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Paikallisen työn avuksi

Oppiaineen tehtävä

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen 
yleissivistys. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä  
uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä  
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon  
ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus 
kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Opetuksessa tutustutaan uskontojen ja katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan  
oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itse- 
 tunte musta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusope- 
tuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen  
ja maailman katsomuksen rakentamiseen ja arviointiin.

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon  
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kerto-
muksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita 
kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan  
uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa  
ja Euroopassa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa 
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja  
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka-  
ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Sydän on yleissivistävä oppimateriaali, jonka lähtökohtana on lapsen oma ympäristö  
ja lähipiiri. Sydän auttaa oppilasta ymmärtämään omaa uskontoaan, muita uskontoja  
ja arvostamaan erilaisia katsomuksia. Sydän rohkaisee oppilasta pohtimaan eettisiä 
kysymyksiä ja auttaa rakentamaan oppilaan identiteettiä, itsetuntemusta ja maailman-
katsomusta.
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Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Sydän kannustaa oppilasta pohtimaan. Sydän antaa tilaa oppilaan omille ajatuksille, 
tunteille ja mielipiteille. Eettiset sydän-tehtävät harjoittavat ongelmanratkaisua, erilais-
ten tilanteiden tulkintaa ja mielipiteen muodostamista. Niiden avulla voidaan abstrakteja 
asioita käsitellä lapsen oman kokemusmaailman kautta. Sydän-oppitunnilla jokainen saa  
uskoa kuten haluaa. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppi-
miseen tähtäävää vuorovaikutusta on materiaalisissa runsaasti. Toiminnalliset ja yhdessä 
tehtävät pelit ja leikit harjoittavat uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Moni- 
puoliset tehtävät auttavat oppilasta tunnistamaan itselle sopivan tavan oppia. Tehtävä- 
kirjan laajemmat projektitehtävät opettavat oman työn suunnittelua ja itsearviointi  
auttaa tunnistamaan omaa kehitystä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilas perehtyy omiin kulttuurillisiin ja uskonnollisiin juuriin sekä tutustuu muihin kulttuu-
reihin, uskontoihin ja katsomuksiin. Sydän auttaa kasvamaan monikulttuuriseen maailmaan, 
kohtaamaan eri kulttuureita ja uskontoja sekä rakentamaan omaa katsomusta. Sydän-
materiaaleissa on runsaasti eettisiä tehtäviä, joiden avulla oppilasta ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Sydämen toiminnalliset pelit ja leikit opettavat ymmärtämään sääntöjä, sopimuksia  
ja yhdessä tekemisen taitoja. Sydän opettaa toimimaan vastuullisesti, muista välittäen  
ja muut huomioiden. Tunnetaidot on huomioitu materiaalissa laajasti. Sydän opettaa  
ymmärtämään omaa itseä, kohtaamaan erilaisuutta ja kunnioittamaan toisen pyhää.

Monilukutaito (L4)
Sydämessä on huomioitu eri tekstilajit. Materiaali kehittää kuvan lukemisen taitoja.  
Oman uskonnon kertomuksiin tutustutaan kertomustekstien, kuvien ja sarjakuvien kautta. 
Oppilaita ohjataan etsimään tietoa monipuolisesti sekä käyttämään tieto- ja viestintä- 
teknologiaa (L5). Oppikirjassa ja tehtäväkirjassa on runsaasti harjoituksia, jotka kannusta-
vat oppilasta käyttämään erilaisia tietolähteitä, arvioimaan tietoa kriittisesti ja hyödyntä-
mään teknologiaa omissa tuotoksissaan 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Työelämätaidoille ja yrittäjyydelle luodaan pohja oppimistilanteissa, joissa oppilasta 
kannustetaan kehittämään yhteistyötaitoja, kantamaan vastuuta omasta työstä, yrittämään 
sisukkaasti ja kiinnittämään huomio onnistumisen kokemuksiin. Sydän kannustaa oppilasta 
omien vahvuuksien löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä kehittämään yhteistyö-
taitojaan.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Sydämen materiaalit antavat tukea siihen, että oppilas kasvaa vastuulliseksi ja osallistu-
vaksi. Lasten oikeudet on huomioitu oppimateriaalissa laajasti. Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa. 
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Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet Sydän 3

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja 
henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältö-
jä ovat kristinuskon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoi-
suus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen  
ja kulttuurin kanssa. Sydän 3 -materiaalissa tutustutaan erityisesti Vanhaan testamenttiin,  
sen keskeisiin kertomuksiin ja henkilöihin.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnotto-
muus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan 
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sydämessä keskitytään kristinuskoon, 
islamiin ja juutalaisuuteen ja tarkastellaan uskontojen maailmaa pyhäköiden kautta.

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon  
vaaliminen. Sydän materiaalissa jokainen saa uskoa kuten haluaa ja eettisille pohdinnoille 
annetaan tilaa. Pohdinnan kohteina ovat oppilaan omat valinnat, toiminnan taustalla vaikut-
tavat arvot ja käsitykset hyvästä elämästä. Sydän 3 -materiaalissa pohditaan, millainen on 
se yhteinen maailma, jossa elämme, miten toimia järkeä ja sydäntä käyttäen ja miten olla 
reilusti yhdessä. 


