
 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 

7. lk  
Arvioitavat 
tavoitteet 
 
 
 
 
 

Hyväksytty (5)  Välttävä (6-7) 
Oppilas saa arvosanan 6, 
mikäli hän saavuttaa osan 
tavoitteista.  
Oppilas saa arvosanan 7, 
mikäli hän saavuttaa kaikki 
tai lähes kaikki tavoitteet.  

Hyvä (8) osaaminen 9. 
luokan päättyessä  

Kiitettävä (9-10) 
Oppilas saa arvosanan 9, 
mikäli hän saavuttaa osan 
tavoitteista.  
Oppilas saa arvosanan 10, 
mikäli hän saavuttaa 
kaikki tai lähes kaikki ta-
voitteet. 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1) 

T1 ohjata oppilasta laajen-
tamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, motivoi-
tuneesti, eettisesti ja ra-
kentavasti erilaisissa vies-
tintäympäristöissä.  

 
Arvioinnin kohde: vuorovai-
kutus erilaisissa viestin-
täympäristöissä 

Oppilas osaa toimia ohja-
tusti rutiininomaisissa vies-
tintätilanteissa eikä häi-
ritse muiden toimintaa. 

Oppilas osaa toimia tarkoi-
tuksenmukaisesti erilaisissa 
tutuissa viestintäympäris-
töissä ja -tilanteissa ja kuun-
telee muita.  

 

Oppilas osaa toimia tavoit-
teen mukaisesti erilaisissa 
viestintäympäristöissä ja -ti-
lanteissa, osoittaa ymmärtä-
vänsä muiden puheenvuo-
roja ja osaa tarkkailla oman 
viestintänsä vaikutuksia mui-
hin. 

Oppilas osaa toimia tavoit-
teellisesti ja eettisesti mo-
nenlaisissa viestintäympäris-
töissä, tulkita muiden vies-
tejä ja niiden tavoitteita 
sekä säädellä omaa viestin-
täänsä tilanteen mukaan. 

 

 

T2 kannustaa oppilasta mo-
nipuolistamaan ryhmävies-
tintätaitojaan ja kehittä-
mään taitojaan perustella 
näkemyksiään sekä kielelli-
siä ja viestinnällisiä valinto-
jaan. 

 

Oppilas osaa ilmaista mie-
lipiteensä ja tietää sen 
pohjautuvan perusteluille. 

Oppilas osaa ilmaista mieli-
piteensä, pyrkii perustele-
maan sen ja ottamaan muut 
huomioon.  

 
 

Oppilas osaa ilmaista mie-
lipiteensä ja perustella 
sen uskottavasti. Oppilas 
ottaa toisten näkemykset 
huomioon ja tekee yhteis-
työtä heidän kanssaan 
vuorovaikutustilanteissa.  

 

Oppilas osaa ilmaista mieli-
piteensä ja perustella sen 
vakuuttavasti. Oppilas ottaa 
toisten näkemykset huomi-
oon, kehittelee ideoita yh-
dessä ja toimii rakentavasti 
vuorovaikutustilanteissa, 
myös ristiriita- ja ongelmati-
lanteissa. 



 

Arvioinnin kohde: vuo-

rovaikutus ryhmässä 

 

 
T3 ohjata oppilasta moni-
puolistamaan kokonaisil-
maisun taitojaan erilai-
sissa viestintä- ja esitysti-
lanteissa, myös draaman 
keinoin.  

 
Arvioinnin kohde: kokonais-
ilmaisun ja esiintymisen tai-
dot 

Oppilas osaa ilmaista itse-
ään ja käyttää joitakin ko-
konaisilmaisun keinoja. 
Oppilas osaa esittää pu-
heenvuoron. 

Oppilas osaa ilmaista itseään 
ja käyttää ohjatusti kokonaisil-
maisun keinoja. Oppilas osaa 
esittää sekä spontaanin että 
valmistellun yksinkertaisen 
puheenvuoron tai puhe-esi-
tyksen itselleen tutusta ai-
heesta. 

 

 

Oppilas osaa ilmaista itseään 
ja käyttää tavoitteen ja tilan-
teen mukaisesti kokonaisil-
maisun keinoja. Oppilas 
osaa esittää sekä spontaanin 
että valmistellun puheen-
vuoron tai puhe-esityksen ja 
ottaa esittäessään huomi-
oon yleisönsä ja käyttää joi-
takin havainnollistamisen 
keinoja. 

 

 
 

Oppilas osaa ilmaista itseään 
monipuolisesti ja käyttää 
tarkoituksenmukaisesti ko-
konaisilmaisun keinoja. Op-
pilas osaa esittää sekä spon-
taanin että itsenäisesti val-
mistellun puhe-esityksen 
vaativastakin aiheesta, esit-
tää sen selkeästi ja kohden-
taa sen yleisölleen käyttäen 
monipuolisesti havainnollis-
tamisen keinoja. 

T4 kannustaa oppilasta sy-
ventämään viestijäku-
vaansa niin, että hän oppii 
havainnoimaan omaa 
viestintäänsä, tunnista-
maan vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan erilai-
sissa, myös monimediai-
sissa viestintäympäris-
töissä.  
 

Oppilas osaa kuvata omia 
vuorovaikutustaitojaan oh-
jatusti.  

Oppilas osaa kuvata omia vuo-
rovaikutustaitojaan saamansa 
palautteen pohjalta.  
 

Oppilas osaa arvioida omia 
vuorovaikutustaitojaan saa-
mansa palautteen pohjalta 
ja nimetä kehittämiskoh-
teita.  
 

Oppilas osaa tarkkailla omaa 
toimintaansa ja arvioida rea-
listisesti omia vuorovaiku-
tustaitojaan, tunnistaa vah-
vuuksiaan, kehittämiskohtei-
taan ja kehittää taitojaan pa-
lautteen pohjalta.  



Arvioinnin kohde: vuoro-
vaikutustaitojen kehittä-
minen 

 

Tekstien tulkitseminen (S2)  
T5 ohjata oppilasta kehittä-
mään tekstien lukemisessa, 
ymmärtämisessä, tulkin-
nassa ja analysoimisessa tar-
vittavia strategioita ja meta-
kognitiivisia taitoja sekä tai-
toa arvioida oman lukemi-
sensa kehittämistarpeita. 
 
Arvioinnin kohde: tekstinym-
märtämisen strategiat 

Oppilas osaa käyttää joita-
kin tekstinymmärtämisen 
strategioita ja kuvata luku-
taitoaan ohjatusti.  

Oppilas osaa käyttää joitakin 
tekstinymmärtämisen strate-
gioita.  
Oppilas osaa kuvata lukutaito-
aan.  

Oppilas osaa käyttää teks-
tinymmärtämisen strategi-
oita itsenäisesti.  
Oppilas osaa arvioida omaa 
lukutaitoaan ja nimetä  
kehittämiskohteita.  

Oppilas osaa valita tarkoi-
tuksenmukaiset teks-
tinymmärtämisen strate-
giat ja käyttää niitä itse-
näisesti ja joustavasti.  
Oppilas osaa arvioida rea-
listisesti omaa lukutaito-
aan, tunnistaa sen vah-
vuuksia ja kehittämiskoh-
teita ja osaa kehittää tai-
tojaan palautteen poh-
jalta. 

 

T6 tarjota oppilaalle moni-
puolisia mahdollisuuksia va-
lita, käyttää, tulkita ja arvi-
oida monimuotoisia kauno-
kirjallisia, asia- ja mediateks-
tejä.  
 
Arvioinnin kohde: teksti-
maailman monipuolistumi-
nen ja monilukutaito 

 

Oppilas tutustuu helppoi-
hin erityyppisiin teksteihin.  

Oppilas harjoittelee käyttä-
mään ja tulkitsemaan erityyp-
pisiä tekstejä pitäytyen enim-
mäkseen itselleen tutuissa 
teksteissä.  
 
 

Oppilas osaa käyttää ja tul-
kita ohjatusti erityyppisiä, 
monimuotoisia ja myös itsel-
leen uudenlaisia tekstejä.  
 

Oppilas osaa valita itse-
näisesti tilanteeseen ja ta-
voitteeseen sopivia teks-
tejä. Oppilas käyttää, tul-
kitsee ja arvioi myös  
itselleen uudenlaisia ja 
monimuotoisia tekstejä.   

 

T7 ohjata oppilasta kehittä-
mään erittelevää ja kriittistä 
lukutaitoa, harjaannuttaa 

Oppilas tietää, että eri-
tyyppisiä tekstejä käyte-
tään eri tarkoituksiin. Oppi-
las tunnistaa ja osaa nimetä 

Oppilas harjoittelee tarkaste-
lemaan tekstejä eri näkökul-

mista. Oppilas tietää, että 

Oppilas tunnistaa tekstilajeja 
ja osaa kuvailla joitakin oh-
jaavien ja kuvailevien teks-
tien kielellisiä ja tekstuaalisia 

Oppilas osaa eritellä eri teks-
tilajien keskeisiä piirteitä. 
Oppilas ymmärtää, että 



 

oppilasta tekemään havain-
toja teksteistä ja tulkitse-
maan niitä tarkoituksenmu-
kaisia käsitteitä käyttäen 
sekä vakiinnuttamaan ja laa-
jentamaan sana- ja käsiteva-
rantoa. 

 

Arvioinnin kohde: tekstien 
erittely ja tulkinta 
 

joitakin itselleen tuttuja teks-
tilajeja. 

erityyppisiä tekstejä käyte-
tään eri tarkoituksiin, ja 
osaa nimetä niiden tavoit-
teita. 

piirteitä tarkoituksenmukai-
sia käsitteitä käyttäen. Oppi-
las tunnistaa ja osaa nimetä 
joitain tekstilajeja, niiden ta-
voitteita ja tyypillisiä esiinty-
misympäristöjä. 

teksteillä on erilaisia tavoit-
teita ja tarkoitusperiä. 

T8 kannustaa oppilasta ke-
hittämään taitoaan arvioida 
erilaisista lähteistä hankki-
maansa tietoa ja käyttä-
mään sitä tarkoituksenmu-
kaisella tavalla.  
 
Arvioinnin kohde: tiedon-
hankintataidot ja lähdekriit-
tisyys 

 

Oppilas osaa hakea tietoa oh-
jatusti. Oppilas tietää, että 
kaikki tieto ei ole luotettavaa. 
  

Oppilas osaa hakea tietoa 
helposti löydettävistä läh-
teistä. Oppilas harjoittelee 
lähteiden käyttöä ja valin-
taa. 

 
 

Oppilas tietää, mistä ja mi-
ten tietoa voidaan hakea. 
Oppilas osaa jossain määrin 
arvioida tietojen käytettä-
vyyttä ja lähteiden luotetta-
vuutta.  
 
 

Oppilas hallitsee tiedonhaun 
keskeiset vaiheet ja toimii 
niiden mukaisesti.  
Oppilas osaa arvioida moni-
puolisesti lähteiden ja tieto-
jen luotettavuutta ja käytet-
tävyyttä ja valita itsenäisesti 
tehtävään sopivat lähteet.  

T9 kannustaa oppilasta laa-
jentamaan kiinnostusta it-
selle uudenlaisia fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja tekstilajityyp-
pejä kohtaan ja monipuolis-
tamaan luku-, kuuntelu- ja 
katselukokemuksiaan ja  

Oppilas osaa kertoa fiktiivis-
ten tekstien sisällöistä. Oppi-
las on lukenut fiktiivistä teks-
tiä. Oppilas löytää itselleen 
sopivaa lukemista ohjatusti. 

Oppilas osaa kertoa fiktiivis-
ten tekstien sisällöistä ja 
löytää niistä merkityksellisiä 
asioita.  
Oppilas löytää itselleen kiin-
nostavaa luettavaa ja kat-
seltavaa ja harjoittelee jaka-
maan kokemuksiaan niistä. 

Oppilas osaa tulkita fiktiivi-
siä tekstejä ja käyttää kes-
keisimpiä käsitteitä puhues-

saan teksteistä. Oppilas 
löytää itsenäisesti itsel-
leen ja tilanteeseen 
sopivaa luettavaa, kuunnel-
tavaa ja katseltavaa. Oppilas 

Oppilas osaa tulkita fiktiivi-
siä tekstejä ja tarkastella nii-

den rakennetta. Oppilas 
löytää joitakin tapoja tul-
kita luettuja, kuunneltuja ja 
katseltuja fiktiivisiä tekstejä 
ja pystyy keskustelemaan 
niistä muiden kanssa. 



 

niiden jakamisen keinoja 
sekä syventämään ymmär-
rystä fiktion keinoista.  
 
Arvioinnin kohde: fiktiivisten 
tekstien erittely ja tulkinta ja 
lukukokemusten jakaminen 

 

Oppilas on lukenut muuta-
man kirjan.  

 
 

 

lukee useita kirjoja ja osaa 
jakaa lukukokemuksiaan.  
  

Tekstien tuottaminen (S3) 
T10 rohkaista oppilasta il-
maisemaan ajatuksiaan kir-
joittamalla ja tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä sekä 
auttaa oppilasta tunnista-
maan omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan tekstin 
tuottajana.  
 
Arvioinnin kohde: ajatusten 
ilmaiseminen, tekstimaail-
man monipuolistuminen ja 
monilukutaito 

 

Oppilas harjoittelee tuotta-
maan erityyppisiä tekstejä ja 
kuvailemaan itseään tekstien 
tuottajana ohjatusti. 

Oppilas harjoittelee tuotta-
maan erityyppisiä tekstejä 
mutta pitäytyy enimmäkseen 
itselleen tutuissa tekstila-

jeissa. Oppilas osaa kuvailla 
itseään tekstien tuottajana 
saamansa palautteen poh-
jalta ohjatusti.  

Oppilas tuottaa ohjatusti 
myös itselleen uudenlaisia 
tekstejä, kokeilee erilaisia 
tapoja ja keinoja tuottaa 
tekstiä ja ilmaista näkemyk-
siään. Oppilas osaa kuvailla 
itseään tekstien tuottajana 
saamansa palautteen poh-
jalta.  

Oppilas osaa tuottaa itsenäi-
sesti tilanteeseen ja tavoit-
teeseen sopivia tekstejä eri 
muodoissaan. Oppilas osaa 
arvioida omia taitojaan ja 
tunnistaa vahvuuksiaan. Op-
pilas osaa kehittää taitojaan 
jossain määrin palautteen 
avulla. 

T11 tarjota oppilaalle tilai-
suuksia tuottaa kertovia, ku-
vaavia, ohjaavia ja erityisesti 
pohtivia ja kantaa ottavia 
tekstejä, myös monimediai-
sissa ympäristöissä, ja aut-
taa oppilasta valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja tilan-
teeseen sopivia ilmaisuta-
poja. 
 

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa 
mallien pohjalta kertovia, ku-
vaavia ja ohjaavia tekstejä. 

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa 
mallien pohjalta kertovia, kuvaa-
via ja ohjaavia tekstejä sekä hyö-
dyntää jossain määrin tekstien 
tuottamisessa tietoja tekstilajien 
tyypillisistä ilmaisutavoista.  

 

Oppilas osaa ohjatusti tuot-
taa kertovia, kuvaavia ja oh-
jaavia tekstejä ja käyttää 
niille tyypillisiä ilmaisuta-
poja.  
 

Oppilas tuottaa itsenäisesti 
kertovia, kuvaavia ja ohjaa-
via tekstejä ja käyttää moni-
puolisesti niille tyypillisiä il-
maisutapoja sekä mukauttaa 
ilmaisutapojaan eri tarkoi-
tuksiin sopiviksi.  



 

Arvioinnin kohde: tekstila-
jien hallinta 

 
T12 ohjata oppilasta vahvis-
tamaan tekstin tuottamisen 
prosesseja, tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa tekstiä 
yhdessä muiden kanssa sekä 
rohkaista oppilasta vahvista-
maan taitoa antaa ja ottaa 
vastaan palautetta sekä arvi-
oida itseään tekstin tuotta-
jana. 
 
Arvioinnin kohde: tekstien 
tuottamisen prosessien hal-
linta 

 

Oppilas tietää, että tekstin 
tuottamisessa on eri vaiheita. 
Oppilas osaa ohjatusti työs-
kennellä sekä yksin että ryh-
mässä. Oppilas osaa antaa 
mallin mukaan palautetta 
tekstien tuottamisproses-
sista. 

Oppilas osaa nimetä tekstin 
tuottamisen vaiheita ja osaa 
ohjatusti työskennellä niiden 
mukaisesti sekä itsenäisesti 
että ryhmässä.  
Oppilas osaa joltakin osin ku-
vata tekstien tuottamisproses-
sia ja kertoa, miten sitä voisi 
parantaa.  

Oppilas osaa nimetä tekstien 
tuottamisen prosessin vai-
heita ja osaa työskennellä 
niiden mukaisesti sekä yksin 
että ryhmässä.  
Oppilas antaa ja vastaanot-
taa palautetta teksteistä ja 
osaa arvioida omia tekstin-
tuottamisen taitojaan ja ni-
metä niiden kehittämiskoh-
teita.  

Oppilas hallitsee tekstien 
tuottamisen prosessin vai-
heet ja hyödyntää niitä sekä 
itsenäisesti että ryhmässä 
työskennellessään. Oppilas 
antaa ja vastaanottaa tarkoi-
tuksenmukaista palautetta 
teksteistä ja osaa parantaa 
omia ja muiden tekstejä.  
Oppilas osaa arvioida omia 
tekstintuottamisen taito-
jaan, tunnistaa niiden vah-
vuuksia ja kehittämiskoh-
teita ja kehittää taitojaan.  

T13 ohjata oppilasta edistä-
mään kirjoittamisen suju-
voittamista ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäteknologian 
käyttötaitoa tekstien tuotta-
misessa, syventämään ym-
märrystään kirjoittamisesta 
viestintänä ja vahvistamaan 
yleiskielen hallintaa anta-
malla tietoa kirjoitetun kie-
len konventioista. 
 
Arvioinnin kohde: kirjoitetun 
kielen konventioiden hallinta 
ja kirjoitustaito 

 

Oppilas jäsentää tekstiään 
ohjatusti ja pyrkii noudatta-
maan oikeinkirjoituksen pe-
rusasioita.  Oppilas kirjoittaa 
melko sujuvasti käsin ja tieto- 
ja viestintäteknologiaa hyö-
dyntäen. 

Oppilas pyrkii jäsentämään 
tekstiään ja noudattamaan oi-
keinkirjoituksen perusasioita.  

Oppilas kirjoittaa melko su-
juvasti käsin ja tieto- ja vies-
tintäteknologiaa hyödyn-
täen.  

Oppilas tuntee kirjoitettujen 
tekstien perusrakenteita ja 
kirjoitetun yleiskielen piir-
teitä ja osaa hyödyntää tie-
toa tekstejä kirjoittaessaan 
ja muokatessaan. Oppilas 
kirjoittaa sujuvasti käsin ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäen.  

Oppilas tuntee hyvin kirjoi-
tetun kielen rakenteita ja 
kirjoitetun yleiskielen kon-
ventioita ja käyttää niitä it-
senäisesti omia tekstejä 
tuottaessaan ja hioessaan.  
Oppilas kirjoittaa sujuvasti 
käsin ja tieto- ja viestintätek-
nologiaa hyödyntäen.  



T14 harjaannuttaa oppilasta 
vahvistamaan tiedon hallin-
nan ja käyttämisen taitoja ja 
monipuolistamaan lähteiden 
käyttöä ja viittaustapojen 
hallintaa omassa tekstissä 
sekä opastaa oppilasta toi-
mimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioittaen.  
 
Arvioinnin kohde: tiedon 
esittäminen, hallinta ja eetti-
nen viestintä 

 

Oppilas osaa tehdä muistiin-
panoja mallin mukaan. Oppi-
las osaa ohjatusti käyttää läh-
teitä ja tietää, että lähteet on 
merkittävä ja tekijänoikeuk-
sia on noudatettava. 

 
  

Oppilas osaa tehdä muistiin-
panoja ja tiivistää ydinasioita 
kuullun, luetun ja nähdyn poh-
jalta.  
Oppilas osaa ohjatusti käyttää 
lähteitä ja harjoittelee lähtei-
den merkintää ja tekijänoi-
keuksien perusperiaatteiden 
noudattamista.  

Oppilas osaa käyttää omissa 
teksteissään muualta hankit-
tua tietoa.  
Oppilas osaa tehdä muistiin-
panoja, tiivistää hankki-
maansa tietoa ja käyttää läh-
teitä omassa tekstissään.  
Oppilas noudattaa tekijänoi-
keuksia ja osaa merkitä läh-
teet.  

Oppilas osaa luontevasti yh-
distellä omissa teksteissään 
useista eri lähteistä hankit-
tua tietoa.  
Oppilas osaa noudattaa teki-
jänoikeuksia ja osaa merkitä 
lähteet.  
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4) 
T15 ohjata oppilasta syven-
tämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmi-
öistä, auttaa oppilasta tun-
nistamaan kielen rakenteita, 
eri rekistereitä, tyylipiirteitä 
ja sävyjä ja ymmärtämään 
kielellisten valintojen merki-
tyksiä ja seurauksia. 
 
Arvioinnin kohde: kielitietoi-
suuden kehittyminen 

 

Oppilas osaa ohjatusti 
tehdä havaintoja tekstien 
kielen piirteistä ja eri tyy-
lien eroista.  

Oppilas osaa tehdä havaintoja 
tekstien kielen piirteistä ja eri 
tyylien eroista.  

 

Oppilas osaa kuvailla teks-
tien kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä, pohtia niiden mer-
kityksiä ja kuvata eri tyylien 
välisiä eroja.  
 

Oppilas tutkii itsenäisesti 
tekstejä ja osaa itsenäisesti 
eritellä tekstien kielellisiä ja 
tekstuaalisia piirteitä ja osaa 
keskustella havainnoistaan 
ja tulkinnoistaan.  
Oppilas osaa tehdä havain-
toja tyylien välisistä eroista.  

T16 kannustaa oppilasta 
avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tu-
tustuttaa häntä kirjallisuu-

Oppilas tuntee joitakin 
kulttuurin muotoja ja osaa 
ohjatusti kertoa kulttuuri-
kokemuksistaan. Oppilas 
osaa nimetä kirjallisuuden 

Oppilas osaa kertoa omista 
kulttuurikokemuksistaan. Op-
pilas osaa nimetä kirjallisuu-
den päälajit ja on saanut ko-
kemuksia erilaisten teosten 

Oppilas tuntee joitakin kult-
tuurin muotja osaa ohjatusti 
kertoa kulttuurikokoemuk-
sistaan ja ymmärtää kulttuu-
rin monimuotoisuutta sekä 

Oppilas tuntee erilaisia kult-
tuurin ilmenemismuotoja, 
ymmärtää kulttuurin moni-
muotoisuutta sekä osaa ku-
vata omia kulttuurikoke-
muksiaan. Oppilas tuntee  



 

den historiaan ja nykykirjalli-
suuteen, kirjallisuuden eri 
lajeihin sekä auttaa häntä  
pohtimaan kirjallisuuden ja 
kulttuurin merkitystä 
omassa elämässään, tarjota 
oppilaalle mahdollisuuksia 
luku- ja muiden kulttuurielä-
mysten hankkimiseen ja ja-
kamiseen.  
 
Arvioinnin kohde: kirjallisuu-
den tuntemuksen, kulttuuri-
tietoisuuden ja lukuharras-
tuksen kehittyminen 

 

päälajit ja on tutustunut 
kirjallisuuteen. 

lukemisesta ja on lukenut 
muutaman kirjan.  

 

osaa kuvata omia kulttuuri-
kokemuksiaan.  
Oppilas tuntee kirjallisuuden 
päälajit ja on lukenut sovitut 
kirjat.  
  

suomalaisen kulttuurin juu-
ria ja kirjallisuuden vaiheita 
ja on tutustunut kirjallisuu-
den päälajeihin ja hankkinut 
runsaasti lukukokemuksia.  

T17 ohjata oppilas tutustu-
maan Suomen kielelliseen ja 
kulttuuriseen monimuotoi-
suuteen, suomen kielen 
taustaan ja piirteisiin ja aut-
taa oppilasta pohtimaan äi-
dinkielen merkitystä sekä tu-
lemaan tietoiseksi omasta 
kielellisestä ja kulttuurisesta 
identiteetistään sekä innos-
taa oppilasta aktiiviseksi 
kulttuuritarjonnan käyttä-
jäksi ja tekijäksi. 
 
Arvioinnin kohde: kielen 
merkityksen ja aseman hah-
mottaminen 

 

 
 
 
 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


