ISLAM USKONTO
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset
opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri
uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.

S1 – Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään
osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan
kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin
monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam.
Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja
muslimit Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat,
islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osaalueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta
islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan.

S2 – Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen
elämänkatsomuksena. Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja
tieteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa,
mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa.
Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuriidentiteettiä.

S3 – Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan
islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin
käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka

sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja
uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa.
Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.

Kaikkien uskontojen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisällöt

T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan uskonnon ja
kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

S1, S2

T2 ohjata oppilasta
syventämään tietojaan
opiskeltavasta uskonnosta
ja sen vaikutuksista

S1

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta
perehtymään uskontoihin
ja katsomuksiin eri puolilla
maailmaa sekä
uskonnottomuuteen

S2

Maailmanuskontojen ja
erilaisten katsomusten
tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
suurista maailmassa vaikuttavista
uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän
osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa
vallitsevaa moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta
tuntemaan eri uskontojen
ja katsomusten tapoja ja
symboleita sekä
tunnistamaan uskonnollisia
aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin
lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia
argumentaation tapoja
sekä uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja

S1, S3

Ajattelun ja
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
vuorovaikutuksen taidot erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.

T6 ohjata oppilasta
perehtymään eettisen

S3

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Uskontojen merkityksen Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
hahmottaminen
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.
kulttuurissa ja
yhteiskunnassa

Etiikkaa koskeva tieto ja Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
ihmisoikeusetiikka
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä

ajattelun keskeisiin
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan
uskonnon ja muiden
uskontojen ja katsomusten
eettisiin periaatteisiin

tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa
niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee
opiskeltavan uskonnon sekä muiden
uskontojen ja katsomusten eettisiä
periaatteita.

T7 auttaa oppilasta
pohtimaan uskontojen ja
katsomusten
maailmanlaajuista
merkitystä ihmisten
valintojen perusteina ja
ohjaajina

S1, S3

Uskontojen
ja Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
katsomusten merkitys
ja katsomusten maailmanlaajuista
globaalisti
merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta
pohtimaan ihmisyyteen
kuuluvia
elämänkysymyksiä,
ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien
arvojen suhdetta niihin

S1, S2,
S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta
tutkimaan omien
valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja
kannustaa kestävään
elämäntapaan

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita
kohtaamaan erilaisia
ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja
vapaa-ajalla

S1-S3

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

