
ARVIOINNIN TUKITAULUKKO 6.lk. 

UE 6. luokka 

arvioitavat  

tavoitteet 

 

Osaaminen  

arvosanalle 5 

Osaaminen  

arvosanalle 6: osa 

tavoitteista toteutuu. 

Osaaminen arvosanalle 

7: kaikki tavoitteet 

toteutuvat 

Osaaminen  

arvosanalle 8.  

Hyvä osaaminen 

kuudennen luokan 

päättyessä. 

Osaaminen  

arvosanalle 9: osa 

tavoitteista toteutuu. 

Osaaminen arvosanalle 

10: kaikki tavoitteet 

toteutuvat. 

Etiikka 

T4, T8, T9, T10, T11 

 

 

Muistan yksittäisen 

kristillisen eettisen 

periaatteen. 

 

Osaan nimetä minulla 

olevia oikeuksia ja 

tunnistan niiden 

yhteyden YK:n 

lastenoikeuksiin. 

 

Tunnistan kristinuskon 

eettisiä opetuksia. 

 

Osaan nimetä 

kestävään 

tulevaisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. 

Tunnistan ja osaan 

nimetä opiskeltavan 

uskonnon eettisiä 

opetuksia.  

 

Osaan verrata YK:n 

lastenoikeuksia 

toteutumista omassa ja 

muiden elämässä.  

 

Tunnistan ja osaan 

nimetä kristinuskon 

eettisiä opetuksia.  

 

Osaan kertoa arjen 

esimerkkejä jostakin 

Tunnistan ja osaan 

nimetä opiskeltavan 

uskonnon eettisiä 

opetuksia sekä 

uskontoja ja 

katsomuksia yhdistäviä 

eettisiä periaatteita.  

 

Tiedän YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen 

keskeisen sisällön ja 

osaan kertoa 

esimerkkejä 

ihmisoikeuksista.  

 

Osaan kertoa arjen 

esimerkkejä kestävän 

Osaan kuvata uskontoja 

ja katsomuksia 

yhdistäviä eettisiä 

periaatteita. Ymmärrän 

kristillisten eettisen 

opetusten merkitystä.  

 

Ymmärrän 

ihmisoikeuksien ja 

erityisesti YK:n lapsen 

oikeuksien arvoja 

omasta ja yhteisön 

näkökulmasta.  

 

Ymmärrän yksilön 

tekemien valintojen ja 

kestävän tulevaisuuden 

yhteyden.  



 

Tunnistan oikean ja 

väärän omasta 

toiminnasta ja 

ajattelusta. 

 

Harjoittelen toisten 

kuuntelemista ja osaan 

ilmaista ajatuksiani. 

 

 

kestävän tulevaisuuden 

osa-alueesta.  

 

Osaan kuvata oikeaa ja 

väärää omasta 

toiminnastani ja 

elämääni liittyvistä 

eettisistä aihepiireistä. 

 

Osaan ilmaista 

mielipiteeni ja 

tunteitani ja kuuntelen 

toista.  

 

tulevaisuuden 

rakentamisesta.  

 

Osaan soveltaa 

kristinuskon eettisiä 

periaatteita omassa 

pohdinnassani. 

 

Osallistun yhteiseen 

keskusteluun, osaan 

kuunnella toisia ja 

ilmaisen itsenäni.  

 

  

 

Osaan käyttää 

kristinuskon eettisiä 

periaatteita oman 

näkökantani 

perustelemiseen.  

 

Osaan ilmaista 

rakentavasti ajatuksiani 

ja tunteitani sekä osaan 

perustella omia 

näkemyksiäni.  

Oman uskonnon 

osaaminen 

T1, T2, T3, T4, T5, 

 

Osaan nimetä jonkun 

opiskeltavan uskonnon 

lähteen tai tekstin.  

 

Osaan nimetä 

sakramentit. 

 

Osaan nimetä 

opiskeltavan uskonnon 

lähteitä ja tekstejä.  

 

Osaan kertoa 

sakramenteista. 

 

Tunnistan esimerkkejä 

uskonnollisesta kielestä 

Osaan nimetä 

opiskeltavan uskonnon 

lähteitä ja tekstejä sekä 

kuvata niiden keskeisiä 

sisältöjä. 

 

Ymmärrän 

sakramenttien 

merkityksen. 

Tunnen Raamatun 

perusrakenteen ja 

kristinuskon keskeisiä 

oppeja. 

 

Osaan analysoida 

sakramenttien 

merkitystä.  

 



En tunnista 

uskonnollisen kielen 

erityispiirteitä. 

 

Osaan hakea tietoa 

ohjatusti.  

 

Osaan nimetä joitakin 

Suomen ja Euroopan 

kirkkohistoriaan 

liittyviä asioita.  

ja sen 

vertauskuvallisuudesta. 

 

Osaan hakea tietoa 

useasta lähteestä. 

Tiedon luotettavuuden 

ja objektiivisuuden 

arviointiin tarvitsen 

ohjausta.    

 

Tunnistan joitain 

Suomen ja Euroopan 

kirkkohistorian 

vaiheita.  

 

 

Osaan antaa 

esimerkkejä 

uskonnollisesta kielestä 

ja sen 

vertauskuvallisuudesta.  

 

Osaan hakea tietoa 

useasta lähteestä. 

Harjoittelen arvioimaan 

löytämäni tiedon 

luotettavuutta ja 

objektiivisuutta. 

  

Osaan kuvata 

suomalaisen ja 

eurooppalaisen 

uskonnollisuuden juuria 

pääpiirteissään. 

Osaan tulkita 

Raamatun 

vertauskuvallista kieltä. 

 

Osaan arvioida 

löytämäni tiedon 

luotettavuutta ja 

objektiivisuutta.  

 

Ymmärrän 

reformaation ja 

kirkkojen 

jakaantumisen 

vaikutusta Euroopan 

uskonnolliseen 

nykytilaan.  

 

 

Uskonto ja kulttuuri 

T4, T5, T7 

 

 

Osaan hakea ohjatusti 

ajankohtaista tietoa 

mediasta.  

 

Osaan hakea 

ajankohtaista tietoa 

mediasta. Tiedon 

luotettavuuden ja 

objektiivisuuden 

arviointiin tarvitsen 

ohjausta.    

Tunnistan uskontoihin 

liittyvää uutisointia ja 

osaan hakea 

ajankohtaista tietoa 

mediasta. 

 

Arvioin mediasta 

löytämäni tiedon 

luotettavuutta ja 

objektiivisuutta. 

 



Tunnistan uskontoon 

liittyvän tiedon 

mediasta. 

 

Toimin uskonnollisissa 

tiloissa ja tilanteissa 

asiallisesti. 

 

Osaan nimetä joitain 

asioita, miten uskonnot 

näkyvät 

yhteiskunnassa, 

kulttuurissa ja 

mediassa. 

 

Tiedän, miten 

toimitaan ja pyrin 

toimimaan 

asianmukaisesti 

erilaisissa 

uskonnollisissa 

tilanteissa ja paikoissa. 

 

Tunnistan uskontojen 

merkityksiä 

yhteiskuntien 

kehityksessä, 

kulttuurissa ja mediassa 

ja osaan antaa niistä 

esimerkkejä. 

 

Tiedän, miten 

toimitaan ja pyrin 

toimimaan 

asianmukaisesti ja 

kunnioittavasti 

erilaisissa 

uskonnollisissa 

tilanteissa ja paikoissa. 

 

 

Osaan verrata 

uskontojen merkitystä 

eri yhteiskunnissa, 

kulttuurissa ja 

mediassa. 

 

Osaan perustella, miksi 

erilaisissa 

uskonnollisissa 

tilanteissa ja paikoissa 

tulee käyttäytyä 

asianmukaisesti ja 

kunnioittavasti.  

 

 


