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Islam: Tavoitteet luokilla 3-6 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

T1 
Oppilas tuntee Koraanin rakennetta ja 
tutustuu alustavasti perimätietoon. 

T1 
Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä 
kertomuksia. 

T1 
Oppilas tuntee keskeisiä Koraanin 
kertomuksia ja islamin oppeja. 
 

T1 
Oppilas tuntee keskeisiä Koraanin kerto-
muksia ja islamin oppeja. 

T2 
Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen 
omassa ja muiden elämässä. 
Oppilas tunnistaa uskonnollisia symbo-
leja ja käsitteitä. 
Oppilas tuntee oman alueensa seura-
kuntaa. 
Oppilas tutustuu uskonnollisiin tapoi-
hin. 

T2 
Oppilas huomaa uskonnon vaiku-
tuksen omassa ja muiden elä-
mässä. 
Oppilas tunnistaa uskonnollisia 
symboleja ja käsitteitä. 
 

T2 
Oppilas huomaa uskonnon vaikutuk-
sen omassa ja muiden elämässä.  
Oppilas tunnistaa uskonnollisia sym-
boleja ja käsitteitä. 

T2 
Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen 
omassa ja muiden elämässä. 
Oppilas tunnistaa uskonnollisia symbo-
leja, rituaaleja ja tapoja sekä ymmärtää 
niiden merkityksen. 
 

T3 
Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen-
käytön luonnetta ja kielikuvia.  

T3 
Oppilas ymmärtää uskonnollisen 
kielenkäytön luonnetta ja kieliku-
via. 

T3 
Oppilas ymmärtää uskonnollisen kie-
lenkäytön luonnetta ja kielikuvia. 

T3 
Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielen-
käytön luonnetta ja vertauskuvallisuutta. 

  T4 
Oppilas osaa hakea tietoa eri läh-
teistä ja harjoittelee arvioimaan löy-
tämänsä tiedon luotettavuutta. 

T4 
Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja 
harjoittelee arvioimaan löytämänsä tie-
don luotettavuutta. 
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T5 
Oppilas oppii ymmärtämään oman 
kulttuurinsa juuria ja monimuotoi-
suutta. 
Oppilas oppii tuntemaan ja arvosta-
maan omaa henkistä ja aineellista kult-
tuuriperintöään. 

T5 
Oppilas oppii ymmärtämään oman 
kulttuurinsa juuria ja monimuotoi-
suutta. 
Oppilas oppii tuntemaan ja arvos-
tamaan omaa henkistä ja aineel-
lista kulttuuriperintöään. 

T5 
Oppilas oppii ymmärtämään oman 
kulttuurinsa juuria ja monimuotoi-
suutta. 
Oppilas oppii tuntemaan ja arvosta-
maan omaa henkistä ja aineellista 
kulttuuriperintöään. 

T5 
Oppilas perehtyy islamiin ja sen histori-
aan. 
Oppilas tietää islamin suuntauksista ja 
tutustuu ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-
uskonnollisiin katsomuksiin. 
 

  T6 
Oppilas suhtautuu kunnioittavasti ih-
misiin, joilla on eri katsomus.  
Oppilas tuntee alustavasti juutalai-
suuden, kristinuskon ja islamin sekä 
muiden maailmauskontojen yhteisiä 
piirteitä. 

 

  T7 
Oppilas oppii tuntemaan ja arvosta-
maan omaan henkistä ja aineellista 
kulttuuriperintöään. 

T7 
Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan 
omaan henkistä ja aineellista kulttuuri-
perintöään.  

T8 
Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä ker-
tomuksia.  

T8 
Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä 
kertomuksia. 

T8 
Oppilas tutustuu islamilaiseen ihmis-
käsitykseen.  

T8 
Oppilas tunnistaa islamilaisen ihmiskäsi-
tyksen.  

T9 
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa 
kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.  
Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimukseen sisältyviä arvoja yksi-
lön ja yhteisön näkökulmasta. 
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T10 
Oppilas oppii arvioimaan toimintansa 
eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja 
väärän. 
Oppilas tunnistaa moraaliseen päätök-
sentekoon vaikuttavia tekijöitä. 
Oppilas oppii toimimaan kestävän tule-
vaisuuden rakentajana. 
 

T10 
Oppilas oppii arvioimaan toimin-
tansa eettisyyttä ja tunnistamaan 
oikean ja väärän.  
Oppilas tunnistaa moraaliseen 
päätöksentekoon vaikuttavia teki-
jöitä. 
Oppilas oppii toimimaan kestävän 
tulevaisuuden rakentajana. 

T10 
Oppilas oppii arvioimaan toimintansa 
eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja 
väärän.  
Oppilas tunnistaa moraaliseen pää-
töksentekoon vaikuttavia tekijöitä.  

T10 
Oppilas tuntee uskontojen ja katsomus-
ten yhteisiä eettisen ajattelun peruskä-
sitteitä. 
Oppilas oppii arvioimaan toimintansa 
eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja 
väärän. 
Oppilas tunnistaa moraaliseen päätök-
sentekoon vaikuttavia tekijöitä. 
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.  
Oppilas osaa soveltaa islamin eettisiä pe-
riaatteita omassa pohdinnassaan. 

T11 
Oppilas harjoittelee eettisten asioiden 
pohdintaa, omien tunteiden ja koke-
musten jakamista. 
 

T11 
Oppilas harjoittelee eettisten asi-
oiden pohdintaa, omien tunteiden 
ja kokemusten jakamista. 
 

T11 
Oppilas osallistuu keskusteluun eetti-
sistä kysymyksistä 
Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja 
kokemuksiaan.  
 

T11 
Oppilas oppii pohtimaan eettisiä asioita 
ja osallistuu keskusteluun.  
Oppilas ilmaisee rakentavasti omia tun-
teitaan ja kokemuksiaan sekä harjoitte-
lee perustelemaan omia näkemyksiään. 

T12 
Oppilas oppii luottamusta luottamaan 
elämään ja itseensä. 

T12 
Oppilas oppii luottamaan elämään 
ja itseensä. 

T12 
Oppilas oppii luottamaan elämään ja 
itseensä. 

T12 
Oppilas oppii luottamaan elämään ja it-
seensä. 
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Sisällöt  

Perusteiden sisällöt 
 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältö-

kuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen 

tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kom-

mentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen 

sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 

uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja 

tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja 

pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat 

uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikä-

sitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Poh-

ditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.  
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Seudulliset sisällöt 
 

Islam: sisällöt luokilla 3-6       

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon 

Tutustutaan alustavasti islamilaiseen 
käsitykseen Jumalasta, armosta ja an-
teeksiannosta. Tutustutaan Koraaniin, 
sen termeihin ja käyttöön sekä peri-
mätietoon ja profeetan elämään Me-
kassa. Tutustutaan keskeisiin profeet-
takertomuksiin ja islamin oppeihin (is-
lamin pilarit). 
 
 Tutustutaan oppilaan oman islamilai-
sen seurakunnan ja moskeijan toimin-
taan. Järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan vierailu paikalliseen moskei-
jaan.  Syvennetään tietoa islamilaisten 
pyhistä juhlista ja paikoista (Mekka). 
Oppilaat tutustuvat  iid  juhlaan liitty-
vään nashidiin.  

Tarkastellaan islamilaista käsitystä 
Jumalasta, armosta ja anteeksian-
nosta. Harjoitellaan Koraanin käyt-
töä. Tutustutaan Koraanin kerto-
muksiin ja profeetan esimerkkiin 
Koraanissa. Tutustutaan keskeisiin 
profeettakertomuksiin ja islamin 
oppeihin (islamin pilarit). 
 
Syvennetään tietoa islamin kalen-
terivuoden juhlista ja pyhistä pai-
koista (Mekka). Tutustutaan oppi-
laan oman islamilaisen yhdyskun-
nan toimintaan ja työntekijöihin. 
Oppilaat tutustuvat opettavaan ai-
heeseen sopivaan islamilaiseen 
juhlaan liittyvään nashidiin.  

Pohditaan islamilaista käsitystä Juma-
lasta, armosta ja anteeksiannosta. 
Tutustutaan islamin oppeihin (uskon 
pilarit) ja profeettakertomuksiin. Har-
joitellaan Koraanin käyttöä. Tuodaan 
esille, että Koraanista löytyy histo-
riaa, tietoa, kirjeitä ja rukouksia. 
 
Syvennetään tietoa islamilaisen ka-
lenterivuoden juhlista, niiden rituaa-
leista ja pyhistä paikoista (Medina, 
Jerusalem). Oppilaat tutustuvat opet-
tavaan aiheeseen sopivaan islamilai-
seen juhlaan liittyvään nashidiin. Har-
joitellaan, miten toimitaan asiamu-
kaisesti ja kunnioittavasti uskonnolli-
sissa tilanteissa. 

Syvennetään islamilaista käsitystä Juma-
lasta, armosta ja anteeksiannosta. Tutus-
tutaan islamin oppeihin (uskon pilarit) ja 
profeettakertomuksiin. Harjoitellaan Ko-
raanin käyttöä. Syvennetään tietoa islami-
laisen kalenterivuoden juhlista ja pyhistä 
paikoista (Medina, Jerusalem). Oppilaat 
tutustuvat opettavaan aiheeseen sopivaan 
ja islamilaiseen juhlaan liittyvään nashi-
diin. Tutustutaan islamin historiaan tie-
teenalana.  
 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaisesti 
uutisoituja uskontoon liittyviä teemoja. 
Ohjataan oppilaita mediakriittisyyteen.  
Perehdytään, mikä merkitys profeetan esi-
merkillä on muslimeille islamin uskonnon 
syntymisessä.  
 
Harjoitellaan, miten toimitaan asiamukai-
sesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa ti-
lanteissa. 
 



6 
 

S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma 

Opetuksen sisällöissä otetaan huomi-
oon oppilaan kokemukset ja elämänti-
lanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, 
keitä me olemme ja mistä me tu-
lemme. Opetuksessa huomioidaan us-
kontojen vaikutus omassa ja muiden 
elämässä. Oppilasta ohjataan ymmär-
tämään oma suhteensa kulttuuriperin-
töönsä sekä tunnistamaan, miten us-
konnot, kulttuurit ja katsomukset vai-
kuttavat yhteiskunnassa ja arjessa. 

Opetuksen lähtökohtana on oppi-
laan oma perhe, sen arvot ja pe-
rinteet. Opetuksen sisällöissä ote-
taan huomioon oppilaan koke-
mukset ja elämäntilanteet. Ope-
tuksessa huomioidaan uskontojen 
vaikutus omassa ja muiden elä-
mässä.  
 
Tutustutaan islamiin Suomessa ja 
erilaisiin suomalaisiin kalenterin 
mukaisiin juhliin. 

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan 
oma perhe, sen arvot ja perinteet. 
Opetuksen sisällöissä otetaan huomi-
oon oppilaan kokemukset ja elämän-
tilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, 
keitä me olemme ja mistä me tu-
lemme. Opetuksessa huomioidaan 
uskontojen vaikutus omassa ja mui-
den elämässä. Oppilasta ohjataan 
ymmärtämään oma suhteensa kult-
tuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, 
miten uskonnot, kulttuurit ja katso-
mukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja 
arjessa. Omien juurien tunteminen 
helpottaa toisten kulttuurien kohtaa-
mista. Tutustutaan käsitteisiin us-
konto ja uskonnottomuus. Tutustu-
taan alustavasti juutalaisuuden, kris-
tinuskon ja islamin sekä muiden maa-
ilmauskontojen yhteisiin piirteisiin. 
 
 
 

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma 
perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen 
sisällöissä otetaan huomioon oppilaan ko-
kemukset ja elämäntilanteet.  
Opetuksessa huomioidaan uskontojen vai-
kutus omassa ja muiden elämässä. Oppi-
lasta ohjataan ymmärtämään oma suh-
teensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnista-
maan, miten uskonnot, kulttuurit ja katso-
mukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja ar-
jessa. Omien juurien tunteminen helpot-
taa toisten kulttuurien kohtaamista. Tu-
tustutaan erilaisiin uskontoihin koulussa ja 
islamilaisuuteen Euroopassa. 
 
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen 
ja profeettakertomuksiin.  

S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä 
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Tutustutaan Koraanin kertomuksiin ja 
muiden pyhien kirjojen tietoihin Ko-
raanista.  Opetuksessa korostetaan jo-
kaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, it-
sensä ja toisten arvostamista. Keskei-
nen teema on itsestä ja toisista huolta 
pitäminen. Opetuksessa tarkastellaan 
islamin sääntöjä ja Allahin käskyä eri-
tyisesti yhdessä elämisen ja oikeuden-
mukaisuuden näkökulmasta.  Opetuk-
sessa käsitellään ihmisoikeusetiikkaa 
sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sen keskeisimpiä kohtia. Oppilaita oh-
jataan ihmisoikeuksien kunnioittami-
seen ja puolustamiseen. 
 
Tärkeitä näkökulmia ovat toisen ihmi-
sen ja ympäristön kunnioitus. Pohdi-
taan todellisten ja kuvitteellisten tilan-
teiden avulla omantunnon ja anteeksi 
pyytämisen ja antamisen merkitystä. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita 
eri näkökulmista ja erittelemään näke-
myksiään.  Harjoitellaan toisten kuun-
telua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tu-
lee antaa mahdollisuus eettiseen poh-
dintaan. Opetuksessa oppilaille anne-
taan mahdollisuus jakaa omia tuntei-
taan ja kokemuksiaan. 

Tutustutaan Koraanin keskeisiin 
kertomuksiin: Profeetta Muham-
medin (saw) elämään, lähipiiriin ja 
opetuksiin Jumalan huolenpi-
dosta. 
Opetuksessa käsitellään yhdessä 
olemisen ja lähimmäisyyden kysy-
myksiä sekä toisen ihmisen ja ym-
päristön kunnioittamista. Opetuk-
sessa korostetaan jokaisen ihmi-
sen ainutlaatuisuutta.  
 
Pohditaan omantunnon ja an-
teeksi pyytämisen ja antamisen 
merkitystä. Valintojen tekeminen 
ja vastuullisuus ovat keskeisiä tee-
moja. Oppilasta ohjataan pohti-
maan asioita eri näkökulmista ja 
erittelemään näkemyksiään. Har-
joitellaan toisten kuuntelua ja it-
sensä ilmaisua. Oppilaille tulee an-
taa mahdollisuus eettiseen poh-
dintaan. Opetuksessa oppilaille 
annetaan mahdollisuus jakaa omia 
tunteitaan ja kokemuksiaan. 

Käsitellään uskontunnustuksen sisäl-
töä ja merkitystä. Tutustutaan luo-
miskertomukseen sekä sen tuomaan 
ihmisen tehtävään ja vastuuseen 
maailmasta. Pohditaan uskon ja tie-
teen kohtaamista sekä erilaisia tapoja 
nähdä maailmaa. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan asioita eri näkökulmista ja 
erittelemään näkemyksiään. Harjoi-
tellaan toisten kuuntelua ja itsensä il-
maisua.  Oppilaille tulee antaa mah-
dollisuus eettiseen pohdintaan.   
Opetuksessa korostetaan jokaisen ih-
misen ainutlaatuisuutta, itsensä ja 
toisten arvostamista ja hyväksymistä. 
Opetuksessa oppilaille annetaan 
mahdollisuus jakaa omia tunteitaan 
ja kokemuksiaan. 

Opetuksessa käsitellään islamilaiseen etii-
kan kulmakivet: Allahin käskyt, oikea rak-
kaus Allahiin, profeettaan ja ihmisiä koh-
taan.  
Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytä-
misen ja antamisen merkitystä. Valintojen 
tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä 
teemoja. Tutustutaan käsitteisiin arvo, 
moraali ja etiikka. Oppilasta ohjataan poh-
timaan asioita eri näkökulmista ja erittele-
mään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten 
kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille 
tulee antaa mahdollisuus eettiseen poh-
dintaan.   Opetuksessa korostetaan maail-
mankuvan rakentumista sen mukaan kei-
den kanssa, missä ja milloin elämme ja 
sitä, että maailmakatsomuksen rakennus-
aineet nousevat uskonnoista. Opetuksessa 
korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatui-
suutta, itsensä ja toisten arvostamista 
sekä hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille 
annetaan mahdollisuus jakaa omia tuntei-
taan ja kokemuksiaan. 
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Islamin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa 
sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
 
  

3.lk Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa 

Hyvä (8) osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

T1 

Oppilas tuntee Koraanin raken-

netta ja tutustuu alustavasti pe-

rimätietoon. 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

 

Oppilas tuntee Koraanin kertomuksia. Oppi-

las tuntee alustavasti Koraanin rakennetta. 

Oppilas on tutustunut Koraanin kertomuk-

siin. 

T2 
Oppilas huomaa uskonnon vai-
kutuksen omassa ja muiden elä-
mässä. 
Oppilas tunnistaa uskonnollisia 
symboleja ja käsitteitä. 
Oppilas tuntee oman alueensa 
seurakuntaa. 
Oppilas tutustuu uskonnollisiin 

tapoihin. 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen 

omassa ja muiden elämässä. 

Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja 

käsitteitä. Oppilas tuntee oman alueensa is-

lamilaista seurakuntaa. 

Oppilas tuntee perjantairukouksen raken-

netta. Oppilas tietää alustavasti tärkeimmät 

islamilaiset juhlat. 

Oppilas tekee alustavia havaintoja uskon-

non vaikutuksesta omassa ja muiden elä-

mässä. 

Oppilas tunnistaa joitakin uskonnollisia sym-

boleja ja käsitteitä. 

Oppilas on tutustunut oman alueensa isla-

milaiseen seurakuntaan. Oppilas tunnistaa 

perjantairukous-käsitteen. Oppilas tietää 

alustavasti islamilaisia juhlia.  
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T3  

Oppilas tunnistaa uskonnollisen 

kielenkäytön luonnetta ja kieli-

kuvia.  

S1, S2 Uskonnon kielen ja sym-

bolien analysointi 

Oppilas ymmärtää, mitä kielikuva tarkoittaa 

ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas 

osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kie-

lestä ja sen vertauskuvallisuudesta.  

Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä us-

konnollisesta kielestä ja sen vertauskuvalli-

suudesta.  

 

     

T5 

Oppilas oppii ymmärtämään 

oman kulttuurinsa juuria ja mo-

nimuotoisuutta. 

Oppilas oppii tuntemaan ja ar-

vostamaan omaa henkistä ja ai-

neellista kulttuuriperintöään. 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuuria 

koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria 

ja monimuotoisuutta. Oppilas huomaa us-

kontojen merkityksen ympärillämme. 

 

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuu-

rinsa juuria. Oppilas huomaa, että uskonnot 

näkyvät ympärillämme. 

     

     

T8 

Oppilas tuntee Koraanin keskei-

siä kertomuksia.  

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tuntee Koraanissa etiikkaa käsittele-

viä kertomuksia.  

Oppilas on tutustunut Koraanissa etiikkaa 

käsitteleviin kertomuksiin. 
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T9 

Oppilas tietää YK:n Lapsen oi-

keuksien sopimuksen keskeisen 

sisällön ja osaa kertoa esimerk-

kejä ihmisoikeuksista.  Oppilas 

ymmärtää YK:n Lapsen oikeuk-

sien sopimukseen sisältyviä ar-

voja yksilön ja yhteisön näkökul-

masta. 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka 

 

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopi-

muksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa 

esimerkkejä ihmisoikeuksista.  Oppilas ym-

märtää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk-

seen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön nä-

kökulmasta. 

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lap-

sen oikeuksien sopimus ja on tutustunut 

sen sisältöön. 

T10 
Oppilas oppii arvioimaan toi-
mintansa eettisyyttä ja tunnis-
tamaan oikean ja väärän. 
Oppilas tunnistaa moraaliseen 
päätöksentekoon vaikuttavia te-
kijöitä. 
Oppilas oppii toimimaan kestä-
vän tulevaisuuden rakentajana. 
 

S2, S3 

            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kes-

tävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän 

osaa jo hieman soveltaa islamin eettisiä pe-

riaatteita omassa pohdinnassaan omasta-

tunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antami-

sesta. 

 

Oppilas tarvitsee vielä tukea islamin eettis-

ten periaatteiden soveltamisessa omassa 

pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksi-

pyytämisestä ja -antamisesta. 

T11 
Oppilas harjoittelee eettisten 
asioiden pohdintaa, omien tun-
teiden ja kokemusten jaka-
mista. 
 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuorovaiku-

tuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, 

osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään. 

 

 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan 

epävarmasti.  Vuorovaikutustilanteet ovat 

vielä epävarmoja. 
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T12 

Oppilas oppii luottamusta luot-

tamaan elämään ja itseensä. 

S3  Ei vaikuta arvioin tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 

 

Islamin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa 
sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
  

4.lk Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa 

Hyvä (8) osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

T1 

Oppilas tuntee Koraanin keskei-

siä kertomuksia. 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

 

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kerto-

muksia. Oppilas tuntee alustavasti Koraanin 

rakenteen. 

Oppilas on tutustunut Koraanin keskeisiin 

kertomuksiin sekä Koraanin rakenteeseen.  
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T2 
Oppilas huomaa uskonnon vai-
kutuksen omassa ja muiden 
elämässä. 
Oppilas tunnistaa uskonnollisia 
symboleja ja käsitteitä. 
 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen 

omassa ja muiden elämässä. 

Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja 

ja käsitteitä. Oppilas tietää tärkeimmät isla-

milaiset juhlat. 

 

Oppilas tekee alustavia havaintoja uskon-

non vaikutuksesta omassa ja muiden elä-

mässä. 

Oppilas on tutustunut uskonnollisiin sym-

boleihin ja käsitteisiin. Oppilas tietää tär-

keimpiä islamilaisia juhlia. 

T3 

Oppilas ymmärtää uskonnolli-

sen kielenkäytön luonnetta ja 

kielikuvia. 

S1, S2 Uskonnon kielen ja sym-

bolien analysointi 

Oppilas ymmärtää, mitä kielikuva tarkoittaa 

ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas 

osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kie-

lestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

Oppilas ei vielä osaa kuvata uskonnollisen 

kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia. 

     

T5 

Oppilas oppii ymmärtämään 

oman kulttuurinsa juuria ja mo-

nimuotoisuutta. 

Oppilas oppii tuntemaan ja ar-

vostamaan omaa henkistä ja ai-

neellista kulttuuriperintöään. 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuuria 

koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria 

ja monimuotoisuutta. Oppilas tunnistaa us-

kontojen ilmenemismuotoja kulttuurissa ja 

mediassa. 

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuu-

rinsa juuria. Oppilas huomaa, että uskon-

not näkyvät ympärillämme; kulttuurissa ja 

mediassa 

 S2, S3 Uskontoa ja kulttuuria 

koskeva tieto 
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 S1, S2, S3 Uskonnon monilukutaito   

T8 
Oppilas tuntee Koraanin keskei-

siä kertomuksia. 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tuntee keskeisiä Koraanin etiikkaa 

koskevia opetuksia.  

Oppilas on tutustunut Koraanin keskeisiin 

etiikkaa koskeviin kertomuksiin. 

 S2, S3 Ihmisoikeusetiikka 

 

  

T10 
Oppilas oppii arvioimaan toi-
mintansa eettisyyttä ja tunnis-
tamaan oikean ja väärän.  
Oppilas tunnistaa moraaliseen 
päätöksentekoon vaikuttavia 
tekijöitä. 
Oppilas oppii toimimaan kestä-

vän tulevaisuuden rakentajana. 

S2, S3 

            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa arvioida toimintansa eetti-

syyttä ja tunnistaa oikean ja väärän.  

Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksen-

tekoon vaikuttavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kes-

tävän tulevaisuuden rakentamisesta. 

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan 

toimintansa eettisyyttä.  

Oppilas ei vielä tunnista moraaliseen pää-

töksentekoon vaikuttavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerk-

kejä kestävän tulevaisuuden rakentami-

sesta. 

T11 
Oppilas harjoittelee eettisten 
asioiden pohdintaa, omien tun-
teiden ja kokemusten jaka-
mista. 
 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuorovaiku-

tuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, 

osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään. 

 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan 

epävarmasti.  Oppilas kuitenkin osallistuu 

vuorovaikutustilanteisiin jonkin verran. 
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T12 

Oppilas oppii luottamaan elä-

mään ja itseensä. 

S3  Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 

 

 

Islamin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa 

sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 

  

5.lk Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

T1 
Oppilas tuntee Koraanin kes-
keisiä kertomuksia. 
 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

 

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kerto-

muksia. Oppilas tuntee Koraanin raken-

teen. 

 

Oppilas on tutustunut Koraanin keskeisiin 

kertomuksiin. Oppilas tuntee alustavasti 

Koraanin rakenteen. 
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T2 

Oppilas huomaa uskonnon 

vaikutuksen omassa ja muiden 

elämässä.  

Oppilas tunnistaa uskonnolli-

sia symboleja ja käsitteitä. 

S1 Uskontoa koskevan tie-

don hallitseminen, 

uskonnon monilukutaito 

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen 

omassa ja muiden elämässä.  

Oppilas tunnistaa islamilaista arkkitehtuu-

ria, taidetta uskonnollisia symboleja ja kä-

sitteitä. 

Oppilas osaa nimetä islamilaisia toimituk-

sia. Oppilas tietää tärkeimmät kalenteri-

vuoden juhlat sekä islamilaiset rituaalit. 

Oppilas tekee havaintoja uskonnon vaiku-

tuksesta omassa ja muiden elämässä. 

Oppilas on tutustunut islamilaiseen arkki-

tehtuuriin, taiteeseen ja tunnistaa alusta-

vasti uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. 

Oppilas tietää alustavasti kalenterivuoden 

tärkeimpiä juhlia ja islamilaisia rituaaleja. 

T3 

Oppilas ymmärtää uskonnolli-

sen kielenkäytön luonnetta ja 

kielikuvia. 

S1, S2 Uskonnon kielen ja sym-

bolien analysointi 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnolli-

sesta kielestä ja sen vertauskuvallisuu-

desta. 

Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä us-

konnollisesta kielestä ja sen vertauskuvalli-

suudesta. 

 

T4 

Oppilas osaa hakea tietoa eri 

lähteistä ja harjoittelee arvioi-

maan löytämänsä tiedon luo-

tettavuutta. 

S1, S2, S3 Oppimaan oppimisen tai-

dot uskonnon opiskelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja 

harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon 

luotettavuutta. 

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa 

eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan 

löytämänsä tiedon luotettavuutta. 

T5 

Oppilas oppii ymmärtämään 

oman kulttuurinsa juuria ja 

monimuotoisuutta. 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuuria 

koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä 

yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja 

mediassa. 

Oppilas huomaa, että uskonnoilla on merki-

tystä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuu-

rissa ja mediassa. 
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Oppilas oppii tuntemaan ja ar-

vostamaan omaa henkistä ja 

aineellista kulttuuriperintö-

ään. 

 

 

 

 

T6 
Oppilas suhtautuu kunnioitta-
vasti ihmisiin, joilla on eri kat-
somus.  
Oppilas tuntee alustavasti juu-

talaisuuden, kristinuskon ja is-

lamin sekä muiden maail-

mauskontojen yhteisiä piir-

teitä. 

S2, S3 Uskontoa ja kulttuuria 

koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään juuta-

laisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiir-

teitä sekä niiden keskinäisiä suhteita. 

Oppilas tunnistaa juutalaisuuden, kristinus-

kon ja islamin pääpiirteitä. 

T7 

Oppilas oppii tuntemaan ja ar-

vostamaan omaan henkistä ja 

aineellista kulttuuriperintö-

ään. 

S1, S2, S3 Uskonnon monilukutaito Oppilas tuntee omaan henkistä ja aineel-

lista kulttuuriperintöään. Oppilas tietää, 

miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asian-

mukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa us-

konnollisissa tilanteissa ja paikoissa. 

Oppilas tunnistaa omaa henkistä ja aineel-

lista kulttuuriperintöään.  Oppilas tarvitsee 

ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja 

kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa ti-

lanteissa ja paikoissa. 

T8 

Oppilas tutustuu islamilaiseen 

ihmiskäsitykseen.  

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä islamin 

eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katso-

muksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.    

Oppilas tuntee luomiskertomuksen. 

Oppilas tunnistaa joitakin islamin eettisiä 

opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia 

yhdistäviä eettisiä periaatteita.   Oppilas 

tunnistaa luomiskertomuksen. 
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T10 

Oppilas oppii arvioimaan toi-

mintansa eettisyyttä ja tunnis-

tamaan oikean ja väärän.  

Oppilas tunnistaa moraaliseen 

päätöksentekoon vaikuttavia 

tekijöitä.  

S2, S3 

            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa arvioida toimintansa eetti-

syyttä ja tunnistaa oikean ja väärän.  

Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksen-

tekoon vaikuttavia tekijöitä.  

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kes-

tävän tulevaisuuden rakentamisesta. 

 

 

 

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan 

toimintansa eettisyyttä.  

Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen 

päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerk-

kejä kestävän tulevaisuuden rakentami-

sesta. 

T11 
Oppilas osallistuu keskuste-
luun eettisistä kysymyksistä 
Oppilas ilmaisee omia tuntei-
taan ja kokemuksiaan.  
 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuorovaiku-

tuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, 

osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään. 

 

 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan 

epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan 

vuorovaikutustilanteisiin.  

T12 

Oppilas oppii luottamaan elä-

mään ja itseensä. 

S3  Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostu-

miseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan ko-

kemuksiaan osana itsearviointia. 
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Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Kohtalainen/arvosanan kuusi osaami-
nen 

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskel-
tavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kerto-
muksiin sekä keskeisiin oppeihin 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa nimetä islamin lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä si-
sältöjä.  

Oppilas osaa nimetä joitakin islamin läh-
teitä ja tekstejä.  
 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskelta-
van uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja 
pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin  

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla 
islamin keskeisistä rituaaleista, tavoista 
ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden 
merkitystä. 

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerkkien 
avulla islamin keskeisistä rituaaleista ja 
tavoista. 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskon-
nollisen kielen erityispiirteitä ja vertaus-
kuvallisuutta 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analysointi 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskon-
nollisesta kielestä ja sen vertauskuvalli-
suudesta.  

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä 
uskonnollisesta kielestä ja sen vertaus-
kuvallisuudesta.  

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa eri-
laisista lähteistä 

S1, S2, S3 Oppimaan oppimisen 
taidot uskonnon opis-
kelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa useasta läh-
teestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan 
löytämänsä tiedon luotettavuutta ja ob-
jektiivisuutta. 

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tie-
toa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvi-
oimaan löytämänsä tiedon luotetta-
vuutta ja objektiivisuutta. 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suo-
men ja Euroopan uskonnollisiin ja katso-
muksellisiin juuriin ja nykytilaan 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityk-
siä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuu-
rissa ja mediassa ja osaa antaa niistä 
esimerkkejä.  

Oppilas tunnistaa joitakin uskontojen 
merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, 
kulttuurissa ja mediassa. 
Hän on tutustunut suomalaisen ja eu-
rooppalaisen uskonnollisuuden juuriin. 
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Hän osaa kuvata suomalaisen ja eu-
rooppalaisen uskonnollisuuden juuria 
pääpiirteissään. 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon ja islamiin ja nii-
den vaikutukseen ja historiaan Euroo-
passa 

S2, S3 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä 
niiden keskinäiset suhteet.  

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juutalai-
suudesta, kristinuskosta ja islamista. 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan 
omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään 
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa 
tilaisuuksissa ja tilanteissa 

S1, S2, S3 Uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii 
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioit-
tavasti erilaisissa uskonnollisissa tilan-
teissa ja paikoissa. 

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henki-
sestä ja aineellisesta kulttuuriperinnös-
tään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimi-
essaan asianmukaisesti ja kunnioitta-
vasti erilaisissa uskonnollisissa tilan-
teissa ja paikoissa. 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri 
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaattei-
siin 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä islamin 
eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja kat-
somuksia yhdistäviä eettisiä periaat-
teita.  

Oppilas osaa nimetä joitakin islamin 
eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja kat-
somuksia yhdistäviä eettisiä periaat-
teita.  

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmis-
oikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka 
 

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa 
kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. 

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutus-
tunut sen sisältöön. 
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemi-
ään valintoja ja pohtimaan toiminnan 
taustalla vaikuttavia arvoja eettisten peri-
aatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkö-
kulmasta 
 

S2, S3 
            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. 
Hän osaa soveltaa islamin eettisiä peri-
aatteita omassa pohdinnassaan.  

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esi-
merkkejä kestävän tulevaisuuden ra-
kentamisesta.  
Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioides-
saan toimintansa eettisyyttä.  
Oppilas tunnistaa alustavasti moraali-
seen päätöksentekoon vaikuttavia teki-
jöitä. 
 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia kes-
kustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista 
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan 
sekä harjoitella perustelemaan omia nä-
kemyksiään 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuorovai-
kutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskuste-
luun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista it-
seään. 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tuntei-
taan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallis-
tumaan vuorovaikutustilanteisiin. 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodosta-
maan ja vahvistamaan myönteistä maail-
mankatsomusta, itsetuntoa ja luotta-
musta elämään 

S3  Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos-
tumiseen. Oppilaita ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan osana itsearvioin-
tia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos-
tumiseen. Oppilaita ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan osana itsearvioin-
tia. 

 
 


