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ALALUOKKIEN (5.LK) VALINNAISET AINEET:
LUOVUUS (1 vvt); 5.lk
Luovuus – valinnaisen oppiaineen opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 rohkaista oppilasta osallistu- S2 Toiminnallisuus: Opetuksen keskeisiksi sisällöik- L2,L7
maan yhteiseen toimintaan ja si valitaan taito- ja taideaineista moniaistiseen ja
rakentamaan myönteistä yhteis- toiminnalliseen oppimiseen kannustavia sisältöjä.
henkeä ryhmän projektia toteuttaessa
T4 ohjata oppilasta kehittämään
osaamistaan harjoittelun avulla,
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
T2 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia
monitaiteellisia kokonaisuuksia
eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

L1,L3

S1 Mielikuvitus: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi L1,L5,L6
valitaan aineksia oppilaiden omista kokemuksista
ja mielenkiinnon kohteista nousevia sisältöjä.
S2 Toiminnallisuus: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan taito- ja taideaineista moniaistiseen ja
toiminnalliseen oppimiseen kannustavia sisältöjä.

S3 Ilmaisu: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luovaan ajatteluun ja tuottamiseen kannustavia sisältöjä.
T3 kannustaa oppilasta tarinoi- S1 Mielikuvitus: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi L2,L4
den ja tunnetilojen ilmaisuun valitaan aineksia oppilaiden omista kokemuksista
kokonaisvaltaisesti,
musiikin, ja mielenkiinnon kohteista nousevia sisältöjä.
kuvataiteen ja liikunnan keinoin
S3 Ilmaisu: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luovaan ajatteluun ja tuottamiseen kannustavia sisältöjä.
T5 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan eri tilanteissa toiset
huomioon ottaen

S2 Toiminnallisuus: Opetuksen keskeisiksi sisällöik- L1,L2,L3,L7
si valitaan taito- ja taideaineista moniaistiseen ja
toiminnalliseen oppimiseen kannustavia sisältöjä.
S3 Ilmaisu: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luovaan ajatteluun ja tuottamiseen kannustavia sisältöjä.
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T6 ohjata oppilasta keskustele- S3 Ilmaisu: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi vali- L1,L2,L4
maan taiteessa, ympäristössä ja taan luovaan ajatteluun ja tuottamiseen kannustamuussa kulttuurissa ilmenevistä via sisältöjä.
arvoista

Luovuus - valinnaisen oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 5
Luovuus- valinnaisen oppiaineen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus, kokeileminen ja mielenkiinnon kohteet eri
taito- ja taideaineissa (musiikki, kuvataide, liikunta, käsityö, myös äidinkieli draaman ja luovan kirjoittamisen osalta) luovat perustan opetukselle. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin oppitunteihin liittyvät positiiviset kokemukset. Opetuksen avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.
Taiteille ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Taiteen tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja
viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.
Luovuus – valinnaisen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
Musiikin, kuvataiteen, liikunnan sekä äidinkielen ja käsityön sisällöistä valitaan yhteistyössä opetusryhmän
kanssa kulloisellekin ryhmälle soveltuva aines, joka ehditään järkevästi yhden vuosiviikkotunnin puitteissa
käydä läpi. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kulttuurisisältöjen välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Koska kysymyksessä on
valinnaisaine, opetussuunnitelmasta valittuja sisältöjä käsitellään syventäen ja laajentaen. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia, esimerkiksi yhteistyötä eri kulttuuri- ja liikuntapalveluiden
kanssa.
S1 Mielikuvitus: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan aineksia oppilaiden omista kokemuksista ja mielenkiinnon kohteista nousevia sisältöjä.
S2 Toiminnallisuus: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan taito- ja taideaineista moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen kannustavia sisältöjä.
S3 Ilmaisu: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luovaan ajatteluun ja tuottamiseen kannustavia sisältöjä.
Koska kunkin ryhmän valinnat projektiksi ja sisältöalueiksi vaihtelevat vuosittain, opettaja etsii eri taito- ja
taideaineiden opetussuunnitelman sisällöistä ryhmälleen sopivat ja laajentaa ja syventää niitä ryhmän tarpeiden mukaisesti.
Luovuus- valinnaisen oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 5
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikalliseen kulttuuritarjontaan (taidenäyttelyt, teatteri, konsertit) oman suunnittelun ja oppimisen tueksi. Opetuksessa hyödynne2

tään ajankohtaisia teemoja kuten juhlapäivät ja -vuodet. Eri koulut, jotka toteuttavat luovuusvalinnaisaineen samana vuonna, voivat tehdä myös yhteistyötä keskenään.
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava opiskelukokonaisuus, jossa erilaiset työtavat
ja vuorovaikutustilanteet sekä toimiminen yhdessä on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset kokemukset ja elämykset innostavat
oppilaita kehittämään ilmaisun taitojaan. Oppiaineen tunneilla tehdään valittuihin sisältöalueisiin liittyvien
harjoitusten lisäksi ainakin yksi laajempi tuotos, jonka esittämiseen tai jakamiseen järjestetään mahdollisuus.
Esimerkkejä oppiaineeseen sisältyvän laajemman projektin toteuttamiseksi: näytelmä, musikaali, musiikkivideo (lavasteet, käsikirjoitus, koreografia, tuotoksen esitys, videointi tms.), temppuradan suunnittelu ja
järjestäminen, pajapäivän suunnittelu ja järjestäminen, luontopolun suunnittelu ja järjestäminen, blogin
pitäminen, ympäristötaide, taidenäyttely, taidehuutokauppa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Luovuus- valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Koska sisällöt vaihtelevat vuosittain kulloisenkin ryhmän valintojen mukaan, opettaja käyttää hyväksi katsomiaan keinoja kaikkien oppilaiden osallistamiseksi. Opetuksen eriyttäminen koskee työskentelyn etenemistä oppilaiden erilaisten oppimistapojen mukaan. Se ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä
toimiminen ja monipuoliset, erilaisille oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen kokemuksia.
Oppilaan oppimisen arviointi Luovuus – valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan,
monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista
taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen.
Sanallista arviota (hyväksytty/ hylätty) antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

MEDIAN MONIMUOTOINEN MAAILMA (1 vvt); 5.lk
Median monimuotoinen maailma – valinnaisen oppiaineen opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 kannustaa oppilasta tutustu- S1 Media: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan L1,L4,L5,L7
maan tekstin- ja kuvankäsittelyyn median ominaispiirteisiin, ilmiöihin ja ominaisuuktietotekniikkaa hyödyntäen
siin tutustumista eri keinoin.
T2 tarjota oppilaalle mahdolli- S2 Tietotekniikka: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi L1,L2,L4,L5,L7
suus tutustua erilaisiin median valitaan tietotekniikan tarjoamiin kuvan-, tekstinsisällön tuottamistapoihin
ja äänenkäsittelytapoihin tutustuminen.
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T3 innostaa oppilaita kokeile- S1 Media: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan L1,L2,L4,L5,L7
maan erilaisia menetelmiä vies- median ominaispiirteisiin, ilmiöihin ja ominaisuuktinnän, median ja tietotekniikan siin tutustumista eri keinoin.
parissa
S2 Tietotekniikka: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi
T4 rohkaista oppilasta valmista- valitaan tietotekniikan tarjoamiin kuvan-, tekstin- L1,L2,L4,L5,L7
maan erilaisia visuaalisia tuotok- ja äänenkäsittelytapoihin tutustuminen.
sia tietotekniikkaa hyödyntäen
S3 Viestintä: Oppilaalle tarjotaan tilaisuus tutustua
viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaaroihin
erilaisissa mediaympäristöissä (esim. netti, sosiaalinen media, keskustelupalstat). Opetuksen sisällöt
valitaan niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.
T5 ohjata oppilasta tarkastele- S1 Media: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan L1,L3,L4,L5,L7
maan kriittisesti median tarjoa- median ominaispiirteisiin, ilmiöihin ja ominaisuukmaa informaatiota
siin tutustumista eri keinoin.
S3 Viestintä: Oppilaalle tarjotaan tilaisuus tutustua
viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaaroihin
erilaisissa mediaympäristöissä (esim. netti, sosiaalinen media, keskustelupalstat). Opetuksen sisällöt
valitaan niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.
T6 ohjata oppilasta järkevään S3 Viestintä: Oppilaalle tarjotaan tilaisuus tutustua L1,L2,L3,L4,L5,L7
viestintään ja toimintaan sosiaa- viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaaroihin
lisessa mediassa
erilaisissa mediaympäristöissä (esim. netti, sosiaalinen media, keskustelupalstat). Opetuksen sisällöt
valitaan niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.
Median monimuotoinen maailma - valinnaisen oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 5
Median monimuotoinen maailma- valinnaisen oppiaineen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja tutustumaan erilaisiin median sisällön tuottamistapoihin, sekä tarjota tietoa viestinnän mahdollisuuksista ja vaaroista erilaisissa medioissa.
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien,
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että
koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Oppilasta kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin.
Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.
Median monimuotoinen maailma- valinnaisen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokalla 5
S1 Media: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan median ominaispiirteisiin, ilmiöihin ja ominaisuuksiin
tutustumista eri keinoin.
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S2 Tietotekniikka: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan tietotekniikan tarjoamiin kuvan-, tekstin- ja
äänenkäsittelytapoihin tutustuminen.
S3 Viestintä: Oppilaalle tarjotaan tilaisuus tutustua viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaaroihin erilaisissa mediaympäristöissä (esim. netti, sosiaalinen media, keskustelupalstat). Opetuksen sisällöt valitaan
niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.

Median monimuotoinen maailma- valinnaisen oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokalle 5
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien,
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä ja monipuolista työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista mediaoppimista.
Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että
koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Oppilasta kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin.
Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Median monimuotoinen maailma- valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa
esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Mediaoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa
oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Oppilaan oppimisen arviointi Median monimuotoinen maailma – valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan,
monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista
taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen.
Sanallista arviota (hyväksytty/ hylätty) antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

SIIVET IDEOILLE – USKALLA YRITTÄÄ (1 vvt); 5.lk
Siivet ideoille – uskalla yrittää – valinnaisen oppiaineen opetukseen liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 oppilas saa kokemuksia, joi- S1 Ammatit: Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin L1,L3,L4,L5,L6
den avulla hän tutustuu työn ja ammatteihin erilaisten tehtävien ja projektien avulyrittäjyyden merkitykseen
la. Työtapana voidaan käyttää yhteistyötä esimerkiksi vanhempien, isovanhempien ja muiden eri
ammattiryhmien edustajien kanssa.
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T4 oppilas kehittää valmiuksia,
jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja
työelämää kohtaan

S2 Työelämätaidot: Työskentelyn lomassa harjoi- L1,L6
tellaan ryhmässä toimimista, hyviä tapoja, pitkäjänteisyyttä, vastuun ottamista sekä asiakaspalvelutaitoja.
S3 Yritystoiminta tutuksi: Tutustutaan yrittäjyyden
ja yritystoiminnan periaatteisiin.
S4 Tutustutaan erilaisten yritysten toimintaan:
Tutustumiseen voidaan liittää yritysvierailuja mahdollisuuksien mukaan.

S5 Siivet omalle idealle: Harjoitellaan oman idean
kehittämistä ideasta toteutukseen. Tunnistetaan ja
otetaan huomioon omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Työskentelyssä voidaan ottaa huomioon seuraavat vaiheet: ideointi, toteutus, mainostaminen ja toiminta.
T2 oppilas kehittää valmiuksiaan S2 Työelämätaidot: Työskentelyn lomassa harjoi- L1,L2,L3,L5,L6
tarttua asioihin aloitteellisesti ja tellaan ryhmässä toimimista, hyviä tapoja, pitkäharjoittelee etsimään erilaisia jänteisyyttä, vastuun ottamista sekä asiakaspalveratkaisuvaihtoehtoja asioihin
lutaitoja.
T3 oppilas harjoittelee työskentelemään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti: idea, suunnittelu, toteutus ja arviointi

S5 Siivet omalle idealle: Harjoitellaan oman idean L1,L3,L4,L5,L6,L7
kehittämistä ideasta toteutukseen. Tunnistetaan ja
otetaan huomioon omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Työskentelyssä voidaan ottaa huomioon seuraavat vaiheet: ideointi, toteutus, mainosT5 oppilas harjoittelee ottamaan taminen ja toiminta.
L1,L3,L5,L6,L7
vastuuta yhteisön jäsenenä
Siivet ideoille – uskalla yrittää - valinnaisen oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 5
Siivet ideoille – uskalla yrittää - valinnaisen oppiaineen tehtävä on ohjata oppilaita tutustumaan erilaisiin
ammatteihin, erilaisten yritysten toimintaan sekä yritystoiminnan periaatteisiin toiminnallisin ja oppilasta
aktivoivin työskentelytavoin. Oppiaineen tavoitteena on, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Valinnaisaine kannustaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä työskentelyssään. Työskentelyssä huomioidaan mahdollisuudet monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöön sekä harjoitellaan ryhmässä toimimista, hyviä tapoja,
pitkäjänteisyyttä, vastuun ottamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii tarkkailemaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset,
oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamistaan.

Siivet ideoille – uskalla yrittää – valinnaisen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
S1 Ammatit: Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin ammatteihin erilaisten tehtävien ja projektien avulla.
Työtapana voidaan käyttää yhteistyötä esimerkiksi vanhempien, isovanhempien ja muiden eri ammattiryhmien edustajien kanssa.
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S2 Työelämätaidot: Työskentelyn lomassa harjoitellaan ryhmässä toimimista, hyviä tapoja, pitkäjänteisyyttä, vastuun ottamista sekä asiakaspalvelutaitoja.
S3 Yritystoiminta tutuksi: Tutustutaan yrittäjyyden ja yritystoiminnan periaatteisiin.
S4 Tutustutaan erilaisten yritysten toimintaan: Tutustumiseen voidaan liittää yritysvierailuja mahdollisuuksien mukaan.
S5 Siivet omalle idealle: Harjoitellaan oman idean kehittämistä ideasta toteutukseen. Tunnistetaan ja otetaan huomioon omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Työskentelyssä voidaan ottaa huomioon seuraavat vaiheet: ideointi, toteutus, mainostaminen ja toiminta.

Siivet ideoille - uskalla yrittää – valinnaisen oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalle 5
Opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Uusien tietojen ja taitojen
oppimisen rinnalla oppilas oppii tarkkailemaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa
osaamistaan.
Siivet ideoille - uskalla yrittää -valinnaisaineessa pyritään käyttämään toiminnallisia ja oppilasta aktivoivia
työskentelytapoja. Työskentelytapoina voidaan käyttää esimerkiksi haastatteluja, ryhmätöitä, projekteja,
leikkejä ja vierailuja. Opetuksessa huomioidaan oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja oppilasta kannustetaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun. Valinnaisaine kannustaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä työskentelyssään. Työskentelyssä huomioidaan mahdollisuudet monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Siivet ideoille – uskalla yrittää – valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Opetuksen eriyttäminen koskee työskentelyn etenemistä oppilaiden erilaisten oppimistapojen mukaan. Se
ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvata oppimisen
rauhaa. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä toimiminen ja monipuoliset, erilaisille oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi Siivet ideoille – uskalla yrittää – valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan,
monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista
taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen.
Sanallista arviota (hyväksytty/ hylätty) antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
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ULOS LUONTOON (1 vvt); 5.lk
Ulos luontoon – valinnaisen oppiaineen opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 kannustaa oppilasta havain- S1 Luonto: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan L1,L3,L4,L5,L7
noimaan ympäristöä, luontoa ja luonnon ominaispiirteiden, ilmiöiden ja ominaiilmiöitä moniaistisesti ja erilaisia suuksien havainnointia moniaistisesti kaikkina vuovälineitä hyödyntäen
denaikoina.
S2 Ympäristö: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitojen
harjoittelua moniaistisesti koulun lähellä erilaisissa
luonnon ympäristöissä sekä rakennetussa ympäristössä.
T2 innostaa oppilasta tekemällä S1 Luonto: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan L2,L6
oppien kokeilemaan ja kokemaan luonnon ominaispiirteiden, ilmiöiden ja ominailuonnossa
suuksien havainnointia moniaistisesti kaikkina vuodenaikoina.
T5 kannustetaan oppilasta innosL1,L2
tumaan ja nauttimaan ympäris- S2 Ympäristö: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitöstä
taan luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitojen
harjoittelua moniaistisesti koulun lähellä erilaisissa
luonnon ympäristöissä sekä rakennetussa ympäristössä.
S3 Kestävä kehitys: Opetuksen sisällöt valitaan
niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, luontoon sekä tulevaisuuteen. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä.
T3 rohkaista oppilasta valmista- S3 Kestävä kehitys: Opetuksen sisällöt valitaan L2,L4,L5,L6
maan tuotoksia luonnonmateri- niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaiaaleista
kutuksia itselle, toisiin ihmisiin, luontoon sekä tulevaisuuteen. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä.
T4 ohjata oppilasta kestävän S2 Ympäristö: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi vali- L2,L3,L7
kehityksen elämäntapaan
taan luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitojen
harjoittelua moniaistisesti koulun lähellä erilaisissa
luonnon ympäristöissä sekä rakennetussa ympäristössä.
S3 Kestävä kehitys: Opetuksen sisällöt valitaan
niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, luontoon sekä tulevaisuuteen. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä.
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Ulos luontoon - valinnaisen oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 5
Ulos luontoon - valinnaisaineessa keskeisiä teemoja ovat luonto, ympäristö sekä kestävä kehitys. Sisällöt
koostuvat luonnon ominaispiirteiden ja ilmiöiden havainnoinnista ympäri vuoden moniaistisesti ja hyödyntämällä erilaisia välineitä.
Ulos luontoon – valinnaisaineessa liikutaan koulun lähellä erilaisissa luonnon ympäristöissä sekä rakennetussa ympäristössä samalla harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa.
Lähde seikkailulle luontoon. Tee, tutustu ja nauti!

Ulos luontoon – valinnaisen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5
S1 Luonto: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luonnon ominaispiirteiden, ilmiöiden ja ominaisuuksien
havainnointia moniaistisesti kaikkina vuodenaikoina.
S2 Ympäristö: Opetuksen keskeisiksi sisällöiksi valitaan luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitojen harjoittelua moniaistisesti koulun lähellä erilaisissa luonnon ympäristöissä sekä rakennetussa ympäristössä.
S3 Kestävä kehitys: Opetuksen sisällöt valitaan niin, että oppilaat pohtivat oman toimintansa vaikutuksia
itselle, toisiin ihmisiin, luontoon sekä tulevaisuuteen. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä.
Ulos luontoon – valinnaisen oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalle 5
Opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Uusien tietojen ja taitojen
oppimisen rinnalla oppilas oppii tarkkailemaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa
osaamistaan.
Ulos luontoon kannustaa ulkona oppimiseen ja lähiympäristöön tutustumiseen toiminnallisesti itse tekemällä, tutkimalla ja itse oivaltamalla. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kaikkien aistien käyttö
ja liikkuminen lähiympäristössä lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota.
Tieto- ja viestintäteknologia on tärkeä osa monipuolisia oppimisympäristöjä. TVT- taitoja harjoitellaan itsenäisesti ja ryhmissä ja taitoja käytetään mahdollisuuksien mukaan projekteissa. Valokuvaus ja videointi
voivat tehdä luonnon tutkimisesta uudella tavalla mielenkiintoisen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Ulos luontoon - valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Opetuksen eriyttäminen koskee työskentelyn etenemistä oppilaiden erilaisten oppimistapojen mukaan. Se
ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvata oppimisen
rauhaa. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä toimiminen ja monipuoliset, erilaisille oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen kokemuksia.
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Oppilaan oppimisen arviointi Ulos luontoon – valinnaisaineessa vuosiluokalla 5
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan,
monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista
taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen.
Sanallista arviota (hyväksytty/ hylätty) antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

YLÄLUOKKIEN (8.-9.lk) TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET KURSSIT:

KOTITALOUDEN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Kotitalouden valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot/
Tiedonhallintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt
maan, organisoimaan ja arvioi- valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
maan työtä ja toimintaa
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintovalitsemaan ja käyttämään hy- jen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemusvinvointia edistävästi ja kestävän suositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
kulutuksen mukaisesti materiaa- elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettileja, työvälineitä, laitteita sekä syyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
tieto- ja viestintäteknologiaa
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
T5 ohjata ja motivoida oppilasta juhlia.
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valikiinnittämään oppilaan huomiota taan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
käytettävissä oleviin voimavaroi- asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustanhin
nustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoiT6 ohjata oppilasta harjoittele- tuksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
maan kuuntelua sekä rakentavaa välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
keskustelua ja argumentointia tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
oppimistehtävien suunnittelussa avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
ja toteuttamisessa
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

Laaja-alainen
osaaminen

L3

L3,L4,L5,L7

L3,L5,L7

L1,L2,L6,L7
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T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien
perinteitä
T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti
vuorovaikutustilanteissa
sekä
pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Si- L2,L3
sällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita
asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina.
Sisällöt johdattavat median- ja teknologian
käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin L2,L6,L7
kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan
kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja
ongelmia.

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa tietoa
valintojen perustana

L1,L4

T11 harjaannuttaa oppilasta
lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja, jotka
käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

L1

T13 ohjata oppilasta kestävään
elämäntapaan
kiinnittämällä
oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana
arjen valintoja.
Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

L1,L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä
ylläpitämään
järjestystä oppimistehtävien aikana
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt L2,L3
valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, L1,L3,L6
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
L3,L6,L7
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sopimaan työtehtävien jakami- S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valisesta ja ajankäytöstä
taan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

KOTITALOUDEN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk
Kotitalouden valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot/
Tiedonhallintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt
maan, organisoimaan ja arvioi- valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
maan työtä ja toimintaa
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintovalitsemaan ja käyttämään hy- jen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemusvinvointia edistävästi ja kestävän suositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
kulutuksen mukaisesti materiaa- elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettileja, työvälineitä, laitteita sekä syyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
tieto- ja viestintäteknologiaa
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
T5 ohjata ja motivoida oppilasta juhlia.
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valikiinnittämään oppilaan huomiota taan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
käytettävissä oleviin voimavaroi- asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustanhin
nustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoiT6 ohjata oppilasta harjoittele- tuksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
maan kuuntelua sekä rakentavaa välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
keskustelua ja argumentointia tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
oppimistehtävien suunnittelussa avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
ja toteuttamisessa
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiT7 aktivoida oppilasta tunnista- seen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
maan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimin-

Laaja-alainen
osaaminen

L3

L3,L4,L5,L7

L3,L5,L7

L1,L2,L6,L7

L2,L3
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taympäristöjä sekä kotitalouksien S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Siperinteitä
sällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita
asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeukT9 kannustaa oppilasta toimi- siaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. L2,L6,L7
maan hyvien tapojen mukaisesti Sisällöt johdattavat median- ja teknologian
vuorovaikutustilanteissa
sekä käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohpohtimaan oman käytöksen mer- timaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin
kitystä ryhmän ja yhteisön toi- kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vasminnassa
tuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan
T10 kannustaa oppilasta hankki- kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja L1,L4
maan ja arvioimaan kotitalou- ongelmia.
teen liittyvää tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa tietoa
valintojen perustana
T11 harjaannuttaa oppilasta
lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja, jotka
käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

L1

T13 ohjata oppilasta kestävään
elämäntapaan
kiinnittämällä
oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana
arjen valintoja
Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

L1,L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä
ylläpitämään
järjestystä oppimistehtävien aikana
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä
sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt L2,L3
valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, L1,L3,L6
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
L3,L6,L7
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito sa13

moin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

Kotitalouden valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden,
ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen
ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä
tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen
tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Kotitalouden valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva
ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista
ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin
digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen
rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita
omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitalouden valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on
oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen
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suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt.
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja
selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa
opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan
valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta
edellyttävään työelämään.
Kotitalouden opetuksen käytännön luonteen vuoksi opetus on jo lähtökohtaisesti monikanavaista. Toiminnan yhteistyöluonteen vuoksi oppijoille muodostuu erilaisia rooleja ja kokonaisuuksiin kuuluu aina luonnostaan erilaisia tehtäviä tai työosioita, joista on mahdollista valita erilaisille oppijoille parhaiten sopiva osuus
tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta noudattaen.
Oppilaan oppimisen arviointi kotitalouden valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
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 kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen
oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.
Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalousoppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko yhteisen
kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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KUVATAITEEN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Kuvataiteen valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta ja ympäristöä
moniaistisesti ja käyttämään
monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L3,L4,L5
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäT2 innostaa oppilasta ilmaise- ristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannal- L2,L3,L4,L5
maan havaintojaan ja ajatuksi- ta.
aan kuvallisesti erilaisia välineitä
ja tiedon tuottamisen tapoja S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
käyttäen eri ympäristöissä
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvallinen tuottaminen
T3 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T4 ohjata oppilasta käyttämään S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt L1,L4,L5,L6
kuvallisia kuvatulkinnan mene- valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, metelmiä
diakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
T5 innostaa oppilasta sovelta- ympäristöistä sekä mediasta.
L2,L3,L6,L7
maan eri aikojen ja kulttuurien
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
tuottamisessaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T6 kannustaa oppilasta otta- S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
maan kuvailmaisussaan huomi- valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuuoon kulttuurinen moninaisuus ja reja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kestävä kehitys sekä vaikutta- kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
maan kuvien avulla
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

KUVATAITEEN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk
Kuvataiteen valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta ja ympäristöä
moniaistisesti ja käyttämään
monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L3,L4,L5
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omi17

T2 rohkaista oppilasta keskuste- en kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympä- L2,L4,L5,L6
lemaan omista ja muiden ha- ristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalvainnoista ja ajatuksista sekä ta.
perustelemaan näkemyksiään
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
T3 innostaa oppilasta ilmaise- valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, me- L2,L3,L4,L5
maan havaintojaan ja ajatuksi- diakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
aan kuvallisesti erilaisia välineitä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ja tiedon tuottamisen tapoja ympäristöistä sekä mediasta.
käyttäen eri ympäristöissä
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvallinen tuottaminen
T4 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T5 ohjata oppilasta soveltamaan S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt L1,L4,L5,L6
kuvallisia, sanallisia ja muita valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mekuvatulkinnan menetelmiä
diakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
T6 innostaa oppilasta soveltaL2,L3,L6,L7
maan eri aikojen ja kulttuurien S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuottamisessaan
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Tai18

deteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T7 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Kuvataiteen valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen
maailmoja tutkimalla. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen ja työskentelymenetelmien valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin
he osallistuvat omaehtoisesti. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä
mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään
kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvataiteen valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien,
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan
aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa
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otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely
yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri
sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Opetuksessa pyritään luomaan mahdollisuuksia
verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille.
Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteen valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne
tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan,
soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja
tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
valmistavasta näkökulmasta.
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteen valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 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 arviointi
kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta.

TEKNISEN TYÖN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Teknisen työn valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L2,L3
maan
työskentelyään
sekä yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
ideoimaan, tutkimaan ja kokei- kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
lemaan yritteliäästi
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
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S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L1
lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L4,L5
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään L2,L4
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
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S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen L3,L6
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.

T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L5
lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
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S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittä- L6
jämäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan L1,L4,L7
käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön,
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen
edistäjänä arjessa.

TEKNISEN TYÖN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk
Teknisen työn valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L2,L3
maan
työskentelyään
sekä yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
ideoimaan, tutkimaan ja kokei- kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
lemaan yritteliäästi
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
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T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L1
lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L4,L5
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään L2,L4
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja do-

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen L3,L6
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L5
lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
24

kumentoinnissa, sekä yhteisölli- käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
sen tiedon tuottamisessa ja ja- edetessä.
kamisessa
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään
turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittä- L6
jämäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan L1,L4,L7
käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön,
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen
edistäjänä arjessa.

Teknisen työn valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
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S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti
ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä
osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä
arjessa.
Teknisen työn valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään
mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään
teknisen työn työtapoja.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki teknisen työn valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti
erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen,
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Oppilaan oppimisen arviointi teknisen työn valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.
Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan
laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisar-
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viointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.
TEKSTIILITYÖN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Tekstiilityön valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään
sekä
ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumi- L2,L3
sen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen
sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin
ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L1
käsityöhön omia oppimisen ja lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
työskentelyn tavoitteita sekä käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
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toteuttamaan niiden perusteella suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
kokonainen käsityöprosessi ja käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä.
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumi- L4,L5
sen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen
sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
L2,L4
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin
ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.

T5 ohjata oppilasta havainnoi- S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
maan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

L3,L6

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnitte- L5
lutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen
sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
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S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia
materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään
sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin
ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittä- L6
jämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan L1,L4,L7
käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön,
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen
edistäjänä arjessa.

TEKSTIILITYÖN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk
Tekstiilityön valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan
yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yh- L2,L3
teiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä
ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää
ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohke29

asti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön,
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua
ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä,
koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia
oppimisen ja työskentelyn
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi
ja arvioimaan oppimistaan

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtä- L1
viä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä,
merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynneT3 opastaa oppilasta tu- tään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä L4,L5
tustumaan ja käyttämään ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutukmonipuolisesti
erilaisia sessa.
työvälineitä, materiaaleja
ja
tarkoituksenmukaisia S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää
työtapoja sekä kehittä- ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkemään innovaatioita
asti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistusT4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön
käsitteitä, merkkejä ja
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

tekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön,
L2,L4
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua
ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä,
koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
T5 ohjata oppilasta ha- S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
vainnoimaan,
ennakoimaan ja reagoimaan työti-

L3,L6
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lanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa,
valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtä- L5
viä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä,
merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää
ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön,
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua
ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä,
koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa
elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka
edistävät kestävää elämäntapaa

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen L6
oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti,
opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja L1,L4,L7
tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja
ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.
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Tekstiilityön valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä
hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti
ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.
Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä
arjessa.
Tekstiilityön valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään
mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään
tekstiilityön työtapoja.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tekstiilityön valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti
erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen,
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Oppilaan oppimisen arviointi tekstiilityön valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.
Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
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välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan
laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

YLÄLUOKKIEN (8.- 9.lk) VALINNAISET AINEET:
RANSKA, B2, (2 vvt); 8.lk
Ranskan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia
ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan
kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita
kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja
muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen
kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
Rohkaista oppilasta suulliseen tuottamiseen harjoittelemalla tervehtimistä ja esittäytymistä ja
puhuttelua dialogin avulla. Kiinnitetään huomiota
sinuttelun ja teitittelyn eroihin, tutustutaan ranskan kielen levinneisyyteen.

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä L3
edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin
kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa
kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoittei33

oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

ta, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.
Monipuolisilla työtavoilla pyritään avaamaan
oppilaalle näkemystä oma-aloitteeseen kielitaidon
kartuttamiseen (pari- ja ryhmätyöt, digitaaliset
oppimisalustat, median tarjoamat mahdollisuudet).

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita L4
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekiel- L4,L6
tä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Harjoitellaan erilaisia asiointitilanteita (tilauksen
tekeminen ravintolassa, hinnan tiedusteleminen,
perheen esitteleminen, ranskankielisen maailman
ruokakulttuuriin tutustuminen).
Opiskellaan sähköpostiviestien ja tekstiviestien
laatimista. Tutustutaan ranskankieliseen sääkarttaan, pohjapiirrokseen, kuvailevaan tekstiin, puhelinkeskusteluun ja nettisivustoon. Hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan paikallisia vaihdossa
olevia syntyperäisiä, ranskaa puhuvia opiskelijoita
aitojen vuorovaikutustilanteiden luomiseksi.
Opetellaan etsimään tietoa erilaisista ranskankielisistä lähteistä, autetaan oppilasta kommunikoimaan eri tavoin myös ilmeiden ja intonaation
avulla, harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan
erilaisia tapoja esim. kysyä samaa asiaa eri tavoilla ja ottamalla selvää asioista kysymysten avulla.
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Autetaan oppilasta ymmärtämään kohteliaisuusfraasien, teitittelyn, ilmeiden ja intonaation merkitystä ranskankielisessä vuorovaikutuksessa.

RANSKA, B2, (2 vvt); 9.lk
Ranskan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Rohkaistaan oppilasta edelleen suulliseen tuottamiseen ja ilmaisuun yhä laajemmassa kontekstissa. Esimerkiksi opiskellaan ostamaan lippu liikennevälineeseen, opiskellaan mahdollisuuksien mukaan puhumaan opinnoista, tekemään ostoksia,
ilmaisemaan oma mielipide, puhumaan vapaaajasta, harrastuksista ja kulttuurista. Opetellaan
ottamaan selvää lyhyen tekstin pääsisällöstä,
kysymään ja neuvomaan tietä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L5
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
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huomiota myös ääntämiseen ja tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
tekstin sisällön kannalta oleelli- muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
simpiin rakenteisiin
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Oppilasta ohjataan tuottamaan helppoja, lyhyitä
tekstejä arkipäivän tilanteista ja lähitulevaisuuden
suunnitelmista. Harjoitellaan mahdollisuuksien
mukaan suullista tuottamista esim. hintoja ja
matkustamiseen liittyviä asioita, apteekissa asioimista ja vaivoista kertomista, tien neuvomista,
päivämäärien kertomista ja muita arkielämän
tilanteita.
Ranskan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden
taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan
mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi
käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
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Ranskan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ranskan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.
Nopeasti edistyvät voivat esim. tuottaa ylimääräisiä omia tekstejä ja palauttaa ne opettajalle kansion muodossa. Heille voidaan tarjota myös oppituntien aikana lisätehtäviä, joita voidaan tehdä esim. sähköisissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaan oppimisen arviointi ranskan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin
tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan
kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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SAKSA, B2 (2 vvt); 8.lk
Saksan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia
ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään
oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia
kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakkooletuksia.
Saksan kieli on yksi EU-kielistä ja sitä puhutaan
paljon Keski-Euroopassa. Se on tärkeä kaupan ja
tekniikan kieli. Kieli auttaa oppilasta tutustumaan
myös keskieurooppalaiseen kulttuuriin. Monipuolinen kielitaito auttaa jatko-opinnoissa ja se on
työelämässä vaatimuksena monella alalla.

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa, taito tulkita
tekstejä, taito tuottaa tekstejä
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä L3
edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin
kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa
kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.
Kannustetaan harrastamaan kieltä koulun ulkopuolellakin. Oppilasta ohjataan käyttämään sosiaalista mediaa opiskelun apuna ja etsimään kontakteja saksankieliseltä kielialueelta. Saksan kielen avulla oppilas pääsee tutustumaan uuteen
kulttuuriin, toisenlaiseen ajattelu- ja toimintatapaan ja ymmärtämään maailmaa ja muita ihmisiä paremmin.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
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T4 tukea oppilasta kielellisten tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
viestintästrategioiden käytössä
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmaT5 auttaa oppilasta laajenta- na minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
maan kohteliaaseen kielenkäyt- puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltöön kuuluvien ilmausten tunte- tä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
mustaan
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
T6 rohkaista oppilasta tulkitse- ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
maan ikätasolleen sopivia ja itse- Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
ään kiinnostavia puhuttuja ja määrin huomioon opiskeltavan kielen maantiekirjoitettuja tekstejä
teellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntäT7 tarjota oppilaalle runsaasti misen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontilaisuuksia harjoitella ikätasolle tevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
sopivaa pienimuotoista puhumis- kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
ta ja kirjoittamista kiinnittäen tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
huomiota myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

L4

L4,L6

L4

L5

SAKSA, B2 (2 vvt); 9.lk
Saksan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia
ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään
oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia
kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakkooletuksia.
Saksan kieli on yksi EU-kielistä ja sitä puhutaan
paljon Keski-Euroopassa. Se on tärkeä kaupan ja
tekniikan kieli. Kieli auttaa oppilasta tutustumaan
myös keskieurooppalaiseen kulttuuriin. Monipuolinen kielitaito auttaa jatko-opinnoissa ja se on
työelämässä vaatimuksena monella alalla.
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Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa, taito tulkita
tekstejä, taito tuottaa tekstejä
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä L3
edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin
kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa
kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.
Kannustetaan harrastamaan kieltä koulun ulkopuolellakin. Oppilasta ohjataan käyttämään sosiaalista mediaa opiskelun apuna ja etsimään kontakteja saksankieliseltä kielialueelta. Tutustutaan
ja opitaan ymmärtämään maailmaa ja muita
ihmisiä paremmin. Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita, kuten mielipiteen ilmaisua ja reagointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

L4

L4

L4,L6

L4

T7 tarjota oppilaalle runsaasti
L5
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja Opitaan kielen uusia rakenteita ottaen huomioon
tekstin sisällön kannalta oleelli- jatko-opinnot.
simpiin rakenteisiin
Saksan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden
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taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan
mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi
käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Saksan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saksan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.
Oppilaan oppimisen arviointi saksan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin
tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan
kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

VENÄJÄ, B2 (2 vvt); 8.lk
Venäjän kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia
ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan
kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita
kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja
muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen
kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
Opintokokonaisuudessa tutustutaan venäjälle
ominaisiin piirteisiin, esimerkiksi kyrilliset aakkoset, sanapaino, intonaatio. Muodostetaan käsitys
venäjän levinneisyydestä ja sukukielistä. Otetaan
huomioon mahdolliset ennakko-oletukset ja pyritään positiiviseen opiskeluasenteeseen.
Kielen opiskelu käsittää perusteemoja, esimerkiksi
tervehdykset ja tutustuminen. Harjoitellaan aakkosten ja ääntämisen ohella kielitaidon eri osaalueita.

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä L3
edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin
kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa
kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.
Pyritään edistämään oppilaan käsitystä hänelle
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taitoaan myös oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

parhaiten sopivasta tavasta oppia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita L4
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekiel- L4,L6
tä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetellaan keskeisiä asioita kielen rakenteesta.
Vuorovaikutustaitojen ohella jatketaan huomion
kiinnittämistä ääntämiseen ja intonaatioon.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
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kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L5
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

VENÄJÄ, B2 (2 vvt); 9.lk
Venäjän kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia
ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan
käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan
kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita
kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja
muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen
kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä L3
edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin
kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa
kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoittei44

oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä
T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

ta, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan
palautetta.
Pyritään edistämään oppilaan käsitystä hänelle
parhaiten sopivasta tavasta oppia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita L4
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekiel- L4,L6
tä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Laajennetaan kielitaidon osa-alueita samalla
huomioiden esille tulevia kulttuuriin liittyviä asioita ja erityispiirteitä. Opetellaan keskeisiä asioita
kielen rakenteesta. Perusteemoja ovat esimerkiksi
jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat. Vuorovaikutustaitojen ohella jatketaan huomion kiinnittämistä ääntämiseen ja intonaatioon.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset

L4
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ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L5
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa
tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös
muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita
kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset
ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä
tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Venäjän kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden
taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan
mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi
käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan koh46

dekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Venäjän kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki venäjän kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.
Oppilaan oppimisen arviointi venäjän kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin
tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Kurssin arviointiin kuuluvat kokeet sekä jatkuva näyttö opiskelun aikana. Arviointiin saattaa kuulua sanakokeita, oppilaan omia tuotoksia ym. opiskeltaviin asioihin liittyviä testejä.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan
kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittä-
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mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

ESPANJA (2 vvt); 8lk
Espanjan valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden
ja monikielisyyden kehittymistä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2,L4
tietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä,
jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella.
Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa
kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.
Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
Oppilaita opastetaan huomaamaan eri romaanisten kielien ominaisuuksia, eroja ja yhtäläisyyksiä. Espanjan yhä kasvavaan globaaliin
käyttöön kiinnitetään huomiota. Espanjankielisten maiden laajaa kulttuurista perintöä ja elämäntapaa tehdään tutuksi.

Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata
oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, L3
mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista,
mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia
tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Oppilaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan
löytämään tapoja käyttää espanjaa alusta lähtien esim. lukemalla netissä ilmestyviä lehtiä
(urheilupalstat, uutiset, viihde), katselemalla
espanjankielisiä ohjelmia ja kuuntelemalla espanjankielistä musiikkia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovai- L4
kutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodolli48

T4 tukea oppilasta kielellisten sissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan L4
viestintästrategioiden käytössä
myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
T5 auttaa oppilasta laajenta- näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan L4,L6
maan kohteliaaseen kielenkäyt- kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittatöön kuuluvien ilmausten tunte- maan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Kesmustaan
keisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja
aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä,
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja
harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Oppilaita opastetaan käyttämään internetiä
vuorovaikutukseen, luokassa simuloidaan todellisia tilanteita draaman ja pari- sekä ryhmätyön
avulla, voidaan kirjoittaa viestejä toisille oppilaille esim. peda.netin kautta tai eri viestintäapplikaatioiden avulla.
Opastetaan oppilaita ilmaisemaan toiveitaan,
tunteitaan ja pulmiaan monipuolisesti sekä
opastetaan selviytymään eri tilanteissa rohkeasti kommunikoimalla.
Kiinnitetään huomiota espanjakielen erityisiin
kohteliaisuutta ilmaiseviin tapoihin puhuteltaessa sekä kieliopillisesti korrektiin kieleen kommunikoitaessa eri-ikäisten henkilöiden kanssa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovai- L4
kutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan
myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan
kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja
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aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä,
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja
harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Tarjotaan oppilaille monipuolisia arkiseen elämään ja espanjankielisten maiden elämänmuotoon ja kulttuuriin liittyviä tekstejä. Rohkaistaan
oppilaita itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhakuun
ja myös yhteistyöhön oppilastovereiden kesken.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovai- L5
kutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan
myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan
oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä
näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan
kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi
valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja
aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä,
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja
harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan
tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Puhuttua kieltä korostetaan alusta lähtien runsaasti, jotta oppilaille muodostuu luottamusta
oman ääntämisen kehittymiseen ja asioiden
ilmaisemiseen espanjaksi. Kirjoitettuja viestejä
harjoitellaan toistaen ja esimerkkilauseita kirjoittaen ja muunnellen.

Espanjan valinnaisen kurssin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opi50

tun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden
taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan
mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi
käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja
vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa
tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Espanjan valinnaisen kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 8
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Opettajien yhteistyötä voidaan tarpeen tullen toteuttaa vertailemalla espanjaa koulussa opiskeltaviin toisiin
kieliin. Esimerkkeinä voisivat olla tervehdykset, yleiset arkielämän sanonnat, ääntämisen ja rakenteiden
erot muiden koulussa opiskeltavien kielien kanssa. Kansainvälistä yhteydenpitoa voidaan toteuttaa esim.
mahdollisten koulussa toteutettavien Erasmus-hankkeiden parissa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki espanjan valinnaiskurssilla vuosiluokalla 8
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.
Rohkaistaan myös oppilaita, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia valitsemaan uusia kieliä, koska valinnaisessa espanjassa pelillisyyden ja draaman avulla sekä yksilöllisen ohjauksen avulla voidaan saada oppilaat
tuntemaan uuden kielen oppimisen iloa.
Oppilaan oppimisen arviointi espanjan valinnaiskurssilla vuosiluokalla 8
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
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Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Oppimisen arvioinnin kriteerit sidotaan Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai
vastaavaa työkalua. Oppilaalle selvitetään opetuksen alkaessa mitä arvosanan hyvä (8) saaminen edellyttää,
jotta hän osaa asettaa omat tavoitteensa realistisesti. Arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja itsearviointia
käytetään runsaasti. Arvioinnissa voidaan käyttää paljon suullista palautetta ja vertaispalautetta voidaan
kokeilla haluttaessa. Oppilaalle annettavan jatkuvan palautteen tarkoituksena on ohjata oppilasta omien
työskentelytapojensa tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen ja mahdolliseen tehostamiseen.

ENGLANTI (2 vvt); 8.lk
Englannin valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2
tietoisuuteen: Otetaan selkoa joidenkin sellaisten
maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty
kieli. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen
varianteista.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti englannin- L1,L2
toimintaympäristöjä, jotka laa- kielistä maailmaa ja kielen ilmiöitä. Harjoitellaan
jentavat käsitystä globalisoitu- erilaisia kielenkäyttötilanteita.
vasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä käyttämään
kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

L1,L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen L1,L3
kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä,
kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä,
tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.
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T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä Käytämme monipuolisesti eri tiedonhakumene- L1
soveltaa luovasti kielitaitoaan telmiä ja lähteitä sekä harjoittelemme tiedon
sekä elinikäisen kieltenopiskelun soveltamista.
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa, taito tulkita
tekstejä, taito tuottaa tekstejä
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuut- Kurssilla painottuu vuorovaikutustilanteiden har- L4,L6
ta viestinnässä, kompensaatio- joittelu ja oma kielen tuottaminen.
keinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
T8 auttaa oppilasta tunnistamaan
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja
tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

L2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä
erilaisista lähteistä sekä tulkita
niitä käyttäen erilaisia strategioita

L4

T10 ohjata oppilasta tuottamaan
sekä puhuttua että kirjoitettua
tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä
aiheista kiinnittäen huomiota
rakenteiden monipuolisuuteen ja
ohjaten hyvään ääntämiseen

L5,L6

ENGLANTI (2 vvt); 9.lk
Englannin valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- L1,L2
englannin asemaan ja varianttei- tietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maail53

hin liittyviä ilmiöitä ja arvoja an- man moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellitaa oppilaalle valmiuksia kehittää sistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kekulttuurienvälistä toimintakykyä
hittymistä globaaliksi lingua francaksi.
T2 kannustaa löytämään kiinnos- Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti englannin- L1,L2
tavia englanninkielisiä sisältöjä ja kielistä maailmaa ja kielen ilmiöitä. Harjoitellaan
toimintaympäristöjä, jotka laa- erilaisia kielenkäyttötilanteita.
jentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä käyttämään
kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

L1,L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen L1,L3
kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä,
kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä,
tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Käytämme monipuolisesti eri tiedonhakumenetelmiä ja lähteitä ja harjoittelemme tiedon sovelL1
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä tamista.
soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa, taito tulkita
tekstejä, taito tuottaa tekstejä
T6 rohkaista oppilasta osallistu- S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- L4
maan keskusteluihin monenlaisis- tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
ta oppilaiden ikätasolle ja elä- tekstejä: Keskeistä on suuntautuminen toisen
mänkokemukseen sopivista ai- asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten
heista, joissa käsitellään myös työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaimielipiteitä
toon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon engT7 tukea oppilaan aloitteellisuut- lannin kielen levinneisyys ja asema globaalin L4,L6
ta viestinnässä, kompensaatio- kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita
keinojen käytössä ja merkitysneu- opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovottelun käymisessä
vista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia
T8 auttaa oppilasta tunnistamaan vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyö- L2
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja dyntäen.
tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
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T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä
erilaisista lähteistä sekä tulkita
niitä käyttäen erilaisia strategioita

Kurssilla painottuu suuntautuminen toisen asteen L4
opintoihin. Vahvistetaan opittujen rakenteiden ja
sanaston hallintaa monipuolisin menetelmin.
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Pyritään ottamaan huomioon oppilaiden
omat kiinnostuksen kohteet.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan
sekä puhuttua että kirjoitettua
tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä
aiheista kiinnittäen huomiota
rakenteiden monipuolisuuteen ja
ohjaten hyvään ääntämiseen

L5,L6

Englannin valinnaiskurssien opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja
rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi
lingua francaksi.
S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja
tiedon luotettavuuden arviointia.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Keskeistä on suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Englannin valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia
käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail55

le, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaan oppimisen arviointi englannin valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin
tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen
liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Englannin valinnaiskursseilla arviointi on monipuolista ja jatkuvaa. Arviointikeinoina voidaan tarvittaessa
käyttää kokeita, sanakokeita ja testejä. Lisäksi arvioidaan oppilaan tuntityöskentelyä ja hänen yksin tai ryhmässä tekemiään omia tuotoksia. Kurssilla voidaan toteuttaa myös itse- ja vertaisarviointia.

RUOTSI (2 vvt); 9.lk
Ruotsin valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta tutustumaan S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi- L2,L5
pohjoismaiseen kieliympäristöön suuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohsekä Pohjoismaita yhdistäviin joismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotarvoihin
sin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. HaT2 ohjata oppilasta havaitse- vainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja L1,L4
maan, millaisia säännönmukai- sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opissuuksia ruotsin kielessä on, miten kelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteisamoja asioita ilmaistaan muissa tä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailuskielissä sekä käyttämään kielitie- sa ja ruotsin kielen opiskelussa.
don käsitteitä oppimisensa tukena
Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä ovat historia, uskonto, korkeakoulutus, tasa-arvo, elintaso, hyvinvointi,
demokratia ja kieli.
Loimaalla on Pohjoismaiden välistä ystävyyskuntatoimintaa kuten nuorisoleirejä. Osalla loimaalaisista urheiluseuroista on pelimatkoja esimerkiksi Ruotsiin tai
Suomen ruotsinkielisille alueille. Kurssilla harjoitellaan
monipuolisesti erilaisia kielenkäyttötilanteita.
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Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä
ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta
käyttämään ruotsia rohkeasti
erilaisissa tilanteissa koulussa ja
koulun ulkopuolella.

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelu- L1
strategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla
tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia
toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön
harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Oppilasta ohjataan käyttämään sosiaalista mediaa L2,L7
opiskelun apuna ja etsimään kontakteja pohjoismaisilta kielialueilta. Harjoitellaan etsimään tietoa ruotsin
kielellä erilaisista lähteistä. Harjoitellaan myös vaativampia viestintätilanteita kuten mielipiteen ilmaisua
ja väittelyä.
Laajennetaan ja syvennetään kielen rakenteiden
osaamista. Kielioppi soveltuu hyvin itseopiskeluun.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuk- L4
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
T6 tukea oppilasta kielellisten asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä- L2,L4
viestintästrategioiden käytössä
mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
T7 auttaa oppilasta laajenta- Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilantei- L2,L4,L6
maan kohteliaaseen kielenkäyt- ta eri viestintäkanavia hyödyntäen.
töön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
Oppilas osaa laajentaa kielen tuottamistaan suullisesti
luokka-asteensa tavoitteiden mukaisesti. Oppilas osaa
ilmaista itseään pitemmillä lauseilla ja perustella näkemyksensä. Korostetaan ruotsin kielen merkitystä
jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Käydään läpi lisätekstejä luetun ymmärtämistä varten
ja lisätään tiedonhankinta-tehtäviä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä/ Kehittyvä kielitaito,
taito tuottaa tekstejä
T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuk- L4
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen
T9 tarjota oppilaalle runsaasti asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä- L4,L5
tilaisuuksia harjoitella pienimuo- mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanas57

toista puhumista ja kirjoittamista
erilaisista aiheista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

toa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas osaa laajentaa kielen tuottamistaan kirjallisesti luokka-asteensa tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan sisällöltään vaativampien kirjoitelmien laatimista.

Ruotsin valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä
verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Ruotsin valinnaisen kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä.
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja
-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin
tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eu58

rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen
avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan
käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin
kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Ruotsin valinnaiskurssilla arviointikeinoina voidaan tarvittaessa käyttää kirjallisia ja suullisia kokeita, sanakokeita ja testejä. Lisäksi oppilasta kannustetaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Arviointi on monipuolista ottaen huomioon oppilaan tuntityöskentelyn ja hänen yksin tai ryhmässä tekemänsä tuotokset.

MEDIATAITO (2 vvt); 8.lk
Mediataitojen valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti
ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Laaja-alainen
osaaminen
S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös L2,L3,L6,L7
koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa
ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä
syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään
yhteistyötä esimerkiksi paikallislehden kanssa.

T2 tarjota oppilaalle monipuolisia
mahdollisuuksia valita, käyttää,
tulkita ja arvioida monimuotoisia
mediatekstejä

S2 Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdis- L1,L2,L4,L5
täviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Tuotetaan erilaisia mediatekstejä yksin, pareittain ja
ryhmissä.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista
lähteistä hankkimaansa tietoa ja
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

S3 Pohditaan mediatekstien tarkoitusperiä ja L2,L4,L5,L6
kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Harjoitellaan luotettavan tiedon löytämistä ja hyödyntämistä.

T4 auttaa oppilasta tunnistamaan mediatekstien kielen rakenteita, tyylipiirteitä ja sävyjä
sekä ymmärtämään kielellisten
valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4 Tehdään havaintoja median kielenkäyttöti- L1,L2,L4
lanteista ja hyödynnetään opittua omissa tuotoksissa.

S5 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan
niiden kehittämiskohteita. Opetellaan antamaan
T5 kannustaa oppilasta syventä- ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.
L1,L2,L6,L7
mään viestijäkuvaansa niin, että
hän oppii havainnoimaan omaa
viestintäänsä,
tunnistamaan
vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
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Mediataitojen valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään yhteistyötä esimerkiksi
paikallislehden kanssa.
S2 Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Tuotetaan erilaisia mediatekstejä yksin, pareittain ja ryhmissä.
S3 Pohditaan mediatekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Harjoitellaan luotettavan tiedon löytämistä ja hyödyntämistä.
S4 Tehdään havaintoja median kielenkäyttötilanteista ja hyödynnetään opittua omissa tuotoksissa.
S5 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.
Mediataitojen valinnaisen kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 8
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisenstrategioiden
hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös
viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan
työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki mediataitojen valinnaiskurssilla vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä
toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja
työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi mediataitojen valinnaiskurssilla vuosiluokalla 8
Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista 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.
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Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan
vertaisarviointia. Valinnaiskurssilla arviointi on monipuolista, kannustavaa ja jatkuvaa. Arvioinnin perusteena on tuntityöskentely eli osallistuminen tunneilla tehtäviin harjoituksiin sekä mahdollisten tuotosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten aktiivisesti oppilas hyödyntää
oppimaansa, ideoi ja osallistuu ryhmän toimintaan. Lisäksi otetaan huomioon vastuullinen toiminta mediaympäristössä.

ILMAISUTAITO (2 vvt); 9.lk
Ilmaisutaidon valinnaisen kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti
ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään sekä antaa valmiuksia rohkeaan, hallittuun esiintymiseen ja
itseilmaisuun niin arkielämän
tilanteissa kuin näyttämölläkin

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laajaalainen
osaaminen
S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös kou- L2,L3,L6,L7
lun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä
vaikutelmia ja merkityksiä.

S2 Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri- L1,L2,L3,L7
ilmaisun keinoihin. Ensimmäiseksi tutustutaan ilmaisun perusteisiin ja draaman työtapoihin. Harjoitellaan liike- ja puheilmaisua sekä äänenkäyttöä, tehdään rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia sekä
erilaisia rooliharjoituksia. Harjoitukset tehdään pääasiassa pareittain tai ryhmässä. Lisäksi suunnitellaan
ja tehdään esityksiä, mahdollisesti myös koulun tilai- L1,L2,L6,L7
suuksiin. Pyritään käymään myös teatterissa. Oppilaat voivat itse vaikuttaa sisältöjen ja työtapojen
suunnitteluun.

T3 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että
hän oppii havainnoimaan omaa
viestintäänsä,
tunnistamaan
vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös mo- S3 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitonimediaisissa viestintäympäris- ja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittätöissä
miskohteita. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

Ilmaisutaidon valinnaisen kurssin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.
S2 Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin. Ensimmäiseksi tutustutaan ilmaisun
perusteisiin ja draaman työtapoihin. Harjoitellaan liike- ja puheilmaisua sekä äänenkäyttöä, tehdään rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia sekä erilaisia rooliharjoituksia. Harjoitukset tehdään pääasiassa pareittain tai ryhmässä. Lisäksi suunnitellaan ja tehdään esityksiä, mahdollisesti myös koulun tilaisuuksiin. Pyritään käymään myös teatterissa. Oppilaat voivat itse vaikuttaa sisältöjen ja työtapojen suunnitteluun.
S3 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.
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Ilmaisutaidon valinnaisen kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisenstrategioiden
hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös
viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan
työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ilmaisutaidon valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä
toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja
työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi ilmaisutaidon valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista 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.
Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan
vertaisarviointia. Valinnaiskurssilla arviointi on monipuolista, kannustavaa ja jatkuvaa. Arvioinnin perusteena on tuntityöskentely eli osallistuminen tunneilla tehtäviin harjoituksiin sekä mahdollisten tuotosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten aktiivisesti oppilas hyödyntää
oppimaansa, ideoi ja osallistuu ryhmän toimintaan.
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MATEMATIIKKA (2vvt); 9.lk
Matematiikan valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa
ja itseluottamusta matematiikan
oppijana

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Vahviste- L1,L5
taan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Ratkaistaan pulmatehtäviä. Harjoitellaan
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
T2 kannustaa oppilasta otta- Harjoitellaan geogebran käyttöä.
L1
maan vastuuta matematiikan
oppimisesta sekä yksin että S3 Algebra: Tutustutaan toisen asteen yhtälön
yhdessä toimien
ratkaisukaavaan ja harjoitellaan sen käyttöä.
Tutustutaan toisen asteen epäyhtälöihin ja ratT3 ohjata oppilasta havaitse- kaistaan niitä algebrallisesti ja/tai graafisesti L1,L5
maan ja ymmärtämään oppi- esim. geogebran avulla. Syvennetään polynomimiensa asioiden välisiä yhteyksiä laskentaa, myös murtolausekkeita. Harjoitellaan
muistikaavojen käyttöä.
T4
kannustaa
oppilasta
L1,L2,L5
harjaantumaan
täsmälliseen S4 Funktiot: Syvennetään funktioiden osaamismatemaattiseen ilmaisuun suul- ta. Sovelletaan kuvaajia käytännön esimerkkeilisesti ja kirjallisesti
hin.
T5 tukea oppilasta loogista ja
luovaa
ajattelua
vaativien
matemaattisten
tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä

S5 Geometria: Harjoitellaan syventäviä tehtäviä L1
avaruusgeometriasta.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Ajan salliessa ja ryhmän mielenkiinnon
mukaan harjoitellaan todennäköisyyslaskuja.
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja Voidaan myös tehdä projektityö tilastotieteestä. L1
kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa

L1,L6

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa
T8 ohjata oppilasta kehittämään
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun

L1,L5

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Vahviste- L1,L5
taan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Ratkaistaan pulmatehtäviä. Harjoitellaan
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
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Harjoitellaan geogebran käyttöä.
S4 Funktiot: Syvennetään funktioiden osaamista. Sovelletaan kuvaajia käytännön esimerkkeihin.

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan
eri tilanteissa
T14 ohjata oppilasta kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan
T15 ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan
tulkitsemista ja tuottamista

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Ajan salliessa ja ryhmän mielenkiinnon
mukaan harjoitellaan todennäköisyyslaskuja.
Voidaan myös tehdä projektityö tilastotieteestä.
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Vahviste- L1
taan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Ratkaistaan pulmatehtäviä. Harjoitellaan
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Harjoitellaan geogebran käyttöä.
S3 Algebra: Tutustutaan toisen asteen yhtälön L1
ratkaisukaavaan ja harjoitellaan sen käyttöä.
Tutustutaan toisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä algebrallisesti ja/tai graafisesti L1,L2,L4,L5
esim. geogebran avulla. Syvennetään polynomilaskentaa, myös murtolausekkeita. Harjoitellaan
muistikaavojen käyttöä.

S4 Funktiot: Syvennetään funktioiden osaamista. Sovelletaan kuvaajia käytännön esimerkkeihin.
T16 tukea oppilasta ymmär- S5 Geometria: Harjoitellaan syventäviä tehtäviä L1
tämään geometrian käsitteitä ja avaruusgeometriasta.
niiden välisiä yhteyksiä
T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia

L1

T18
kannustaa
oppilasta
L1
kehittämään taitoaan laskea
pinta-aloja ja tilavuuksia
T19 ohjata oppilasta määrit- S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennä- L5
tämään tilastollisia tunnuslukuja köisyys: Ajan salliessa ja ryhmän mielenkiinnon
ja laskemaan todennäköisyyksiä
mukaan harjoitellaan todennäköisyyslaskuja.
Voidaan myös tehdä projektityö tilastotieteestä.
T20
ohjata
oppilasta S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Vahviste- L1,L5
kehittämään algoritmista ajat- taan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perusteluaan sekä taitojaan soveltaa tella. Ratkaistaan pulmatehtäviä. Harjoitellaan
matematiikkaa ja ohjelmointia matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottaongelmien ratkaisemiseen
mista.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Harjoitellaan geogebran käyttöä.
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Matematiikan valinnaisen syventävän kurssin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Ratkaistaan
pulmatehtäviä. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Syvennetään algoritmista
ajattelua. Harjoitellaan geogebran käyttöä.
S3 Algebra: Tutustutaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaan ja harjoitellaan sen käyttöä. Tutustutaan
toisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä algebrallisesti ja/tai graafisesti esim. geogebran avulla. Syvennetään polynomilaskentaa, myös murtolausekkeita. Harjoitellaan muistikaavojen käyttöä.
S4 Funktiot: Syvennetään funktioiden osaamista. Sovelletaan kuvaajia käytännön esimerkkeihin.
S5 Geometria: Harjoitellaan syventäviä tehtäviä avaruusgeometriasta.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Ajan salliessa ja ryhmän mielenkiinnon mukaan harjoitellaan todennäköisyyslaskuja. Voidaan myös tehdä projektityö tilastotieteestä.
Matematiikan valinnaisen syventävän kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokalla 9
Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista.
Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan,
ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän
hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja
dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikan valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Syventävällä kurssilla on tarkoitus tarjota matemaattisesti lahjakkaille oppilaille mahdollisuus kehittyä entisestään sekä innostua haastamaan itseään lisää. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.
Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista
aiheista.
Oppilaan oppimisen arviointi matematiikan valinnaiskurssilla vuosiluokalla 9
Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä
minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään
matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa
oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.
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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.

KOTITALOUDEN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Kotitalouden valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot/
Tiedonhallintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt
maan, organisoimaan ja arvioi- valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
maan työtä ja toimintaa
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintovalitsemaan ja käyttämään hy- jen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemusvinvointia edistävästi ja kestävän suositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
kulutuksen mukaisesti materiaa- elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettileja, työvälineitä, laitteita sekä syyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
tieto- ja viestintäteknologiaa
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
T5 ohjata ja motivoida oppilasta juhlia.
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valikiinnittämään oppilaan huomiota taan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
käytettävissä oleviin voimavaroi- asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustanhin
nustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoiT6 ohjata oppilasta harjoittele- tuksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
maan kuuntelua sekä rakentavaa välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
keskustelua ja argumentointia tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
oppimistehtävien suunnittelussa avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
ja toteuttamisessa
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiT7 aktivoida oppilasta tunnista- seen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
maan arjen rakentumista ja kult-

Laaja-alainen
osaaminen

L3

L3,L4,L5,L7

L3,L5,L7

L1,L2,L6,L7

L2,L3
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tuurisesti monimuotoisia toimin- S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sitaympäristöjä sekä kotitalouksien sällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita
perinteitä
asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina.
T9 kannustaa oppilasta toimi- Sisällöt johdattavat median- ja teknologian L2,L6,L7
maan hyvien tapojen mukaisesti käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohvuorovaikutustilanteissa
sekä timaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin
pohtimaan oman käytöksen mer- kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vaskitystä ryhmän ja yhteisön toi- tuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tieminnassa
don hankintaan sekä evästävät tunnistamaan
kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja
T10 kannustaa oppilasta hankki- ongelmia.
L1,L4
maan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa tietoa
valintojen perustana
T11 harjaannuttaa oppilasta
lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja, jotka
käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

L1

T13 ohjata oppilasta kestävään
elämäntapaan
kiinnittämällä
oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana
arjen valintoja
Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

L1,L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä
ylläpitämään
järjestystä oppimistehtävien aikana
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä
sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt L2,L3
valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, L1,L3,L6
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
L3,L6,L7
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustan67

nustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

KOTITALOUDEN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Kotitalouden valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot/
Tiedonhallintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittele- S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt
maan, organisoimaan ja arvioi- valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
maan työtä ja toimintaa
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintovalitsemaan ja käyttämään hy- jen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemusvinvointia edistävästi ja kestävän suositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
kulutuksen mukaisesti materiaa- elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettileja, työvälineitä, laitteita sekä syyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
tieto- ja viestintäteknologiaa
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
T5 ohjata ja motivoida oppilasta juhlia.
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valikiinnittämään oppilaan huomiota taan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
käytettävissä oleviin voimavaroi- asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustanhin
nustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoiT9 kannustaa oppilasta toimi- tuksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
maan hyvien tapojen mukaisesti välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
vuorovaikutustilanteissa
sekä tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
pohtimaan oman käytöksen mer- avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
kitystä ryhmän ja yhteisön toi- voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perminnassa
heessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalou- S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Siteen liittyvää tietoa sekä ohjata sällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita
käyttämään luotettavaa tietoa asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeukvalintojen perustana
siaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina.

Laaja-alainen
osaaminen

L3

L3,L4,L5,L7

L3,L5,L7

L2,L6,L7

L1,L4
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T11 harjaannuttaa oppilasta
lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja, jotka
käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

Sisällöt johdattavat median- ja teknologian L4
käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin
kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan
kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja
T12 ohjata oppilasta ongelman- ongelmia.
L1
ratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä
T13 ohjata oppilasta kestävään
elämäntapaan
kiinnittämällä
oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana
arjen valintoja
Käytännön toimintataidot/ Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä
ylläpitämään
järjestystä oppimistehtävien aikana
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä
sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

L1,L7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt L2,L3
valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet
tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, L1,L3,L6
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruokaja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
L3,L6,L7
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine
aineineen,
laitteineen,
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen
avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

Kotitalouden valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden,
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ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen
ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä
tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen
tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Kotitalouden valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva
ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista
ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin
digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen
rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita
omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitalouden valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on
oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen
suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt.
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja
selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa
opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan
valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta
edellyttävään työelämään.
Kotitalouden opetuksen käytännön luonteen vuoksi opetus on jo lähtökohtaisesti monikanavaista. Toiminnan yhteistyöluonteen vuoksi oppijoille muodostuu erilaisia rooleja ja kokonaisuuksiin kuuluu aina luonnos-
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taan erilaisia tehtäviä tai työosioita, joista on mahdollista valita erilaisille oppijoille parhaiten sopiva osuus
tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta noudattaen.
Oppilaan oppimisen arviointi kotitalouden valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
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 kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen
oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.
Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalousoppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko yhteisen
kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
KUVATAITEEN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Kuvataiteen valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja
muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti piirtämisen, maalaamisen ja keramiikan menetelmiä

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L3,L4,L5
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalT2 rohkaista oppilasta keskuste- ta.
L2,L4,L5,L6
lemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
perustelemaan näkemyksiään
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Tai71

deteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvallinen tuottaminen
T3 ohjata oppilasta soveltamaan
erilaisia materiaaleja, tekniikoita
ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen
taitojaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L2,L3,L5,L6
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T4 ohjata oppilasta soveltamaan S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt L1,L4,L5,L6
kuvallisia kuvatulkinnan mene- valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, metelmiä
diakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
T5 innostaa oppilasta sovelta- ympäristöistä sekä mediasta.
L1,L2,L5,L6
maan muiden kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
tuottamisessaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T6 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

KUVATAITEEN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Kuvataiteen valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havain- S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L3,L4,L5
noimaan ympäristöä ja muuta valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuuvisuaalista kulttuuria
reja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
T2 rohkaista oppilasta keskuste- lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omi- L2,L4,L5,L6
lemaan omista ja muiden ha- en kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympävainnoista ja ajatuksista sekä ristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalperustelemaan näkemyksiään
ta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan valokuvan ja animaation
keinoin

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L2,L3,L4,L5
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
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valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia valokuvauksen
tekniikoita ja ilmaisun keinoja
sekä syventämään näin kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L2,L3,L5,L6
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäT5 ohjata oppilasta tutkivaan ristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannal- L1,L2,L3,L5
lähestymistapaan itsenäisessä ja ta.
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, meT6 rohkaista oppilasta ilmaise- diakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä L1,L2,L4,L7
maan mielipiteitään sekä sovel- valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
tamaan kuvallisen viestinnän ja ympäristöistä sekä mediasta.
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastele- S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L2,L3,L6,L7
maan visuaalisen kulttuurin mer- valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuukitystä yksilölle ja yhteisölle
reja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät
erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
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Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T8 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi L1,L2,L4,L7
valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon
ympäristöistä sekä mediasta.

Kuvataiteen valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen
maailmoja tutkimalla. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen ja työskentelymenetelmien valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin
he osallistuvat omaehtoisesti. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa voidaan käsitellä omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä
mediasta.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin. Taideteoksia käytetään
kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Kuvataiteen valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien,
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan
aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa
otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely
yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri
sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Opetuksessa pyritään luomaan mahdollisuuksia
verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille.
Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteen valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne
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tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan,
soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja
tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
valmistavasta näkökulmasta.
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteen valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 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 arviointi
kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta.

LIIKUNNAN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Liikunnan valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan L1,L3,L4
liikuntamuotojen ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itse-
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T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

näisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteetti- L3
syyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa
fyysistä toimintakykyään.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan:
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja
liikkuvuutta

L3

T5 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan

L3,L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky
T6 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä,
joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä
T7 ohjata oppilasta toimimaan auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien L2,L6,L7
reilun pelin periaatteella sekä myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä
ottamaan vastuuta yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.
oppimistilanteista
Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa
kurssin sisällön suunnitteluun. Kurssisisällöt
voivat vaihdella vuosittain.
Psyykkinen toimintakyky
T8 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
T10 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille
T11 tutustuttaa oppilas yleisten
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edel-

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L1,L2,L3
sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävil- L3
lä edistetään myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun
periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan L1,L3
harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista
eri liikuntamuodoissa.
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lytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

LIIKUNNAN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk

Liikunnan valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan L1,L3,L4
liikuntamuotojen ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itseT3 ohjata oppilasta harjoittelun näisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteetti- L3
avulla kehittämään tasapaino- ja syyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valiliikkumistaitojaan, jotta oppilas taan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
niitä monipuolisesti erilaisissa Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioppimisympäristöissä, eri vuo- oimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa
denaikoina ja eri liikuntamuodois- fyysistä toimintakykyään.
sa
T4 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan:
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja
liikkuvuutta

L3

T5 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan

L3,L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky
T6 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä,
joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä
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T7 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien L2,L6,L7
myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä
asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.
Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa
kurssin sisällön suunnitteluun. Kurssisisällöt
voivat vaihdella vuosittain.

Psyykkinen toimintakyky
T8 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille
T11 tutustuttaa oppilas yleisten
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L1,L2,L3
sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, L3
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun
periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan
harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista L1,L3
eri liikuntamuodoissa.

LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Liikunnan valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia palloilu- ja mailapelejä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan L3
liikuntamuotojen ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit
vuodenaikoina ja eri palloilumuo- mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
doissa
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T3 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan:
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja
liikkuvuutta

valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittele- L3
maan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
omaa fyysistä toimintakykyään.

T4 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan

L3,L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky
T5 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä,
joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä
T6 ohjata oppilasta toimimaan auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien L2,L6,L7
reilun pelin periaatteella sekä myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä
ottamaan vastuuta yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.
oppimistilanteista
Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Psyykkinen toimintakyky
T7 auttaa oppilasta ymmärtä- S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L3
mään riittävän fyysisen aktiivi- sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäsuuden ja liikunnallisen elämänta- jännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
van merkitys kokonaisvaltaiselle muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erihyvinvoinnille
laisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävilT8 tutustuttaa oppilas yleisten lä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, L1,L3
liikuntamuotojen harrastamiseen jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoi- myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydeshin ja taitoihin, jotta hän saa edel- sä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kaslytyksiä löytää itselleen sopivia vulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun
iloa ja virkistystä tuottavia liikun- periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan
taharrastuksia
harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista
eri liikuntamuodoissa.

LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Liikunnan valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia palloilu- ja mailapelejä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä. Tasapaino-, liik80

T2 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri
vuodenaikoina ja eri palloilumuodoissa
T3 kannustaa ja ohjata oppilasta
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan:
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja
liikkuvuutta
T4 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan

kumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan L3
liikuntamuotojen ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikku- L3
vuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
omaa fyysistä toimintakykyään.

L3,L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky
T5 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä,
joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä
T6 ohjata oppilasta toimimaan auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien L2,L6,L7
reilun pelin periaatteella sekä myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä
ottamaan vastuuta yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.
oppimistilanteista
Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Psyykkinen toimintakyky
T7 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille

T8 tutustuttaa oppilas yleisten
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L3
sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja L1,L3
myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä
annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
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LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Liikunnan valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta harjoittelun
avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä.
L3
Tärkein retkeilyn taito on osata liikkua luonnossa turvallisesti ja suunnitelmallisesti, ottaen
huomioon oma fyysinen kunto, kuljettava maasto sekä keli- ja valoisuusolosuhteet.
Harjoittelun kautta opitaan käyttämään retkeilyssä tarvittavia välineitä ja varusteita, kuten L3
majoitteita, rinkkoja ja retkikeittimiä. Harjoittelu aloitetaan koululla teoriatunneilla ja sitä jatketaan maastossa retken aikana. Retken aikana
liikkeellä ollessa arvioidaan omaa jaksamista
ryhmän maastossa ylläpitämään vauhtiin.

Turvallinen toiminta on retken onnistumisen
kannalta ehdottoman tärkeää. Turvallisuus
T4 ohjata oppilasta harjoittelun korostuu mm. polttopuiden teossa, nuotiolla L3
avulla kehittämään välineenkäsit- tulenkäsittelyssä, retkikeittimien käytössä (esim.
telytaitojaan, jotta oppilas osaa kuuma vesi, palavat nesteet, kaasu)
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppi- Vahinkojen sattuessa on tärkeää osata antaa ja
misympäristöissä, eri välineillä, pyytää ensiapua. Tyypillisimmät ensiapua vaatieri vuodenaikoina ja eri liikunta- vat vammat ovat hiertymät, haavat ja nyrjähdykset. Näitä ja muitakin vammoja pyritään
muodoissa
ennaltaehkäisemään. Niihin harjoitellaan teoL3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta riatunneilla ensiapua.
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan retkeilyn
kannalta tyypillisimpien vammojen ennaltaehkäisy ja ensiapu

L3,L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky
T7 ohjata oppilasta työskentele- S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
mään kaikkien kanssa sekä sääte- avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittä82

lemään toimintaansa ja tunneil- mään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liimaisuaan liikuntatilanteissa toi- kunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
set huomioon ottaen
ryhmätehtäviä, harjoituksia joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja
T8 ohjata oppilasta toimimaan avustamaan muita. Tehtävien myötä opitaan L2,L6,L7
reilun pelin periaatteella sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden
ottamaan vastuuta yhteisistä järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteioppimistilanteista
söllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Pari- tai telttakuntakohtaisesti voidaan jakaa
mm. suunnistus-, tulenteko tai ruoanlaittotehtäviä. Telttakunnittain mm. kootaan ja puretaan
teltat ja sovitaan yhteisten varusteiden kantovastuista ja -vuoroista.
Psyykkinen toimintakyky
T9 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
T10 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L1,L2,L3
sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävil- L1,L2
lä edistetään myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuo- L3
doissa.

T11 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaisel- Retken valmistelulla teoriatuntien aikana sekä
le hyvinvoinnille
varsinaisella retkellä pyritään antamaan osaamista sekä positiivisia kokemuksia, jotta retkeiT12 tutustuttaa oppilas yleisten lystä voisi tulla myöhemmin harrastus.
L1,L3
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa
edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia

LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Liikunnan valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy L1,L3
aktiivisuuteen, kokeilemaan eri- runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikun83

laisia liikuntamuotoja ja harjoitte- nan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisunlemaan parhaansa yrittäen
tekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti
kehittäviä turvallisia tehtäviä.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taito- Tärkein retkeilyn taito on osata liikkua luonnosjaan eli havainnoimaan itseään ja sa turvallisesti ja suunnitelmallisesti, ottaen
ympäristöään aistien avulla sekä huomioon oma fyysinen kunto, kuljettava maastekemään liikuntatilanteisiin sopi- to sekä keli- ja valoisuusolosuhteet.
via ratkaisuja
Harjoittelun kautta opitaan käyttämään retkeiT3 ohjata oppilasta harjoittelun lyssä tarvittavia välineitä ja varusteita, kuten
avulla kehittämään tasapaino- ja majoitteita, rinkkoja ja retkikeittimiä. Harjoitteliikkumistaitojaan, jotta oppilas lu aloitetaan koululla teoriatunneilla ja sitä jatosaa käyttää, yhdistää ja soveltaa ketaan maastossa retken aikana. Retken aikana
niitä monipuolisesti erilaisissa liikkeellä ollessa arvioidaan omaa jaksamista
oppimisympäristöissä, eri vuo- ryhmän maastossa ylläpitämään vauhtiin.
denaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Turvallinen toiminta on retken onnistumisen
kannalta ehdottoman tärkeää. Turvallisuus
T4 ohjata oppilasta harjoittelun korostuu mm. polttopuiden teossa, nuotiolla
avulla kehittämään välineenkäsit- tulenkäsittelyssä, retkikeittimien käytössä (esim.
telytaitojaan, jotta oppilas osaa kuuma vesi, palavat nesteet, kaasu)
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppi- Vahinkojen sattuessa on tärkeää osata antaa ja
misympäristöissä, eri välineillä, pyytää ensiapua. Tyypillisimmät ensiapua vaatieri vuodenaikoina ja eri liikunta- vat vammat ovat hiertymät, haavat ja nyrjähdykset. Näitä ja muitakin vammoja pyritään
muodoissa
ennaltaehkäisemään. Niihin harjoitellaan teoT5 kannustaa ja ohjata oppilasta riatunneilla ensiapua.
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja
asialliseen toimintaan retkeilyn
kannalta tyypillisimpien vammojen ennaltaehkäisy ja ensiapu
Sosiaalinen toimintakyky
T7 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

L3

L3

L3

L3

L3,L6,L7

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien L2,L3,L6,L7
avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, harjoituksia joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja
T8 ohjata oppilasta toimimaan avustamaan muita. Tehtävien myötä opitaan L2,L6,L7
reilun pelin periaatteella sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden
ottamaan vastuuta yhteisistä järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteioppimistilanteista
söllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
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Pari- tai telttakuntakohtaisesti voidaan jakaa
mm. suunnistus-, tulenteko tai ruoanlaittotehtäviä. Telttakunnittain mm. kootaan ja puretaan
teltat ja sovitaan yhteisten varusteiden kantovastuista ja -vuoroista.
Psyykkinen toimintakyky
T9 kannustaa oppilasta ottamaan
vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
T10 huolehtia siitä, että oppilaat
saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuk- L1,L2,L3
sessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävil- L1,L2
lä edistetään myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuo- L3
doissa.

T11 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaisel- Retken valmistelulla teoriatuntien aikana sekä
le hyvinvoinnille
varsinaisella retkellä pyritään antamaan osaamista sekä positiivisia kokemuksia, jotta retkeiT12 tutustuttaa oppilas yleisten lystä voisi tulla myöhemmin harrastus.
L1,L3
liikuntamuotojen harrastamiseen
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa
edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia

Liikunnan valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen ja liikuntalajien
avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden
sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat
oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa
sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien
myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä
yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitel85

laan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden
kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä
annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä
annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla.
Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja,
kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnan valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan
tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen,
turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja
rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 8-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn
tukemiseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnan valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla
palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja
arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä.
Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnissa
käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan.
Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta.
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MUSIIKIN PERUSKURSSI (2 vvt); 8.lk
Musiikin valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Osallisuus/ Musiikilliset tiedot ja
taidot sekä luova tuottaminen/
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito/ Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa/ Oppimaan
oppiminen musiikissa
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan
ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on L2,L7
keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja
käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointuT2 ohjata oppilasta ylläpitämään soittimien soittotaitoja syvennetään yhteis- L2
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan musisoinnissa.
sekä kehittämään niitä edelleen Kahdeksannella luokalla tehdään lisäksi posteri.
musisoivan ryhmän jäseninä
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa
T3 kannustaa oppilasta kehittä- käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja L2
mään edelleen soitto- ja yhteis- musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyesmusisointitaitojaan keho-, rytmi-, sä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelmelodia- ja sointusoittimin
letaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa
huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikilliT4 rohkaista oppilasta monipuoli- sessa ilmaisussa.
L2
seen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen
T5 tarjota oppilaalle mahdolli- ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille L2
suuksia ääniympäristön ja musii- tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kin elämykselliseen kuunteluun ja kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamihavainnointiin sekä ohjata häntä sen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat
keskustelemaan havainnoistaan
olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä
T6 kannustaa oppilasta rakenta- erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Sa- L1,L2,L6
maan luovaa suhdetta musiikkiin malla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
ja ohjata heitä improvisointiin, merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
sovittamiseen ja säveltämiseen aikakausina. Lähialueen musiikkitapahtumiin ja
sekä taiteidenväliseen työskente- konsertteihin osallistutaan mahdollisuuksien mulyyn
kaan. Kannustetaan oppilaita musiikin esittämiseen.
T7 ohjata oppilasta musiikin talL1,L2,L5
lentamiseen ja tieto- ja viestintä- S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteteknologian luovaan ilmaisulli- luohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kultseen käyttöön sekä musiikin te- tuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista
kemisessä että osana monialaisia taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
kokonaisuuksia
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
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T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja
ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääni- L2,L4
harjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen,
oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen
oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppiT9 rohkaista ja ohjata oppilasta laiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. Oh- L4
keskustelemaan musiikista käyt- jelmistoon sisällytetään populaarimusiikin eri
täen musiikin käsitteitä ja ter- suuntauksia. Ohjelmistossa otetaan huomioon
minologiaa
ajankohtaisuus ja integrointi muihin oppiaineisiin.
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

L3,L4

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

L3

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan
harjoittelun avulla, asettamaan
tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

L1

MUSIIKIN PERUSKURSSI (2 vvt); 9.lk
Musiikin valinnaisen peruskurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Osallisuus/ Musiikilliset tiedot ja
taidot sekä luova tuottaminen/
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito/ Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa/ Oppimaan
oppiminen musiikissa
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan
ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on L2,L7
keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja
käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointuT2 ohjata oppilasta ylläpitämään soittimien soittotaitoja syvennetään yhteis- L2
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan musisoinnissa.
sekä kehittämään niitä edelleen Yhdeksännellä luokalla tehdään tutkielma musiimusisoivan ryhmän jäseninä
kin saralta.
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimin

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa L2
käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja
musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa
T4 rohkaista oppilasta monipuoli- huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikilli- L2
seen musiikkiliikunnalliseen ko- sessa ilmaisussa.
kemiseen ja ilmaisuun
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhT5 tarjota oppilaalle mahdolli- teiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen L2
suuksia ääniympäristön ja musii- ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille
kin elämykselliseen kuunteluun ja tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
havainnointiin sekä ohjata häntä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamikeskustelemaan havainnoistaan
sen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat
olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan
T6 kannustaa oppilasta rakenta- yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä L1,L2,L6
maan luovaa suhdetta musiikkiin erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Saja ohjata heitä improvisointiin, malla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
sovittamiseen ja säveltämiseen merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
sekä taiteidenväliseen työskente- aikakausina. Lähialueen musiikkitapahtumiin ja
lyyn
konsertteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Kannustetaan oppilaita musiikin esittämiT7 ohjata oppilasta musiikin tal- seen.
L1,L2,L5
lentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulli- S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteseen käyttöön sekä musiikin te- luohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kultkemisessä että osana monialaisia tuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista
kokonaisuuksia
taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoiT8 ohjata oppilasta tarkastele- tetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai L2,L4
maan musiikkia taiteenlajina ja soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniymmärtämään, miten musiikkia harjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otekäytetään viestimiseen ja vaikut- taan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen,
tamiseen eri kulttuureissa
oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppi- L4
keskustelemaan musiikista käyt- laiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. Ohtäen musiikin käsitteitä ja ter- jelmistoon sisällytetään populaarimusiikin eri
minologiaa
suuntauksia. Ohjelmistossa otetaan huomioon
ajankohtaisuus ja integrointi muihin oppiaineisiin.
T10 ohjata oppilasta tunnistaL3,L4
maan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

L3

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan
harjoittelun avulla, asettamaan

L1
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tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

MUSIIKIN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Musiikin valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Osallisuus/ Musiikilliset tiedot ja
taidot sekä luova tuottaminen/
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito/ Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa/ Oppimaan
oppiminen musiikissa
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan
ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on L2,L7
keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja
käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointuT2 ohjata oppilasta ylläpitämään soittimien soittotaitoja syvennetään yhteis- L2
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan musisoinnissa.
sekä kehittämään niitä edelleen Ryhmän jäsenten toiveet ja henkilökohtaiset tamusisoivan ryhmän jäseninä
voitteet vaikuttavat kurssin toteuttamistapaan ja
painotuksiin.
T3 kannustaa oppilasta kehittäL2
mään edelleen soitto- ja yhteis- S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa
musisointitaitojaan keho-, rytmi-, käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja
melodia- ja sointusoittimin
musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelT4 rohkaista oppilasta monipuoli- letaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa L2
seen musiikkiliikunnalliseen ko- huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillikemiseen ja ilmaisuun
sessa ilmaisussa.
T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata häntä
keskustelemaan havainnoistaan
T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin
ja ohjata heitä improvisointiin,
sovittamiseen ja säveltämiseen
sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintä-

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yh- L2
teiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen
ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille
tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat
olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan L1,L2,L6
yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä
erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina. Lähialueen musiikkitapahtumiin ja
konsertteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Kannustetaan oppilaita musiikin esittämi- L1,L2,L5
seen.
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teknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia
kokonaisuuksia
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja
ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta
keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista
taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai L2,L4
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen,
oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen
oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppi- L4
laiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. Ohjelmistoon sisällytetään populaarimusiikin eri
suuntauksia. Ohjelmistossa otetaan huomioon
ajankohtaisuus ja integrointi muihin oppiaineisiin.
L3,L4

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

L3

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan
harjoittelun avulla, asettamaan
tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

L1

Musiikin valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen,
improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan
siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden
saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin
perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin
eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja
havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden
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välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen
ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Musiikin valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset
musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on
mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja
-elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä
muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikin valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikin valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. Ohjaava
palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua
ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja
musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.
Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy
kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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TEKNISEN TYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Teknisen työn valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään
sekä
ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L2,L3
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelu- L1
tehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L4,L5
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
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T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, L2,L4
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen L3,L6
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelu- L5
tehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
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S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjä- L6
mäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.
Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsi- L1,L4,L7
työn ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan
käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.

TEKNISEN TYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Teknisen työn valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään
sekä
ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L2,L3
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
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S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelu- L1
tehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja L4,L5
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
L2,L4
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
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T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen L3,L6
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelu- L5
tehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan
suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja
yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata,
yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään
luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan
tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tietoja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja
toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita
tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen
ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjä- L6
käsityön, kädentaitojen ja tekno- mäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti,
logisen
kehityksen
merkitys virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.
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omassa elämässään, yhteiskun- Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälnassa, yrittäjyydessä ja muussa le.
työelämässä
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsi- L1,L4,L7
työn ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan
käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.

Teknisen työn valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti
ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä
osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja yrittäjyyteen havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä
arjessa.
Teknisen työn valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään
mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään
teknisen työn työtapoja.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki teknisen työn valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti
erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen,
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Oppilaan oppimisen arviointi teknisen työn valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.
Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan
laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.
TEKSTIILITYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 8.lk
Tekstiilityön valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään
sekä
ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutu- L2,L3
misen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
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S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnit- L1
telutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutu- L4,L5
misen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään
sujuvasti käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokaL2,L4
ta, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
T5 ohjata oppilasta havainnoi- S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
maan, ennakoimaan ja reagoi-

L3,L6
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maan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnit- L5
telutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrit- L6
täjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan L1,L4,L7
käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta.
Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä arjessa.
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TEKSTIILITYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI (2 vvt); 9.lk
Tekstiilityön valinnaisen syventävän kurssin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan
työskentelyään
sekä
ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutu- L2,L3
misen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan
käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella
kokonainen käsityöprosessi ja
arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia
työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnit- L1
telutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kehityk- L4,L5
seen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käyteT4 ohjata oppilasta käyttämään tään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja L2,L4
sujuvasti käsityön käsitteitä, uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käyte102

merkkejä ja symboleja sekä vah- tään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnivistamaan visuaalista, materiaa- telmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
lista ja teknologista ilmaisuaan
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
T5 ohjata oppilasta havainnoi- S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
maan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

L3,L6

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnit- L5
telutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia
prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön, suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri
menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen
tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita
ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuot103

teita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen
tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen
merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa
työelämässä

S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrit- L6
täjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan L1,L4,L7
käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta.
Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä arjessa.

Tekstiilityön valinnaiskurssien tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä
hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti
ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.
Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä
arjessa.
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Tekstiilityön valinnaiskurssien oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään
mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään
tekstiilityön työtapoja.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tekstiilityön valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti
erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen,
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Oppilaan oppimisen arviointi tekstiilityön valinnaiskursseilla vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.
Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan
laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.
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