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YLÄKOULUN SÄRMÄ JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2016

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Särmässä näkyy läpäisevänä uuden opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaisen osaamisen 
alueet eli

– ajattelu ja oppimaan oppiminen
– kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
– itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
– monilukutaito
– tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 
– työelämätaidot ja yrittäjyys
– osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

OPETUKSEN TAVOITTEET (OPS 2016 s. 325–328)
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Aiemmista kirjasarjoista poiketen Särmässä on puhumiselle oma jakso. Lisäksi läpi kirjan  
on keskustelu- ja draamatehtäviä, jotka osoittavat, että oppilaat oppivat toisiltaan –  
ei enää vain opettajalta. Tavoitteena on, että oppilas tottuu vuorovaikutustilanteisiin ja  
oppii ottamaan huomioon puhetilanteen ehdot ja tavoitteet omassa puheessaan, kuunte le-
misessaan ja kokonaisilmaisussaan. Särmän keskustelu- ja draamaharjoituksissa opetellaan 
myös antamaan suullista palautetta ja ottamaan palautetta vastaan.

Tekstien tulkitseminen
Särmän kulmakivenä on laaja tekstikäsitys eli opetuksessa tutkitaan ja tuotetaan monimuo-
toisia ja monimediaisia tekstejä. Särmän tekstinäytteet ovat peräisin todellisesta maailmasta 
eli ovat autenttisia. Tekstien tulkinnan taitoja harjoitellaan lukemalla, pohtimalla luettua  ja 
tutkimalla kriittisesti monenlaisia tekstejä, esimerkiksi arvosteluja, runoja, uutiskuvia, mainoksia, 
sarjakuvia, blogipostauksia ja erilaisia videoita. Tekstien tulkinnan avuksi Särmässä  harjoi-
tellaan jatkuvasti lukustrategioita, mielipiteen ja faktan erottamista, tekstin vaikuttamiskeinoja, 
tekstien taustavaikuttimia sekä tekstilajien visuaalisia ja tekstuaalisia piirteitä. Kirjallisuuden  
ja kielen käsitteet kulkevat luontevasti ja johdonmukaisesti mukana koko ajan.

Tekstin tuottaminen
Särmä painottaa kirjoittamisen opetusta. Särmä-oppilas oppii taitavammaksi kirjoittajaksi 
harjoittelemalla kirjoittamista pienin askelin. Kirjoittamisen opetus muodostaa Särmässä  
loogisen jatkumon: Seitsemännellä luokalla harjoitellaan tekstinteon vaiheita (mm. aloittaminen 
ja lopettaminen, otsikointi, kappalejako, tekstin suunnittelu sekä tiedonhaku). Kahdeksannella 
luokalla keskitytään mielipiteen ja perusteluiden ilmaisuun sekä kirjoitetaan niin tietoa  
välittäviä kuin kantaa ottavia tekstejä. Yhdeksännellä luokalla tarkastellaan tekstin raken-
netta ja havainnollistamista sekä harjoitellaan aineiston käyttöä oman tekstin pohjana. 
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Särmässä on eri tekstilajeista ”Näin teet” -ohje, jonka avulla tekstin voi kirjoittaa.  
Lisäksi tekstilajeja havainnollistetaan mallin avulla. Särmän kaikissa jaksoissa on kirjoitta mis-
tehtäviä, sillä oppilaan kannalta on tärkeää, että oppitunneilla kirjoitetaan mahdolli simman 
usein. Särmä-sarjan oppilaat kirjoittavat niin yhdessä kuin yksinkin.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Särmän tarkoin valitut kirjallisuusnäytteet ja kirjavinkkaukset innostavat lukemaan.  
Särmän  laaja tekstikäsitys monipuolisine teksti- ja kuva-aineistoineen opettaa moniluku-
taitoa. Oppi lasta ohjataan lukemaan monipuolisesti, hankkimaan lukuelämyksiä sekä  
kehittämään kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

Särmän kielitehtävissä lähestymistapa on käytännönläheinen. Särmä innostaa tutkimaan 
kieltä. Kun perusasiat ovat hallinnassa, pohditaan, mitä opittu kielen ilmiö aiheuttaa tai  
mitä hyötyä siitä on. Särmä opettaa käyttämään tilanteeseen sopivaa kieltä – olipa se 
puhuttua tai kirjoitettua. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa suomea, vaan kieli ja sen normit elävät 
ja muuttuvat.

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TYÖTAVAT

Särmässä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja harjoitellaan yhdessä: toiminnallisesti ja 
kannustavasti. Oppilaan ääntä – mielipiteitä, näkemyksiä ja perusteluja – halutaan kuulla  
runsaasti. Tekstien ja tehtävien tavoitteena on vahvistaa oppilaan työskentelytaitoja ja 
myönteistä asennetta oppimiseen ja oppiaineeseen. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
sekä draamapedagogisia menetelmiä hyödynnetään läpi sarjan. Monipuolinen digi-
opetusaineisto, digikirja ja digitehtävät mahdollistavat mm. multimodaalisten tekstien  
käsittelyn. Digiopetusaineiston materiaalit toimivat hyvin myös virittelynä tunnin  
alussa. Opetusta eheytetään oppikirjassa olevien projektien avulla.

OHJAUS, ERIYTTÄMINEN JA TUKI

Särmä eriyttää moneen suuntaan. Vuorovaikutukseen kannustaminen ja toiminnalliset 
tehtävät  auttavat jokaista oppilasta edistymisessä ja onnistumisessa.

Oppi- ja harjoituskirjojen rakenne on suunniteltu mahdollisimman selkeäksi, jotta oppilaan 
on helppo käyttää kirjaa. Kaikki Särmä-sarjan tuotteet jakautuvat äidinkielen osa-alueiden 
mukaan viiteen jaksoon (kirjoittaminen, puhuminen, kieli, media, kirjallisuus). Oppikirjassa 
opetusteksti alkaa aina aukeaman vasemmalta sivulta ja tehtävät omalta sivultaan.

Oppikirjan opetustekstit ovat kertovia, ja niissä on runsaasti esimerkkejä. Opetustekstien 
tiivistelmät eli Muista-läiskät tiivistävät teorian ytimen. Auditiivinen oppija voi kuunnella 
opetustekstit digiopetusaineiston kautta. Eri tekstilajien mallinnukset ja ns. Näin teet -ohjeet 
ohjaavat kirjoittamaan eri tekstilajeja. Edistyneille oppilaille Särmä tarjoaa haastavia  
tehtäviä ja vinkkaa sopivantasoista luettavaa. 

Särmään kuulu kolme harjoituskirjaa (perusharjoituskirja, E-harjoituskirja ja S2-harjoitus-
kirja). Harjoituskirjojen rinnakkaiskäyttö on helppoa, sillä jokaisessa harjoituskirjassa on 
sama sivunumerorytmi. E-harjoituskirjassa tehtäviä on helpotettu, taittoa väljennetty ja 
 kirjasinkokoa suurennettu. S2-harjoituskirjassa oppilaan tukena on sanastoja sekä kirjan 
lopussa S2-oppijan kannalta tärkeää kielitietoa. Niin oppikirjassa kuin harjoituskirjoissakin 
tehtävät on jaettu perustehtäviin ja syventäviin tehtäviin. Harjoituskirjoissa on sama  
otsikointi ja etenemisjärjestys kuin oppikirjassa.
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Myös Särmän digimateriaalit eriyttävät: ne sisältävät ääntä, liikkuvaa kuvaa, havainnollis-
tuksia ja syventävää materiaalia.

ARVIOINTI

Arviointi on Särmässä kannustavaa, ohjaavaa, jatkuvaa ja oppimista tukevaa. Oppilas saa 
palautetta sekä vuorovaikutustilanteissa toimimisesta, tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen  
taidoista että kieleen ja kirjallisuuteen liittyvistä taidoista.

Arvioinnin tavoitteena on, että oppilas edistyisi taidoissa, tiedoissa, itsearvioinnissa,  
palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa. Kannustava palaute luo motivaatiota  
ja parantaa oppimaan oppimisen taitoja. Opettaja-, vertais- ja itsearvionnin avulla  
oppilas rakentaa käsitystä itsestään oppijana, kirjoittajana, lukijana ja puhujana. 

Särmän digiopetusaineiston koetyökalussa ja opettajan oppaassa on joka jaksoon  
kokeita, joita opettaja voi käyttää arvioinnin apuna. Lisäksi oppikirjassa ja harjoitus kirjassa  
on runsaasti oppilaalle vertais- ja itsearviointiin kannustavaa materiaalia.

SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKITTAIN
 
Särmä 7
Tekstin teon vaiheet (aloittaminen ja lopettaminen, kappalejako, otsikointi, tekstin suunnittelu) 
Tekstilajeja (määritelmä, kuvaus, koevastaus, tiivistelmä ja sähköpostiviesti)
Erilaiset lukutavat
Tiedonhaku, lähdekritiikki ja tekijänoikeudet

Puhumisen tekstilajeja (selostus, haastattelu, keskustelu, esitelmä)

Sanaluokat
Yleiskieli ja puhekieli
Lause ja virke
Kielenhuoltoa (välimerkit, alkukirjain, yhdyssanat sekä suora ja epäsuora esitys)

Median tehtävät ja toimintatavat
Sosiaalinen media
Uutinen

Kirjallisuuden päälajit
Kirjallisuuden peruskäsitteet

Särmä 8
Mielipide ja perusteleminen sekä retoriset keinot
Tekstilajeja (mielipidekirjoitus, essee ja arvostelu)
Tekstin viimeistely

Puheen voima
Puhumisen tekstilajeja (mielipidepuheenvuoro, mielipidekeskustelu, väittely, sovittelu)
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Modukset
Lauseke ja lauseenjäsenet
Kielen vaihtelu
Tyyli
Kielenhuoltoa (kongruenssi, passiivi, omistusliite, -ottaa/-oittaa-verbit)

Sananvapaus ja sensuuri
Media maailmankuvan muokkaajana
Kohderyhmä
Lehtien tekstilajeja
Netinkäyttäjä vaikuttajana
Digitaaliset jalanjäljet
Mainonta

Kirjallisuus vaikuttajana ja maailmankuvan avartajana
Kirjallisuuden genrejä

Särmä 9
Aiheen rajaaminen, jäsentelytavat, sidosteisuus, havainnollistaminen
Tekstin palaute ja muokkaus
Tekstilajeja (aineistopohjainen teksti, analyysi)

Teatteri ja elokuva
Kansanperinne
Arjen ja työn puhetilanteita (puhe-esitys, raportointi, palautteen antaminen)

Suomen kielitilanne
Murteet
Kielen muuttuminen
Suomen kielen ominaispiirteet
Kielisukulaisuus
Virkerakenne
Lauseenvastikkeet
Kielenhuollon kertausta

Media ja julkisuus
Eettisyys mediassa

Suomen kirjallisuushistoria


