
KUOPION PERUSOPETUKSEN KUVATAITEEN PAINOTETUN OPETUKSEN
OPETUSSUUNNITELMA

VUOSILUOKAT 3 – 6

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuu-
risesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentu-
mista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tul-
kitsemalla. Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniais-
tiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhteistyössä
muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ovat osa kuvataiteen
opetusta. Opetuksen lähtökohtana on kasvattaa oppilaiden kiinnostusta ja avoimuutta
eri taidelajeja kohtaan.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3 – 6

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siir-
ryttäessä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan tai-
detta, ympäristöä ja muuta visuaalista kult-
tuuria moniaistisesti ja käyttämään moni-
puolisesti kuvallisen tuottamisen menetel-
miä

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan ha-
vainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoit-
telemaan näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havain-
tojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita
tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia
materiaaleja. tekniikoita ja ilmaisun keinoja
sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallis-
ten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteis-
työssä muiden kanssa

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5



T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin
kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttä-
mään kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia
eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja fiktion suh-
detta

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L5

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta
ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, te-
kijän ja katsojan näkökulmista sekä pohti-
maan

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6ko-
keilm

historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aiko-
jen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja
omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan tai-
teessa, ympäristössä ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä
ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön ku-
vakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Oppilaat osallistuvat opetuksen sisältö-
jen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan
myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuva-
kulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kan-
nalta. Opetuksessa lähtökohtana ovat lapsen havainnot, mielikuvat ja elämykset.
Opetuksessa korostuvat vuorovaikutus, toiminnallisuus ja leikinomaisuus. Käsiteltävät
teemat voivat liittyä esimerkiksi omaan kotiin, luontoon, arkkitehtuuriin, harrastuk-
siin, peleihin, mainoksiin ja muotiin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä,
esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti
rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehite-



tään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista ky-
symyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökoh-
tana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä
oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja
eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityk-
siin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen
instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työs-
kentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuk-
sia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosi-
luokilla 3–6

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan moni-
puolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden
luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitte-
luun rohkaiseva ilmapiiri. Tuetaan oppilaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä
työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Oppitunneilla työskennel-
lään yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kan-
nustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä.
Tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen
toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa käytetään verkko- ja mediaympäristöjä
monipuolisesti, osallistutaan taiteidenvälisiin ja koulun ulkopuolisiin projekteihin.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 3–6

Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja
ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, mo-
ninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat
henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista ku-
vataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3–6

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilai-
den yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja
tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteis-
ten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla
omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.

Kuvataiteen painotetussa opetuksessa oppilas arvioidaan lukuvuositodistuksessa 3. ja
4. luokan kuvataiteen arvosanan osalta valtakunnallisten kuvataiteen yleisten tavoit-
teiden mukaisesti. Painotetun opetuksen sanallisessa liitteessä kuvataan oppilaan vah-
vuudet näistä osa-alueista sekä kehittämistarpeet opiskelussa.

5. ja 6. luokalla oppilas saavat kuvataiteen painotetussa opetuksessa kaksi numeroar-
vosanaa: kuvataiteen arvosanan yleisopetuksen tavoitteiden toteutumisesta valta-
kunnallisten arviointikriteereiden mukaisesti sekä kuvataiteen painotetun opetuksen



arvosanan painotetun opetuksen tavoitteiden toteutumista. Määritellessään kuvatai-
teen yleisopetuksen osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opet-
taja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Painotetun opetuksen ar-
vosana määräytyy painotetun opetuksen tavoitteille laadittujen hyvän osaamisen kri-
teerien mukaisesti. Kuvataiteen painotetun opetuksen sanallisessa liitteessä kuvataan
oppilaan vahvuudet näistä osa-alueista sekä kehittämistarpeet opiskelussa.

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ku-
vaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite Sisältöalu-
eet

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa

Arvosanan kah-
deksan osaami-
nen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta ha-
vainnoimaan taidetta, ym-
päristöä ja muuta visuaa-
lista kulttuuria moniaisti-
sesti ja erilaisia kuvallisia
välineitä
hyödyntäen

S1, S2, S3  Taiteen, ympäris-
tön ja muun visu-
aalisen kulttuurin
havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä
monipuolisia ha-
vaintoja ympäris-
töstä ja sen kuvista
käyttämällä kuvalli-
sia välineitä.

T2 rohkaista oppilasta kes-
kustelemaan havainnois-
taan ja ajatuksistaan sekä
harjoittelemaan näkemys-
tensä perustelemista

S1, S2, S3  Havaintojen ja ajat-
telun sanallistami-
nen

Oppilas osaa ku-
vailla
taiteeseen, ympä-
ristöön ja
muuhun visuaali-
seen kulttuuriin
liittyviä havainto-
jaan ja perustella
ajatuksiaan sanal-
lisesti

T3 innostaa oppilasta ilmai-
semaan havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti ja
muita tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen

S1, S2, S3  Havaintojen ja aja-
tusten kuvallinen il-
maiseminen

Oppilas osaa il-
maista havaintojaan
ja ajatuksiaan hyö-
dyntämällä kuvien
rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen
tapoja.

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttä-
mään
monipuolisesti erilaisia
materiaaleja, teknii-
koita ja ilmaisun kei-
noja sekä harjaannut-
tamaan kuvan tekemi-
sen taitojaan

S1, S2, S3  Kuvallisten ilmaisu-
keinojen käyttämi-
nen

Oppilas osaa sovel-
taa erilaisia materi-
aaleja, tekniikoita ja
ilmaisukeinoja ku-
vallisessa tuottami-
sessaan.



T5 ohjata oppilasta tavoit-
teelliseen kuvallisten tai-
tojen kehittämiseen yksin
ja yhteistyössä muiden
kanssa

S1, S2, S3  Kuvailmaisun taito-
jen kehittäminen

Oppilas osaa aset-
taa tavoitteita ja
pyrkii kehittämään
kuvailmaisuaan yk-
sin ja ryhmän jäse-
nenä.

T6 ohjata oppilasta tutustu-
maan erilaisiin kuvallisen
viestinnän tapoihin ja käyt-
tämään kuvallisen vaikutta-
misen keinoja omissa kuvis-
saan

S1, S2, S3  Kuvien avulla vai-
kuttaminen ja osal-
listuminen

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kuval-
lisen vaikuttami-
sen keinoja ilmais-
tessaan mielipitei-
tään.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkas-
telemaan kuvia eri lähtökoh-
dista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja
fiktion suhdetta

S1, S2, S3  Kuvien tarkastelu  Oppilas osaa tarkas-
tella sisällön, muo-
don ja asiayhteyden
vaikutusta erilaisten
kuvien tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta tarkas-
telemaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria teok-
sen, tekijän ja katsojan nä-
kökulmista sekä pohtimaan
historiallisten ja kulttuuris-
ten tekijöiden vaikutusta ku-
viin

S1, S2, S3  Kuvatulkinnan me-
netelmien käyttämi-
nen

Oppilas osaa tulkita
kuvia teoksen, teki-
jän ja katsojan nä-
kökulmista sekä
hyödyntää tulkinto-
jaan kuvista kes-
kusteltaessa.

T9 innostaa oppilasta ko-
keilemaan  eri  aikojen  ja
kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3  Kuvailmaisun tapo-
jen soveltaminen

Oppilas osaa hyö-
dyntää erilaisia ku-
vailmaisun tapoja
tarkastellessaan tai-
detta ja muuta visu-
aalista kulttuuria
sekä tehdessään
omia kuvia.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta
keskustelemaan tai-
teessa, ympäristössä
ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa il-
menevistä arvoista

S1, S2, S3  Arvojen tarkastele-
minen

Oppilas osaa il-
maista näkemyksi-
ään  taiteessa,  ym-
päristössä
ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa
ilmenneistä ar-
voista.



T11 kannustaa oppilasta ot-
tamaan huomioon kulttuuri-
nen moninaisuus ja kestävä
kehitys kuvailmaisun sisäl-
töjä ja toimintatapoja vali-
tessaan.

S1, S2, S3  Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapojen va-
linta

Oppilas ottaa ku-
vailmaisussaan
huomioon
kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja
kestävään kehityk-
seen liittyviä näkö-
kulmia.

Lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 3 – 6

Kuvallinen ilmaisu
Visuaalisen ympäristön havainnointi
Kuvien tulkinta



VUOSILUOKAT 7 - 9

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuu-
risesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentu-
mista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tul-
kitsemalla.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toi-
minnalliseen oppimiseen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhteistyössä muun ope-
tuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ovat osa kuvataiteen opetusta.
Opetuksen lähtökohtana on kasvattaa oppilaiden kiinnostusta ja avoimuutta eri taide-
lajeja kohtaan.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siir-
ryttäessä.
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liit-

tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan tai-
detta, ympäristöä ja muuta visuaalista kult-
tuuria moniaistisesti ja käyttämään moni-
puolisesti kuvallisen tuottamisen menetel-
miä

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan
omista ja muiden havainnoista ja ajatuk-
sista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havain-
tojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia
välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyt-
täen eri ympäristöissä

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia
materiaaleja. tekniikoita ja ilmaisun kei-
noja sekä syventämään kuvallisen tuotta-
misen taitojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymis-
tapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnalli-
sessa kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5



T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipi-
teitään sekä soveltamaan kuvallisen vies-
tinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa ku-
vissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia,
sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetel-
miä

S1, S2, S3 L1, L4, L5, L6

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen
ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä
yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle histo-
rian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri ai-
kojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja
kuvallisessa tuottamisessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa tai-
teessa, ympäristössä ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvail-
maisussaan huomioon kulttuurinen moni-
naisuus ja kestävä kehitys sekä vaikutta-
maan kuvien avulla

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön ku-
vakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Oppilaat osallistuvat opetuksen sisältö-
jen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan
myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuva-
kulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kan-
nalta.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä,
esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti
rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehite-
tään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista ky-
symyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökoh-
tana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä
oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.



S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja
eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityk-
siin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen
instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työs-
kentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuk-
sia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosi-
luokilla 7–9

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan moni-
puolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden
luova soveltaminen.

Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilma-
piiri. Tuetaan oppilaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Oppitunneilla työskennellään yksin ja ryh-
mässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toiminta-
kulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Tuetaan tutkivaa ja
ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyö-
dyntämällä. Opetuksessa käytetään verkko- ja mediaympäristöjä monipuolisesti,
osallistutaan taiteidenvälisiin ja koulun ulkopuolisiin projekteihin.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9

Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työta-
poja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvalli-
nen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat
saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.  Tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaa-
mista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökul-
masta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilai-
den yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja
tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteis-
ten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla
omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.



Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite Sisältöalu-

eet
Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa

Arvosanan kah-
deksan osaami-
nen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta ha-
vainnoimaan taidetta, ym-
päristöä ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja
käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen me-
netelmiä

S1, S2, S3  Taiteen, ympäris-
tön ja muun visu-
aalisen kulttuurin
havainnoiminen

Oppilas osaa käyt-
tää
erilaisia havaintovä-
lineitä ympäristön ja
sen kuvien tarkaste-
lussa.

T2 rohkaista oppilasta kes-
kustelemaan omista ja
muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä peruste-
lemaan näkemyksiään

S1, S2, S3  Havaintojen ja ajat-
telun vaikutusten
pohtiminen

Oppilas osaa sanal-
listaa havaintojaan
ja ajatteluaan tai-
teesta. ympäris-
töstä ja muusta
visuaalisesta kult-
tuurista.

T3 innostaa oppilasta ilmai-
semaan havaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvallisesti erilaisia
välineitä ja tiedon tuottami-
sen tapoja käyttäen eri ym-
päristöissä

S1, S2, S3  Havaintojen ja aja-
tusten kuvallinen il-
maiseminen

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan ja ajatuksi-
aan kuvallisesti
erilaisia välineitä
ja tiedon tuotta-
misen tapoja
käyttäen.

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta sovelta-
maan erilaisia materiaaleja.
tekniikoita ja ilmaisun kei-
noja sekä syventämään ku-
vallisen tuottamisen taito-
jaan

S1, S2, S3  Kuvailmaisun taito-
jen syventäminen

Oppilas osaa käyt-
tää tavoitteellisesti
erilaisia kuvallisen
tuottamisen materi-
aaleja, tekniikoita ja
keinoja kuvailmai-
sussaan.

T5 ohjata oppilasta tutki-
vaan lähestymistapaan itse-
näisessä ja yhteistoiminnal-
lisessa kuvallisessa työsken-
telyssä

S1, S2, S3  Tutkivan lähesty-
mistavan käyttämi-
nen

Oppilas osaa käyt-
tää tutkivaa lähes-
tymistapaa
itsenäisesti tai ryh-
mässä työskennel-
lessään.



T6 rohkaista oppilasta il-
maisemaan mielipiteitään
sekä soveltamaan kuvalli-
sen viestinnän ja vaikutta-
misen  keinoja  omissa  ku-
vissaan

S1, S2, S3  Kuvallisen tuottami-
sen avulla vaikutta-
minen

Oppilas pyrkii vai-
kuttamaan ympäris-
töön ja muuhun vi-
suaaliseen kulttuu-
riin kuvallisin kei-
noin.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta sovelta-
maan
kuvallisia, sanallisia ja muita
kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3  Kuvatulkinnan me-
netelmien sovelta-
minen

Oppilas osaa
käyttää joitakin
kuvallisia, sanalli-
sia ja muita kuva-
tulkinnan mene-
telmiä.

T8 ohjata oppilasta tarkas-
telemaan taiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin merki-
tystä yksilölle, yhteisölle ja
yhteiskunnalle historian ja
kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3  Visuaalisen kulttuu-
rin merkityksen tar-
kasteleminen

Oppilas osallistuu
tulkinnoillaan kes-
kusteluun taiteen ja
muun visuaalisen
kulttuurin merkityk-
sestä.

T9 innostaa oppilasta so-
veltamaan eri aikojen ja
kulttuurien kuvailmaisun
tapoja kuvallisessa tuotta-
misessaan

S1, S2, S3  Kulttuuristen kuvail-
maisun tapojen so-
veltaminen

Oppilas osaa sovel-
taa jotakin kulttuu-
risesti erilaisia ku-
vailmaisun tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta otta-
maan kantaa taiteessa, ym-
päristössä ja muussa visu-
aalisessa
kulttuurissa ilmeneviin ar-
voihin

S1, S2, S3  Näkemysten esittä-
minen

Oppilas osaa il-
maista näkemyksi-
ään taiteessa, ym-
päristössä
ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa
ilmenneistä ar-
voista.

T11 kannustaa oppilasta ot-
tamaan kuvailmaisussaan
huomioon kulttuurinen mo-
ninaisuus ja kestävä kehitys
sekä vaikuttamaan kuvien
avulla

S1, S2, S3  Kuvallinen ilmaise-
minen ja vaikutta-
minen

Oppilas tarkastelee
kuvailmaisussaan
kulttuurista moni-
naisuutta ja kestä-
vää kehitystä
sekä tunnistaa ku-
villa vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Lukuvuosi- ja päättötodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 7 – 9
Aktiivisuus oppitunneilla ja luokan yhteisissä projekteissa
Oma-aloitteisuus kuvataiteen tunneilla
Organisointikyky ja toiminta kuvataiteen tunneilla


