
 

Islam: tavoitteet luokilla 7-9 

7.lk 8.lk 9.lk 

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

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

 

 T2   
Oppilas syventää osaamistaan 
ja tietojaan islamista ja 
tarkastelee islamin vaikutusta  
yksilön tasolla ja yhteisöllisesti. 
 

 

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

  

T4  
Oppilas oppii 
havaitsemaan 
uskonnollisia ilmiöitä, 
tapoja ja symboleita 
ympärillään.  
Oppilas oppii 
tunnistamaan uskonnon 
ilmenemismuotoja tieteen, 
kulttuurin, median ja 
taiteen kentässä. 

T4  
Oppilas oppii havaitsemaan 
uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja 
symboleita ympärillään.  
Oppilas oppii tunnistamaan 
uskonnon ilmenemismuotoja 
tieteen, kulttuurin, median, 
taiteen ja ajankohtaisten 
tapahtumien kentässä. 

T4 
Oppilas oppii havaitsemaan 
uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja 
symboleita ympärillään.  
Oppilas oppii tunnistamaan 
uskonnon ilmenemismuotoja 
tieteen, kulttuurin, median, taiteen 
ja ajankohtaisten tapahtumien 
kentässä. 



T5  
Oppilas tutustuu uskonnon 
ja tieteen kielen välisiin 
eroihin.  
Oppilas osaa tunnistaa 
argumentaation tapoja. 

T5  
Oppilas tunnistaa uskonnon ja 
tieteen kielen välisiä eroja.  
Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä argumentaation 
tavoista. 

T5  
Oppilas osaa kertoa uskonnon ja 
tieteen kielen välisistä eroista.  
Oppilas osaa kertoa 
argumentaation tavoista. 

  T6  
Oppilas oppii peruskäsitykset 
etiikasta, moraalista ja arvoista. 
Oppilas oppii tuntemaan lähemmin 
islamin keskeiset eettiset 
periaatteet. 
Oppilas oppii tuntemaan muiden 
uskontojen ja katsomusten eettiset 
periaatteet.  
Oppilas oppii ihmisyyteen liittyviä 
perusarvoja, tutustuu tärkeimpiin 
ihmisoikeussopimuksiin ja osaa 
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. 

T7 
Oppilas oppii 
ymmärtämään uskonnon ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten arjessa 
tekemille valinnoille. 

T7  
Oppilas oppii ymmärtämään 
uskonnon ja katsomusten 
maailmanlaajuista merkitystä 
ihmisten arjessa tekemille 
valinnoille.    

T7 
Oppilas ymmärtää, että uskonnot ja 
katsomukset antavat merkityksen ja 
sisällön ihmisten arjessa tekemille 
valinnoille.  
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida 
uskontojen ja katsomusten 
maailmanlaajuista merkitystä. 

  T8  
Oppilas oppii kuvailemaan 
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä 
sekä tarkastelemaan niitä oman 
arvomaailmansa pohjalta. 

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

 T9  
Oppilas osaa pohtia eettisiä asioita, 
kertoa omista tunteista ja 
kokemuksista sekä soveltaa 
islamilaista etiikkaa käytäntöön. 
Oppilas oppii tarkastelemaan omia 
valintojaan ja niiden vaikutuksia 
toisten ihmisten hyvinvointiin ja 
kestävään kehitykseen. 

T10  
Oppilas oppii luottamaan 
elämään ja itseensä.  

T10  
Oppilas oppii luottamaan 
elämään ja itseensä.  

T10  
Oppilas oppii luottamaan elämään 
ja itseensä. 



Oppilas saa valmiuksia 
toimia erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten kanssa.  
Oppilas oppii ilmaisemaan 
itseään monin eri tavoin. 

Oppilas saa valmiuksia toimia 
erilaisista taustoista tulevien 
ihmisten kanssa.  
Oppilas oppii ilmaisemaan 
itseään monin eri tavoin. 

Oppilas oppii toimimaan erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten kanssa. 
Oppilas oppii ilmaisemaan itseään 
monin eri tavoin. 

 
 

Sisällöt 
 

Perusteiden sisällöt 

 
SI Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa 
syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen 
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin 
monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan 
uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit 
Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset 
perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin 
kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja 
islamilaiseen maailmaan. 
 
S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, 
perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen 
elämänkatsomuksena. Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen 
kielen eroihin. Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja 
populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen 
erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä. 
 
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden 
seuraukset sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan 
islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin 
käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä 
erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen 
merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen 
merkitystä ihmisille. 
 
 
 
 
 
 
 



Paikalliset sisällöt  

ISLAM 
 

7.lk 

S2 Uskontojen maailma                                                                      L1, L2, L3, L4, L7 

Perehdytään siihen, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja miten uskonto ilmenee ja vaikuttaa 
yhteiskunnassa ja maailmassa. Tutustutaan uskonnon tutkimukseen sekä uskonnon suhteeseen 
tieteeseen. Tarkastellaan uskonnon ja politiikan suhdetta sekä uskonnon käsittelyä mediassa. 

Opetuksessa tarkastellaan suuria maailmanuskontoja, kuten hindulaisuutta, buddhalaisuutta, 
Kiinan uskontoja, Japanin uskontoja, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, näiden syntyä, 
levinneisyyttä, pyhiä kirjoituksia, opetuksia sekä vaikutusta kannattajiensa elämään ja 
yhteiskuntaan. Tutustutaan luonnonuskontojen tunnusomaisiin piirteisiin ja joihinkin sen 
ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen, ateismiin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.   

Opetuksen sisältöinä ovat eri uskontojen vaikutukset yksilön elämään ja yhteiskuntaan. 
Tutustutaan uskontojen kannattajien elämänkaaresta, vuodenkierrosta tai uskonnon sisällöistä 
nouseviin juhliin ja uskontoihin liittyviin tapoihin. Opetuksessa huomio kiinnittyy myös uskontojen 
symboliikkaan ja niiden merkityksiin kannattajilleen.  

Oppilaat tutustuvat uskonnollisen kielen käsitteisiin, kuten pyhä ja yliluonnollinen, sekä oppivat 
tarkastelemaan näitä suhteessa arkiseen ja luonnolliseen. Opetuksessa tuodaan esille ajassa 
ilmenevän uskontokritiikin näkökulmia. Tutustutaan dialogiin, jota käydään uskontojen välillä. 

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista 
taustoista tulevia kohtaan. 

 

8.lk 

S1 Suhde omaan uskontoon                                                 L1, L2, L3, L4, L6, L7 

Syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen 
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Oppilas tunnistaa islamin 
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittisen islamin. Perehdytään islamiin 
maailmalla ja muslimien elämään Suomessa. Käsitellään islamin monimuotoisuutta ja 
monikulttuurisuutta sekä uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tutustutaan islamin 
kulttuuriperintöön taiteessa ja tieteessä.   

Oppilas tarkastelee suhdettaan islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan. Tuetaan 
sellaista oppimisilmapiiriä, jossa oppilas kokee luottamusta elämään ja itseensä. Annetaan 
valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilasta kannustetaan 
ilmaisemaan itseään monin eri tavoin. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.lk 

S3 Hyvä elämä                                                             L1,L2, L3, L4, L5, L6,L7 

Perehdytään peruskäsitteisiin etiikasta, moraalista ja arvoista. Tarkastellaan islamilaista etiikkaa, 
tekoja ja niiden seurauksia sekä islamilaisen lain tulkintoja yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. 
Tarkastellaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin.  

Opetellaan tuntemaan käsitteet maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus sekä 
niiden rakentumista omalla kohdalla. Perehdytään muiden maailmanuskontojen eettisiin 
opetuksiin. Tarkastellaan uskontojen merkitystä rauhan säilyttämisessä ja rakentamisessa. 

Tutustutaan YK:n voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin. Sisällöissä käydään läpi globaaleja ja 
suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksista, rasismista, 
ympäristövastuusta, eläinten oikeuksista sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta. 

Käsitellään lisäksi eettisiä aiheita, jotka koskettavat nuoren elämäntilannetta ja ovat 
ajankohtaisia. Tarkastellaan mediassa ja nuorisokulttuurissa vallitsevia arvoja ja pohditaan niiden 
suhdetta islamissa ilmeneviin arvoihin minäkuvasta ja ihmisen arvosta.  

Opetellaan erilaisia uskonnollisen ja eettisen ilmaisun tapoja yksin ja yhdessä, suullisesti ja 
kirjallisesti. Tutustutaan erilaisiin argumentointitapoihin ja opetellaan argumentointitaitoja. 

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista 
taustoista tulevia kohtaan. 



Islamin arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa 
kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan 
kahdeksan 
osaaminen 

Kohtalainen/arvosanan 
kuusi osaaminen 

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

S1, S2 Uskontojen 
merkityksen 
hahmottaminen 
kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa nimetä 
uskontoon liittyviä 
piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. 

Oppilas tunnistaa 
uskontoon liittyviä 
piirteitä ympäröivässä 
kulttuurissa. 

T2     

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

S2 Maailmanuskont
ojen ja erilaisten 
katsomusten 
tunteminen  

Oppilas osoittaa 
hallitsevansa 
perustiedot suurista 
maailmassa 
vaikuttavista 
uskonnoista ja 
uskonnottomuudest
a. Hän osaa kuvailla 
uskonnoissa ja 
katsomuksissa 
vallitsevaa 
moninaisuutta. 

Oppilas osoittaa 
hallitsevansa 
perustiedot joistakin 
maailmanuskonnoista ja 
uskonnottomuudesta. 

T4  
Oppilas oppii 
havaitsemaan 
uskonnollisia ilmiöitä, 
tapoja ja symboleita 
ympärillään.  
Oppilas oppii 
tunnistamaan uskonnon 
ilmenemismuotoja tieteen, 
kulttuurin, median ja 
taiteen kentässä. 

S1-S3 Uskonnon ja 
kulttuurin 
lukutaito 

Oppilas osaa nimetä 
eri 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. 
Hän osaa antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisista 
aiheista mediassa, 
taiteessa ja 
populaarikulttuuriss
a. 

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

T5  
Oppilas tutustuu uskonnon 
ja tieteen kielen välisiin 
eroihin.  
Oppilas osaa tunnistaa 
argumentaation tapoja. 

S1, S3 Ajattelun ja 
vuorovaikutukse
n taidot 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa antaa 
esimerkkejä 
erilaisista 
argumentaation 
tavoista.  

Hän osaa tunnistaa 
argumentteja 
keskustelussa. 

T6     



T7     

T8     

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

S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien 
valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja 
osaa kertoa niiden 
vaikutuksesta 
omaan ja toisten 
ihmisten 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen 

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

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

S1-S3 Elämäntaidot ja 
eettinen ajattelu 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Islamin arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten  
 
 
Tavoitteet Sisältö-

alueet 
Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan 
kahdeksan 
osaaminen 

Arvosanan kuusi 
osaaminen 

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

S1, S2 Uskontojen 
merkityksen 
hahmottaminen 
kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa nimetä islamiin 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. 

Oppilas tunnistaa 
joitakin islamiin 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa.  

T2   
Oppilas oppii 
tuntemaan islamin 
syntyvaiheet ja 
perusopetukset sekä 
islamin vaikutukset 
ympäröivään 
yhteiskuntaan. 
Oppilas oppii 
tuntemaan Koraanin 
syntyprosessin, 
keskeisen sisällön ja 
tutustuu uskonnon 
pyhästä kirjasta 
nouseviin teemoihin. 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen 

Oppilas osaa kuvailla 
islamin 
syntyhistoriaa ja 
vaikutusta 
ympäröivään 
yhteiskuntaan. 
Oppilas tuntee 
islamin opillisia 
perusteita ja osaa 
Koraanin syntyyn, 
tutkimukseen ja 
tulkintaan liittyviä 
perustietoja.  

Oppilas osaa kuvailla 
islamin 
syntyhistoriaa ja 
osaa nimetä joitakin 
islamin opillisia 
perusteita sekä 
mainita lähteitä.  

T3     

T4  
Oppilas oppii 
havaitsemaan 
uskonnollisia ilmiöitä, 
tapoja ja symboleita 
ympärillään.  
Oppilas oppii 
tunnistamaan 
uskonnon 
ilmenemismuotoja 
tieteen, kulttuurin, 
median ja taiteen 
kentässä.  

S1-S3 Uskonnon ja 
kulttuurin lukutaito 

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

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



T5  
Oppilas tunnistaa 
uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja.  
Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä 
argumentaation 
tavoista. 

S1, S3 Ajattelun ja 
vuorovaikutuksen 
taidot 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa antaa 
esimerkkejä 
erilaisista 
argumentaation 
tavoista. 

Hän osaa tunnistaa 
argumentteja 
keskustelussa. 

T6     

T7  
Oppilas oppii 
ymmärtämään 
uskonnon ja 
katsomusten 
maailmanlaajaa 
merkitystä ihmisten 
arjessa tekemille 
valinnoille.    

S1, S3 Uskontojen ja 
katsomusten 
merkitys globaalisti 

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

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

T8     

T9     

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

S1-S3 Elämäntaidot ja 
eettinen ajattelu 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Islamin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

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

S1, S2 Uskontojen 
merkityksen 
hahmottaminen 
kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä 
uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä 
kulttuurissa. 

T2 ohjata oppilasta 
syventämään tietojaan 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja sen 
vaikutuksista 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen 

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

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

S2 Maailmanuskontojen ja 
erilaisten katsomusten 
tunteminen  

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

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

S1-S3 Uskonnon ja kulttuurin 
lukutaito 

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

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

S1, S3 Ajattelun ja 
vuorovaikutuksen 
taidot 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa 
esimerkkejä erilaisista argumentaation 
tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen 
kielen välisistä eroista.  

T6 ohjata oppilasta 
perehtymään eettisen 
ajattelun keskeisiin 
käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin sekä 
opiskeltavan uskonnon ja 
muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin 
periaatteisiin 

S3 Etiikkaa koskeva tieto ja 
ihmisoikeusetiikka 

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan 
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä 
tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja 
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. 
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon 
sekä muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiä periaatteita. 



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

S1, S3 Uskontojen ja 
katsomusten merkitys 
globaalisti 

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

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

S1, S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa 
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.   

T9 innostaa oppilasta 
tutkimaan omien 
valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja 
kannustaa kestävään 
elämäntapaan 

S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden 
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten 
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. 

T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-S3  Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia. 

 
 
 
  


