurisen 

taustansa omi-

naispiirteitä.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

omakielistä me-

diaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin, 

myös Suomeen ja 

suomalaiseen 

kulttuuriin. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteettinsä 

sekä äidinkielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti oma-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 
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T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa 

S4 Oppilas tunnistaa 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

Oppilas osaa tun-

nistaa ja käyttää 

itsenäisesti kie-

len eri rekiste-

reitä, puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

äidinkielen kes-

keisistä raken-

teista ja analysoi-

maan niitä 

S4 Oppilas syventää 

tietojaan äidin-

kielen keskeisistä 

rakenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisimpia äidin-

kielensä raken-

teita apukysy-

mysten ja mallien 

avulla. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla joi-

takin äidinkie-

lensä keskeisiä 

rakenteita ja 

käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla ja 

itsenäisesti oman 

äidinkielensä kes-

keiset rakenteet 

ja osaa käyttää 

niitä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Oppilas tuntee 

hyvin äidinkie-

lensä keskeiset 

rakenteet ja osaa 

käyttää niitä mo-

nipuolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää äidinkieltään 

tiedonhaussa ja 

S5 Oppilas kehittää 

toimivaa kaksi- ja 

monikielisyyttään 

ja taitoaan käyt-

tää sitä 

Omakielinen ja 

monikielinen tie-

donhaku ja tie-

donkäsittely 

tieto- ja 

Oppilas harjoitte-

lee käyttämään 

äidinkieltään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

Oppilas käyttää 

mallien avulla äi-

dinkieltään ja 

monikielisyyttään 

tukena 

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti äidinkiel-

tään ja monikieli-

syyttään tukena 

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti äidin-

kieltään ja moni-

kielisyyttään 
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tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä  

monipuolisesti 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä tekijän-

oikeuksia nou-

dattaen.  

viestintätekniik-

kaa hyödyntä-

mällä 

 

Oppilas osaa ha-

kea tietoa tavan-

omaisista läh-

teistä mallien 

avulla. 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet.  

 


