
EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO – VUOSILUOKAT 1-2 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 

 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita 

opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja 

katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja 

katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. 

Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja 

tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja 

katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, 

ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. 

  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita 

pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen 

kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja 

maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan 

vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

 

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista 

taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä 

lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan 

tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa.  Oppilaita 

kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja 

oikeudenmukaisesti.  

 

Ev.lut. uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että 

jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, 

keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja 



oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa.  Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset 

menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä 

vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri 

oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja 

viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään 

tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 1-2 

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. 

Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan 

ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan 

opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  

 

Opetuksessa huomioidaan luokan katsomuksellinen ja kulttuurinen tausta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. 

Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan 

ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille 

mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.   

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat: 

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.  

 

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointitaitoja esimerkiksi erilaisia kuvia apuna käyttäen. 

 

 

 

 



Laaja-alainen osaaminen ev.lut uskonnossa vuosiluokilla 1-2 

 

Ev.lut. uskonnon opiskelu harjaannuttaa erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, monilukutaitoa, kulttuurisen osaamisen taitoja 

sekä kestävän tulevaisuuden ja osallistumisen taitoja. Lisäksi tavoitteena on jo alkuopetuksesta lähtien harjaannuttaa tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöön luontevana osana opiskeluprosessia esimerkiksi omien kuvakirjojen tekemisen tai blogin pitämisen kautta. 

 

 

Ev.lut. uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja katsomuksista. 

Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin 

Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin. Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja 

merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja 

lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. 

Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen. 

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja 

tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.  

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä. Opetuksessa aloitetaan 

oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun 

kertomuksiin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään 

erilaisuutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.  

 

 

 

 



Vuosiluokka 1 – ev. lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 

1 

 

T1 herättää oppilaassa 

mielenkiinto uskonnon 

opiskelua kohtaan ja 

opastaa tuntemaan oman 

perheen uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa 

S1, S2, 

S3 

Koulun aloitus, oma nimi, kaste, oma koti, 

perhe, suku,. 

 

 

L2, L4 Oppimisprosessin kannalta 

keskeisiä arvioinnin ja 

palautteen antamisen 

kohteita uskonnossa ovat: 

- edistyminen lähiympäristön 

katsomuksellisten ilmiöiden 

tunnistamisessa ja 

nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä 

toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten 

ilmaisemisessa ja toisten 

kuuntelemisessa.  

 

 

 

 

 

T2 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin 

käsitteisiin, kertomuksiin ja 

symboleihin 

S1 Oma uskontoni (sisältö, kultainen sääntö). 

Raamattu kirjana, Vanha ja Uusi 

testamentti, luomiskertomus, 

jouluevankeliumi, vuorisaarna, pääsiäinen, 

kastekäsky. 

L1 

T3 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon vuodenkiertoon, 

juhliin ja tapoihin 

S1 Kirkkovuosi käsitteenä, joulun ja 

pääsiäisen perinteitä. Paikallisten olojen 

mukaan muiden uskontojen perinteitä ja 

tapoja. 

L2, L7 

T5 rohkaista oppilasta 

tunnistamaan ja 

ilmaisemaan omia 

ajatuksiaan ja tunteitaan 

S1, S3 Ilo, suru, pelko, niistä ja muista tunteista 

puhuminen ja niiden sekä tunteiden 

käsittelyn ja ilmaisemisen tapoja. 

L2, L6, L7 

 T6 ohjata oppilasta 

toimimaan 

oikeudenmukaisesti, 

eläytymään toisen 

S1, S2, 
S3 

Oma mielipide ja oikeus sen 

ilmaisemiseen, toisten kuunteleminen, 

erilaisuus ja sen hyväksyminen. 

L2, L6, L7 



asemaan sekä 

kunnioittamaan toisen 

ihmisen ajatuksia ja 

vakaumusta sekä 

ihmisoikeuksia 

 

 T7 ohjata oppilasta 

eettiseen pohdintaan sekä 

hahmottamaan, mitä 

tarkoittaa vastuu itsestä, 

yhteisöstä, ympäristöstä ja 

luonnosta 

S3 Oikea ja väärä, hyvä ja paha, omatunto, 

lapsuus ja lapsen oikeudet, velvollisuuden 

käsite, vastuu.  

 

L3, L7 

 

Vuosiluokka 2 – ev. lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 

2 

 

T1 herättää oppilaassa 

mielenkiinto uskonnon 

opiskelua kohtaan ja 

opastaa tuntemaan oman 

perheen uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa 

S1, S2, 
S3 

Erilaiset ryhmät ja niihin kuuluminen, 

kaveruus, ystävyys, yhdessäolo. Perheen 

arki. 

 

 

L2, L4 
 

Oppimisprosessin kannalta 

keskeisiä arvioinnin ja 

palautteen antamisen 

kohteita uskonnossa ovat: 

- edistyminen lähiympäristön 

katsomuksellisten ilmiöiden 

tunnistamisessa ja 

nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä 

toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten 

ilmaisemisessa ja toisten 

T2 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin 

käsitteisiin, kertomuksiin ja 

symboleihin 

S1 Kirkkoja (luterilainen, ortodoksinen, 

helluntailainen). Mahdollisuuksien mukaan 

vierailu kirkkorakennuksiin, kirkkotila 

symboleineen, musiikki, rukous. Raamatun 

kehitys kertomuksista kirjaksi. 

L1 



Kertomuksia, esimerkiksi  Joona, armoton 

palvelija, laupias samarialainen, 

tuhlaajapoika. Mahdollisuuksien mukaan 

oppilaat ja opettaja valitsevat kertomukset 

yhdessä. 

kuuntelemisessa.  

 

 

 

 

 

T3 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon vuodenkiertoon, 

juhliin ja tapoihin 

S1 Joulun ja pääsiäisen aika, tavat ja 

perinteet. 

 

L2, L7 

T4 kannustaa oppilasta 

tutustumaan luokan, koulun 

ja lähiympäristön 

uskontojen ja katsomusten 

tapoihin ja juhlaperinteisiin 

S2 Kansallisia merkkipäiviä ja -henkilöitä 

kalenterivuoden mukaan, paikallisten 

olojen mukaan muiden uskontojen 

juhlakalenteri. 

 

L2, L3, L7 

 T5 rohkaista oppilasta 

tunnistamaan ja 

ilmaisemaan omia 

ajatuksiaan ja tunteitaan 

S1, S3 Reiluus, epäreiluus, pettymykset ja niistä 

ja muista tunteista puhuminen ja niiden 

sekä tunteiden käsittelyn ja ilmaisemisen 

tapoja. 

L2, L6, L7 

 T6 ohjata oppilasta 

toimimaan 

oikeudenmukaisesti, 

eläytymään toisen 

asemaan sekä 

kunnioittamaan toisen 

ihmisen ajatuksia ja 

vakaumusta sekä 

ihmisoikeuksia 

S1, S2, 
S3 

Myötätunto, samastuminen ja sen erilaiset 

kohteet, yhteistyö. 

 

  

L2, L6, L7 



 T7 ohjata oppilasta 

eettiseen pohdintaan sekä 

hahmottamaan, mitä 

tarkoittaa vastuu itsestä, 

yhteisöstä, ympäristöstä ja 

luonnosta 

 S3 Auttaminen, lähimmäisen käsite, 

yhteisvastuu, luonto, sen suojelu ja siitä 

huolehtiminen konkreettisilla esimerkeillä 

ja/tai toiminnalla. 

 

L3, L7 

 T8 luoda oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella 

omien mielipiteiden 

esittämistä sekä 

hahmottamaan, mitä 

tarkoittaa vastuu itsestä, 

yhteisöstä, ympäristöstä ja 

luonnosta 

S1, S3 Jokin auttamiseen tai yhteisvastuuseen 

liittyvä tapahtuma/projekti (yhteisen 

tilaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen, 

vierailu, tempaus). 

 

L1, L5, L6, 
L7 

 


