
Oppiaineen nimi:  USKONTO  3-6 

Vuosi-
luokat 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan 
kahdeksan 
osaaminen 

3  
 

  Uskontoa 
koskevan tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito 
 

Oppilas osaa nimetä 
opiskeltavan 
uskonnon lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata 
niiden keskeisiä 
sisältöjä.  
 

4  
 

  

5  
 

  

6 T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan 
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1  L1 

3  
 

  Uskontoa 
koskevan tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkien avulla 
opiskeltavan 
uskonnon keskeisistä 
rituaaleista, tavoista 
ja pyhistä paikoista 
sekä kuvata niiden 
merkitystä. 

4  
 

  

5  
 

  

6 T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan 
uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin 
paikkoihin ja rakennuksiin  

S1  L1, L2 

3  
 

  Uskonnon 
kielen ja 
symbolien 
analysointi 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisesta 
kielestä ja sen 
vertauskuvallisuudes
ta  

4  
 

  

5  
 

  

6 T3 auttaa oppilasta tunnistamaan 
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta 

S1, S2 L2, L3, L4 

3  
 

  Oppimaan 
oppimisen 
taidot uskonnon 
opiskelussa 

Oppilas osaa hakea 
tietoa useasta 
lähteestä. Oppilas 
harjoittelee 
arvioimaan 

4  
 

  

5    



 löytämänsä tiedon 
luotettavuutta ja 
objektiivisuutta. 

6 T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 

S1, S2, S3  L4, L5, L6 

3  
 

  Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa 
uskontojen 
merkityksiä 
yhteiskuntien 
kehityksessä, 
kulttuurissa ja 
mediassa ja osaa 
antaa niistä 
esimerkkejä. Hän 
osaa kuvata 
suomalaisen ja 
eurooppalaisen 
uskonnollisuuden 
juuria 
pääpiirteissään. 

4  
 

  

5  
 

  

6 T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 

S1, S2  L1, L2 

3  
 

  Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja 
islamin pääpiirteet 
sekä niiden 
keskinäiset suhteet.  

4  
 

  

5  
 

  

6 T6 ohjata oppilas tutustumaan 
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja 
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa  

S2, S3  L2 

3  
 

  Uskonnon 
monilukutaito 

Oppilas tietää, miten 
toimitaan ja pyrkii 
toimimaan 
asianmukaisesti ja 
kunnioittavasti 
erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilanteissa ja 
paikoissa. 

4  
 

  

5  
 

  

6 T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa 
ja toisen pyhää sekä käyttäytymään 
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa 

S1, S2, S3  L2, L5, L6 



tilaisuuksissa ja tilanteissa 

3  
 

  Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa nimetä 
opiskeltavan 
uskonnon eettisiä 
opetuksia sekä 
uskontoja ja 
katsomuksia 
yhdistäviä eettisiä 
periaatteita.  

4  
 

  

5  
 

  

6 T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan 
uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri 
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin 

S1, S2, S3   L7 

3  
 

  Ihmisoikeusetiik
ka 
 

Oppilas tietää YK:n 
Lapsen oikeuksien 
sopimuksen 
keskeisen sisällön ja 
osaa kertoa 
esimerkkejä 
ihmisoikeuksista. 

4  
 

  

5  
 

  

6 T9 ohjata oppilasta ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3   L2 

3  
 

  Eettinen 
pohdinta    

Oppilas osaa kertoa 
arjen esimerkkejä 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisesta. Hän 
osaa soveltaa 
opiskelemansa 
uskonnon eettisiä 
periaatteita omassa 
pohdinnassaan.  

4  
 

  

5  
 

  

6 T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden näkökulmasta 

S2, S3   L1, L3, L6 

3  
 

  Ajattelun ja 
vuorovaikutukse
n taidot 

Oppilas osallistuu 
yhteiseen 
keskusteluun, osaa 
kuunnella toisia ja 
ilmaista itseään. 

4  
 

  

5  
 

  



6 T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia 
keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista 
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä 
harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään  

S1, S2, S3   L1, L4, L6, L7 

3  
 

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

4  
 

  

5  
 

  

6 T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan 
ja vahvistamaan myönteistä 
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja 
luottamusta elämään 

S3   L1 

 

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista 

muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. 

Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia 

ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun 

lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja 

nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja 

merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 

 

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan 

taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.  Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt 

antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

 


