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 Keskeisiä teemoja esimerkiksi aktiivinen kansalainen, vastuuntunto, 

oikeudet ja velvollisuudet, yritteliäisyys, taitava taloudenpito ja 

yhteiskunnalliseen vaikuttaminen. (oppikirjan luvut, opas, digi). 

 Oppimiskokonaisuudet lähtevät liikkeelle lapsen ja nuoren arjesta ja 

siinä tarvittavista taidoista (tieto- ja taitoaukeamat, harjoituskirja). 

 Tekstit sidotaan aina lähelle oppilasta ikätaso huomioiden (jaksojen 

aloitustarinat, lukujen aloitukset, esimerkit, taitoaukeamat). 

 Peilataan asioita omaan elämään ja saadaan taitoja, joita voi ottaa 

käyttöön heti omassa arjessa (tieto- ja taitoaukeamat, opas, digi). 

 
 Otsikointi, tekstit, kuvitus ja tehtävät (oppikirja, harjoituskirja, opas, digi). 

 Yhteiskuntaa tutkitaan mm. kuvien, tietotekstien, haastattelujen, 

tarinoiden, tilastojen, uutisten jne. avulla. Samalla tuotetaan ja 

toimitaan itse (taitoaukeamat). 

 Ohjaa materiaalin ulkopuolelle (taitoaukeamat, opas).  

 Keskeisiä teemoja esimerkiksi mediakriittisyys ja viisas netin käyttö. 

(oppikirja, harjoituskirja, opas, digi). 

 Opitaan muodostamaan omia mielipiteitä (taitoaukeamat, opas). 

 Keskeisiä teemoja esimerkiksi yritteliäs asenne, yritteliäisyys, yritykset, 

tulevaisuuden työelämä, ammatit, oma tulevaisuus ja oman polun 

löytäminen (oppikirja, harjoituskirja, opas, digi). 

 Opettaa toimimaan yhdessä, tulemaan toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa. Harjoittaa monilukutaitoa, oman mielipiteen muodotamista 

sekä kannustaa aktiivisuuteen ja vastuuntuntoon (oppikirjan luvut, 

taitoaukeamat, opas). 

 Keskeisiä teemoja esimerkiksi demokratia, osallistuminen, 

vaikuttaminen, aktiivinen kansalaisuus, päätöksenteko, järkevä 

kuluttaminen (oppikirja, harjoituskirja, opas, digi). 

 Kannustaa oppilasta aktiivisuuteen omissa yhteisöissä. Tarkkaillaan 

omaa lähiympäristöä sekä opitaan ja kokeillaan erilaisia 

vaikuttamisen taitoja (tieto- ja taitoaukeamat, opas). 

 Pohditaan omien valintojen ja tekojen vaikutuksia ympäristöön ja 

muihin ihmisiin (tieto- ja taitoaukeamat). 

 Pohditaan omaa roolia muuttuvassa maailmassa (tieto- ja 

taitoaukeamat). 

 Mietitty kokonaisuus. 

 Tarinallisuus ja esimerkit sitovat aiheet oppilaiden kokemusmaailmaan 

(jaksojen aloitustarinat ja lukujen aloitukset).  

 Eriyttäminen tekstissä (tummennokset) ja tehtävissä (tietoaukeamilla 

luetun ymmärtäminen, taitoaukeamilla omalla tasolla työskentely).  

 Oppimispolut ja vaihtoehtoinen arviointi (opas). 

 Oppilas aktiivinen tiedontuottaja (taitoaukeamat). 

 Ilmiöpohjaisuus (taitoaukeamat, opas, digi).  

 Integrointi muihin oppiaineisiin (oppikirja, opas, digi). 

 

 Joka luvussa sähköiset tehtävät, jotka ohjaavat tvt-taitojen käyttöön. Sisältävät esimerkiksi 

tiedonhakua, uutisten tutkimista, kuvaamista ja muuta itse tuottamista (taitoaukeamat). 

 Runsaasti erilaisia vinkkejä tvt-taitojen opetteluun ja hyödyntämiseen (Opas). 

 Ohjaa netissä aiheisiin sopiville sivustoille esimerkisi tietolähteiden ja pelien äärelle 

(taitoaukeamat, opas). 

 Kannustaa mobiililaitteiden hyödyntämiseen (taitoaukeamat, opas). 

 Digikirjat, digiopetusaineisto ja digiharjoitukset mahdollistavat niin osittaisen kuin täyden 

työskentelyn digitaalisesti (digi). 

 

 Keskeisiä teemoja esimerkiksi toimiminen erilaisissa yhteisöissä, 

erilaisuuden kunnioittaminen, ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

vähemmistöt Suomessa. (oppikirja, harjoituskirja, opas, digi).  

 Tehdään yhdessä -tehtävät (taitoaukeamat). 

 Runsaasti itsensä ilmaisemiseen kannustavia harjoituksia (oppikirja ja 

opas). 

 Opitaan vuorovaikutustaitoja ja positiivisia toimintatapoja eri  tilanteissa 

(tekstit, taitoaukeamat, opas). 

Katso esimerkit Forum Yhteiskuntaoppi 1 ja 2 -oppikirjoista: 

L1: kirjojen tieto- ja taitoaukeamat, opas, harjoituskirja, digi  

L2: I: luvut 5,6,7,8,11, 12 II: luvut 1,2,3,  

L3: I: jaksot 1,2,3,4,5 II: jaksot 1,2,3,4,5 

L4: kirjojen tieto- ja taitoaukeamat, opas, digi 

L5: sähköiset tehtävät, oppaan vinkit, digi 

L6: I: luvut 1,4,6,8,11,19,20 II: jaksot 4, 5 

L7: I: luvut 1,4,8,9,10,13 II: luvut 1,2,3,4,5,10, 16,17 


