
 

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE 

 

ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. 

 

UE 7. 
luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista 
toteutuu. 
Osaaminen 
arvosanalle 7: kaikki 
tavoitteet 
toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8. Hyvä 
osaaminen 
seitsemännen luokan 
päättyessä. 

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen 
arvosanalle 10: kaikki 
tavoitteet toteutuvat. 

Oman 
uskonnon 
osaaminen 
T1, T2, T4, 
T5, T10 
 

Opin havaitsemaan 
ohjauksen avulla 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta. 
(T1)  
 
 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
opiskelemani 
uskonnon 
syntyhistoriaan 
liittyviä tapahtumia 
ja mainita sen 
lähteitä. (T2) 
 
 
Tutustun tapoihin, 
symboleihin ja 
uskonnollisiin 
aiheisiin 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa itse 
tekemällä ja 
luovasti 
tuottamalla. (T4) 
 

Opin havaitsemaan 
ohjauksen avulla 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta 
sekä uskontoon 
liittyvää 
monimuotoisuutta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1)  
 
Osaan kuvailla 
opiskelemani 
uskonnon 
syntyhistoriaa ja 
mainita sen 
lähteitä. (T2) 

 

Osaan nimetä 
joitakin tapoja, 
symboleita ja 
uskonnollisia 
aiheita 
yhteiskunnassa. 
(T4) 

 
 

Opin havaitsemaan 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
 
 
Osaan kuvailla 
opiskelemani 
uskonnon 
syntyhistoriaa ja 
vaikutusta. (T2) 
 

 

Osaan havainnollistaa 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa itse 
tekemällä ja luovasti 
tuottamalla. (T4) 

Osaan eritellä 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. 
(T1) 
  
 
Osaan havainnollistaa 
opiskelemani 
uskonnon 
syntyhistoriaa ja 
vaikutusta. Osaan 
esimerkkien avulla 
selittää uskonnon 
maailmanlaajuista 
merkitystä. (T2) 
 
Osaan analysoida 
uskonnon käsittelyä 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 
 
 



Osaan käyttää 
Raamattua. (T5) 

Tunnistan pyhän 
tekstin. (T5) 
 

Tutustun pyhiin 
teksteihin ja 
tunnistan niitä. (T5) 

Erotan pyhän tekstin 
muusta uskontoa 
käsittelevästä 
tekstistä. (T5) 

Uskonto ja 
kulttuuri 
T1, T3, T4, 
T7, T8, T10 
 
 

Tunnistan ohjatusti 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta. 
(T1) 
 
 
 
 
Tiedän yksittäisiä 
asioita islamista ja 
juutalaisuudesta. 
(T3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
joitain tapoja ja 
symboleja. (T4) 
 
 
 
 
Tunnistan 
ohjatusti, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
 

Tunnistan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta 
sekä uskontoon 
liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
Hallitsen osan 
islamia, 
juutalaisuutta ja 
uskonnottomuutta 
koskevista 
perustiedoista. 
Osaan nimetä 
uskonnon 
ulottuvuuksia. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen tapoja 
ja symboleja ja 
tunnistan niitä 
median eri 
lähteistä. (T4) 
 
 
Tunnistan joitain 
asioita, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. 
Tutustun 
lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 

Opin havaitsemaan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
 
Osoitan hallitsevani 
perustiedot islamista, 
juutalaisuudesta ja 
uskonnottomuudesta. 
Tunnistan uskontojen 
ulottuvuudet ja 
uskonnottomuuden 
katsomuksellisena 
valintana. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen tavoista ja 
symboleista ja 
tunnistan niitä 
median eri lähteistä. 
(T4) 
 
Tunnistan, kuinka 
lukuvuonna opiskellut 
uskonnot vaikuttavat 
yksilöiden valintoihin. 
Tutustun lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 
vuorovaikutukseen. 
(T7) 
 
 

Osaan nimetä ja 
analysoida  
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutukseen 
sekä uskontoon 
liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
Osaan kuvailla 
islamia, 
juutalaisuutta ja 
kristinuskoa sekä 
tunnistan niiden 
yhteneviä ja eroavia 
piirteitä sekä 
tunnistan näissä 
uskonnoissa 
vallitsevaa 
moninaisuutta ja 
pystyn 
tarkastelemaan niitä 
eri näkökulmista.  
(T3) 
 
Osaan kuvailla 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen tapoja ja 
symboleja ja osaan 
analysoida uskonnon 
käsittelyä median eri 
lähteissä. (T4) 
 
Osaan arvioida ja 
perustellen pohtia, 
kuinka lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat yksilöiden 
valintoihin. Tutustun 
lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 
vuorovaikutukseen. 
(T7) 



 
 
 
Tunnistan ohjatusti 
opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 
 
 
 
 
 

vuorovaikutukseen. 
(T7) 
 
Tunnistan 
opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 

 
 
 
Pohdin opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 
 
Kohtaan rohkeasti 
erilaisia ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa. 
Pohdin kokemuksiani 
osana itsearviointia.  
(T10 Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostumiseen.) 
 

 
 
 
Pohdin ja osaan 
arvioida opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 

Etiikka 
T6, T7, T8, 
T9, T10 
 
 

Osaan ohjatusti 
mainita joitakin 
islamin ja 
juutalaisuuden 
eettisiä 
periaatteita. (T6) 
 
 
Ohjauksen avulla 
havaitsen, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
Tunnistan 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
osaan antaa jonkun 
esimerkin 
kestävästä 
elämäntavasta. 
Tunnistan 
edeltäviin liittyvää 
oikeaa ja väärää. 
(T8, T9) 

Osaan mainita 
joitakin islamin ja 
juutalaisuuden 
eettisiä 
periaatteita. (T6) 
 
 
 
Tunnistan kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
Kuvailen 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja 
niihin liittyviä 
eettisiä näkökulmia. 
(T8, T9) 
 

Tunnen islamin ja 
juutalaisuuden 
eettisiä periaatteita ja 
pohdin niiden 
suhdetta 
ihmisoikeuksiin. (T6) 
 
 
Osaan kuvailla kuinka 
lukuvuonna opiskellut 
uskonnot vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
 
Pohdin ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja niihin 
liittyviä eettisiä 
näkökulmia. (T8, T9) 

Tunnen ja osaan 
analysoida islamin ja 
juutalaisuuden 
eettisiä periaatteita 
ja pohdin niiden 
suhdetta 
ihmisoikeuksiin. (T6) 
 
Osaan arvioida ja 
perustellen pohtia 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen 
merkitystä ihmisten 
valintojen perusteena 
ja ohjaajina.  (T7) 
 
Pohdin perustellen 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja niihin 
liittyviä eettisiä 
näkökulmia. (T8, T9) 
 
 
 
 

 

  



ARVIOINTITAULUKKO 8.lk. 

 

UE 8. 
luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen 
arvosanalle 7: kaikki 
tavoitteet toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8. Hyvä 
osaaminen 
kahdeksannen 
luokan päättyessä. 

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista 
toteutuu. Osaaminen 
arvosanalle 10: kaikki 
tavoitteet 
toteutuvat. 

Oman 
uskonnon 
osaamine
n 
T1, T2, T4, 
T5, T10 
 

Havainnoin ja 
tunnistan 
ohjauksen avulla 
uskontoon liittyviä 
piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
Osaan nimetä 
kristillisiä 
kirkkokuntia ja 
niiden joitain 
peruspiirteitä. (T2) 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
joitain eri 
uskontoperinteide
n symboleista ja 
tavoista. (T4) 
 
 
 
 
 
 
Tutustun erilaisiin 
uskontoja 
käsitteleviin 
teksteihin. (T5) 

Tunnistan uskontoon 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
 
 
 
Tunnistan 
opiskelemani 
uskonnon vaikutusta 
maailmassa. 
Tunnistan kristillisiä 
kirkkokuntia ja niiden 
peruspiirteitä. (T2) 
 
 
Osaan nimetä eri 
uskontoperinteiden 
symboleja ja tapoja 
sekä uskonnollisia 
aiheita 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa. (T4) 
 
 
 
Osaan erottaa 
ohjauksen avulla 
vakaumuksellisen 
tekstin tieteellisestä 
kielestä. (T5) 

Tunnistan ja osaan 
eritellä uskontoon 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
 
 
Osaan kuvailla 
opiskelemani 
uskonnon vaikutusta 
maailmassa. 
Tunnistan kristillisiä 
kirkkokuntia ja niiden 
peruspiirteitä. (T2) 
 

Osaan nimetä eri 
uskontoperinteiden 
symboleja ja tapoja 
sekä uskonnollisia 
aiheita 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa ja 
opettelen 
tulkitsemaan niitä. 
(T4) 

Osaan erottaa 
vakaumuksellisen 
tekstin tieteellisestä 
kielestä. (T5) 

 

Osaan nimetä ja 
analysoida uskonnon 
ja kulttuurin 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
 
Osaan esimerkkien 
avulla selittää ja 
arvioida 
opiskelemani 
uskonnon 
maailmanlaajuista 
merkitystä. (T2) 
 
 
Osaan tulkita ja 
analysoida eri 
uskontoperinteiden 
symboleja ja tapoja 
sekä uskonnollisia 
aiheita 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa. (T4) 
 
 
 
Osaan eritellä 
vakaumuksellisen 
tekstin ja tieteellisen 
tekstin eroja. (T5) 



Kohtaan rohkeasti 
erilaisia ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa. 
Pohdin kokemuksiani 
osana itsearviointia.  
(T10 Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostumiseen.) 
 

Uskonto ja 
kulttuuri 
T1, T3, T4, 
T7, T8, T10 
 
 

Tunnistan ohjatusti 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta. 
(T1) 
 
 
 
 
Tiedän yksittäisiä 
asioita joistakin 
Aasian 
uskonnoista. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteide
n joitain tapoja ja 
symboleja. (T4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnistan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
 
Hallitsen osan Aasian 
uskontoja koskevista 
perustiedoista ja 
osaan yhdistää osan 
niistä uskontojen 
ulottuvuuksiin. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. 
Osaan mainita 
ohjatusti 
uskonnollisia aiheita 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuurissa
.  (T4) 
 
 
 

Opin havaitsemaan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
 
Osoitan hallitsevani 
perustiedot 
merkittävimmistä 
Aasian uskonnoista ja 
ymmärrän niiden 
vaikutusta 
länsimaiseen 
kulttuuriin. 
Osaan yhdistää 
tietoja Aasian 
uskonnoista 
uskonnon 
ulottuvuuksiin ja 
verrata niitä 
kristinuskoon. (T2 ja 
T3) 
  
Osaan nimetä 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen tapoja ja 
symboleja ja 
tunnistaa niitä 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuurissa
. (T4) 
 
 
 
 
 

Osaan nimetä ja 
analysoida  
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen ja 
kulttuurien 
vuorovaikutusta sekä 
uskontoon liittyvää 
monimuotoisuutta. 
(T1) 
 
Osaan kuvailla 
merkittävimpiä 
Aasian uskontoja ja 
sekä tunnistaa niiden 
yhteneviä ja eroavia 
piirteitä. Tunnistan 
Aasian uskonnoissa 
ja katsomuksissa 
vallitsevaa 
moninaisuutta ja 
pystyn 
tarkastelemaan niitä 
eri näkökulmista. (T2 
ja T3) 
 
 
 
Osaan kuvailla ja 
vertailla lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. 
Osaan analysoida 
uskonnon käsittelyä 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuurissa 
ja antaa jonkin 
esimerkin uskonnon 
esiintymisestä 
maailmanpolitiikassa
. (T4)  



Tunnistan 
ohjatusti, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut 
uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
 
 
Tunnistan ohjatusti 
opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 

Tunnistan joitain 
asioita, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. Tutustun 
lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 
vuorovaikutukseen. 
(T7) 
 
Tunnistan opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 

Tunnistan, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. Tutustun 
lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 
vuorovaikutukseen. 
(T7) 
 
 
Pohdin opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 

Osaan arvioida ja 
perustellen pohtia, 
kuinka lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden 
valintoihin. Tutustun 
lukuvuonna 
opiskeltavien 
uskontojen väliseen 
vuorovaikutukseen. 
(T7) 
 
Pohdin ja osaan 
arvioida opetuksen 
sisällöistä nousevia 
ajankohtaisia 
teemoja. (T8) 
 

Etiikka 
T6, T8, T9, 
T10 
 
 

Osaan ohjatusti 
mainita joitakin 
islamin ja 
juutalaisuuden 
eettisiä 
periaatteita. (T6) 
 
Ohjauksen avulla 
havaitsen, kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut 
uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
Tunnistan 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja 
niihin liittyvää 
oikeaa ja väärää. 
(T8, T9) 
 

Osaan mainita 
joitakin Aasian 
uskontojen eettisiä 
periaatteita. (T6) 
 
 
 
Tunnistan kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
 
Kuvailen 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja niihin 
liittyviä eettisiä 
näkökulmia. (T8, T9) 

Tunnen Aasian 
uskontojen eettisiä 
periaatteita ja pohdin 
niiden suhdetta 
ihmisoikeuksiin. (T6) 
  
 
Osaan kuvailla kuinka 
lukuvuonna 
opiskellut uskonnot 
vaikuttavat 
yksilöiden eettisiin 
valintoihin. (T7) 
 
 
 
 
Pohdin ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja niihin 
liittyviä eettisiä 
näkökulmia. (T8, T9) 
 

Tunnen ja osaan 
analysoida Aasian 
uskontojen eettisiä 
periaatteita ja pohtia 
niiden suhdetta 
ihmisoikeuksiin. (T6) 
 
Osaan arvioida ja 
perustellen pohtia 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontojen 
merkitystä ihmisten 
valintojen 
perusteena ja 
ohjaajina.  (T7) 
 
Pohdin perustellen 
ajankohtaisia 
elämänkysymyksiä, 
kestävää 
elämäntapaa ja 
niihin liittyviä eettisiä 
näkökulmia. (T8, T9) 

 

 

  



ARVIOINTITAULUKKO 9.lk. 

 

UE 9. 
luokka 
arvioitava
t  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen 
arvosanalle 7: kaikki 
tavoitteet toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8. Hyvä 
osaaminen 
yhdeksännen luokan 
päättyessä. 

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista 
toteutuu. 
Osaaminen 
arvosanalle 10: 
kaikki tavoitteet 
toteutuvat. 

Oman 
uskonnon 
osaamine
n 
T1, T2, T4, 
T5, T10 
 

Tunnistan ohjatusti 
uskontoon liittyviä 
piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
  
 
Tunnistan joitakin 
uskonnon 
perusopetuksia. (T2) 
 
 
 
 
Tunnistan ohjatusti  
uskonnollisia aiheita 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuuriss
a. (T4) 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni. (T5) 
 

Tunnistan uskontoon 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
 
 
Osaan nimetä joitakin 
uskonnon 
perusopetuksia. (T2) 
 
 
 
 
Tunnistan 
uskonnollisia aiheita 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 
 
Tunnistan 
argumentteja 
keskustelussa. (T 5)  

Tunnistan ja osaan 
nimetä uskontoon 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
 
Tunnen uskonnon 
perusopetukset sekä 
osaan mainita 
tärkeimmät lähteet. 
(T2) 
 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisista aiheista 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 
Tunnistan ja osaan 
antaa esimerkkejä 
erilaisista 
argumentaation 
tavoista. (T5)  
 

Osaan nimetä ja 
analysoida 
uskontoon liittyviä 
piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
Osaan arvioida 
uskonnon 
perusopetuksia 
suhteessa Raamatun 
kulttuurivaikutuksiin 
ja tulkintaan. (T2) 
 
Osaan arvioida 
tapoja, symboleja ja 
uskonnollisia aiheita 
yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa. (T4) 
 
 
Osaan arvioida 
erilaisia 
argumentaation 
tapoja ja 
argumentteja 
keskustelussa ja 
antaa esimerkkejä 
uskonnon ja tieteen 
kielen välisistä 
eroista. (T5) 

Uskonto 
ja 
kulttuuri 
T1, T3, T4, 
T7, T10 
 
 

Tunnistan yksittäisiä 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutuksen 
piirteitä lukuvuonna 
käsiteltyjen 
sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 

Tunnistan uskonnon 
ja kulttuurin 
vuorovaikutusta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 
sisältöjen 
näkökulmasta (T1) 
 

Tunnistan ja osaan 
nimetä uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta 
lukuvuonna 
käsiteltävien sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 

Osaan eritellä ja 
analysoida 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta 
lukuvuonna 
käsiteltävien 



 
 
Hallitsen joitain 
uskonnottomuuden 
perustietoja. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistan 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
joitain tapoja ja 
symboleja. (T4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistan 
uskontojen ja 
katsomusten 
merkitystä ihmisten 
valintojen ja 
perusteina ja 
ohjaajina.  (T7) 

 
 
Hallitsen perustiedot 
uskonnottomuudesta
. (T3) 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. 
Osaan mainita 
ohjatusti 
uskonnollisia aiheita 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa.  
(T4) 
 
 
 
 
 
Osaan kuvailla 
uskontojen ja 
katsomusten 
merkitystä ihmisten 
valintojen ja 
perusteina ja 
ohjaajina. (T7) 

 
 
Tunnistan 
uskonnottomuuden eri 
muotoja. Osaan 
kuvailla uskonnoissa ja 
katsomuksissa 
vallitsevaa 
moninaisuutta. (T3) 
 
 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
lukuvuonna käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
tavoista ja symboleista 
sekä uskonnollisista 
aiheista mediassa, 
taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 
 
 
 
 
 
Osaan kuvailla ja 
arvioida uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja 
ohjaajina. (T7) 
 
 

sisältöjen 
näkökulmasta. (T1) 
 
Osaan kuvailla 
uskonnossa ja 
katsomuksissa 
vallitsevaa 
moninaisuutta ja 
pystyn 
tarkastelemaan niitä 
eri näkökulmista. 
(T3) 
 
Osaan kuvailla ja 
vertailla lukuvuonna 
käsiteltyjen 
uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. 
Osaan analysoida 
uskonnon käsittelyä 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuuriss
a ja antaa jonkin 
esimerkin uskonnon 
esiintymisestä 
maailmanpolitiikass
a. (T4)  
 
Osaan arvioida ja 
perustellen pohtia 
uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten 
valintojen 
perusteina ja 
ohjaajina. (T7) 

Etiikka 
T1, T4, T5, 
T6, T8, T9, 
T10 
 
 

Tunnistan ohjatusti 
etiikkaan liittyviä 
piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
 
Tunnistan ohjatusti 
eettisiä aiheita 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuuriss
a. (T4) 
 

Tunnistan etiikkaan 
liittyviä piirteitä 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
 
 
Tunnistan joitakin 
eettisiä aiheita 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 
 

Tunnistan ja osaan 
nimetä kristinuskon 
vaikutuksia eettiseen 
ajatteluun 
ympäröivässä 
kulttuurissa. (T1) 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä eettisistä 
aiheista mediassa, 
taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
(T4) 
 

Osaan nimetä ja 
analysoida 
uskontoon liittyviä 
piirteitä eettisessä 
keskustelussa. (T1) 
 
 
Osaan analysoida 
uskonnon käsittelyä 
mediassa, taiteessa 
ja 
populaarikulttuuriss
a. (T4) 
 



Osaan ilmaista 
mielipiteeni. (T5) 
 
 
 
 
 
Tunnistan joitakin 
eettisen ajattelun 
keskeisiä käsitteitä. 
(T6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä 
ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä. 
(T8) 
 
 
 
 
 
 
Osaan tarkastella 
omia eettisiä 
valintojani suhteessa 
sääntöihin. (T9) 

Tunnistan 
argumentteja 
keskustelussa. (T5) 
 
 
 
 
 
Osaan nimetä joitakin 
eettisen ajattelun 
keskeisiä käsitteitä ja 
jonkin 
ihmisoikeussopimuks
en. (T6) 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan kuvailla 
ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä. 
(T8) 
 
 
 
 
 
 
 
Osaan tarkastella 
omien valintojen 
eettisiä 
ulottuvuuksia. 
Huomaan, että 
valintoihin liittyy 
arvoja ja seurauksia. 
(T9) 
 
 
 
 
 

Tunnistan ja osaan 
antaa esimerkkejä 
erilaisista 
argumentaation 
tavoista sekä joistakin 
uskonnon ja tieteen 
kielen välisistä eroista. 
(T5) 
 
Tunnen ja osaan 
nimetä etiikan 
keskeisiä käsitteitä ja 
tärkeimpiä 
ihmisoikeussopimuksia 
ja osaan kertoa niiden 
keskeisestä sisällöstä. 
Tunnen opiskeltavan 
uskonnon sekä muiden 
uskontojen ja 
katsomusten eettisiä 
periaatteita. (T6) 
 
Pohdin ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä ja 
osaan kertoa 
ajankohtaisista 
eettisistä kysymyksistä 
(T8) 
 
 
 
 
Pohdin omien 
valintojeni eettisiä 
ulottuvuuksia ja osaan 
kertoa niiden 
vaikutuksesta omaan ja 
toisten ihmisten 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen. (T9) 
 
Kohtaan rohkeasti 
erilaisia ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa. 
Pohdin kokemuksiani 
osana itsearviointia.  
(T10 Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostumiseen.) 

Osaan arvioida 
erilaisia 
argumentaation 
tapoja ja 
argumentteja 
keskustelussa. (T5) 
 
 
 
Osaan käyttää 
eettisen ajattelun 
keskeisiä käsitteitä. 
Tunnen tärkeimmät 
ihmisoikeussopimuk
set ja niiden 
keskeisen sisällön. 
Tunnen ja osaan 
analysoida erilaisia 
eettisiä periaatteita. 
(T6) 
 
 
Pohdin ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä 
ja osaan kertoa 
ajankohtaisista 
eettisistä 
kysymyksistä sekä 
perustella niitä 
koskevia 
mielipiteitäni. (T8) 
 
Analysoin omien 
valintojeni eettisiä 
ulottuvuuksia ja 
osaan kertoa niiden 
vaikutuksesta 
omaan ja toisten 
ihmisten 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen. (T9) 

 


