
Laaja oppimäärä perusopinnot 
 

Tavoitteet  Arviointikriteerit 
Hyvinvointi ja kehollisuus oppilas on saavuttanut 

tavoitteen osittain 
oppilas on saavuttanut 
tavoitteen 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen erityisen hyvin 

-kokee tanssin iloa ja saa 
onnistumisen kokemuksia 

-ilo näkyy ajoittain 
  

 

-ilo ja onnistuminen näkyy 
positiivisena asenteena ja 
käyttäytymisenä toisia 
kohtaan 

-ilo ja onnistuminen näkyy 
erittäin hyvänä asenteena ja 
motivaationa sekä toisten 
kannustamisena 

-suhtautuu myönteisesti omaan 
kehoonsa ja sen haastamiseen 
  

 

  

 

-myönteisyys näkyy 
kehonkielessä ajoittain 
  
-ryhti, liikelaajuus, liikkeellinen 
ilmaisu ja rohkeus ovat 
kehittymässä 
  
-kehon haastaminen onnistuu 
opettajalähtöisesti 

-myönteisyys näkyy 
kehonkielessä 
  
-kehittää tietoisesti 
myönteistä, luontevaa 
suhdetta omaan 
muuttuvaan kehoonsa 
  
-haastaa ja kehittää 
kehoaan eri tavoin 

-myönteisyys näkyy 
kehonkielessä erinomaisesti 
  
 -pyrkii aktiivisesti ja rohkeasti 
haastamaan kehoaan oma-
aloitteisesti 

-kehittää kehontietoisuutta ja –
hallintaa 
  

 

  

-kehontietoisuudessa ja –
hallinnassa ovat  kehittymässä 
kehonhahmotus, linjaukset, 
kannatus, koordinaatio, 
liikelaajuus, liikkeellinen ilmaisu 
ja rohkeus 

-tunnistaa ja on valmis 
ottamaan käyttöön oman 
kehonsa liikkeelliset ja 
ilmaisulliset mahdollisuudet 
  
 -kehittää kehon fyysisten 
ominaisuuksien 
tuntemusta. 
  
-hyvä kehotietoisuus ja 
kehonhallinta mahdollistaa 
tanssiteknisen kehittymisen 
  

-ymmärtää eri ominaisuuksien 
(esim.  rakenne, voima, 
venyvyys, ketteryys, linjaus, 
kannatus) vaikutuksen 
liikkumiseen ja on tietoinen 
omista mahdollisuuksistaan 
kehittää niitä. 
  
-käyttää monipuolisesti oman 
kehonsa liikkeellisiä ja 
ilmaisullisia mahdollisuuksia 
  
-erinomainen kehotietoisuus ja 
kehonhallinta mahdollistaa 
nopean tanssiteknisen 
kehittymisen 

- oppii pitämään huolta 
kehostaan ja noudattamaan 
terveellisiä elämäntapoja 
  
- saa tukea terveen itsetunnon 
kehittymiseen, fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin sekä 
omasta terveydestä ja 
ravitsemuksestaan 
huolehtimiseen 
  

- tiedostaa miten pidetään 
huolta kehosta ja noudatetaan 
terveellisiä elämäntapoja 
  

- pyrkii pitämään huolta 
kehostaan ja noudattamaan 
terveellisiä elämäntapoja 
  
- tunnistaa tanssin 
vaikutuksia omalle 
hyvinvoinnilleen 
  

- osaa itse hakea tietoa 
hyvinvointiin ja terveellisiin 
elämäntapoihin liittyvistä 
asioista 
  
- pitää huolta kehostaan ja 
noudattaa terveellistä 
elämäntapaa 
mm. syö terveellisesti ja tekee 
kehonhuoltoa itsenäisesti 
  
- hyvä itsetunto ja psyykkinen 
hyvinvointi näkyvät positiivisena 
käyttäytymisenä 

- tunnistaa omia vahvuuksiaan 
ja haasteitaan ja oppii 
asettamaan realistisia tavoitteita 
tanssin eri osa-alueilla 
  
- harjaantuu arvioimaan itseään 
ja omaa suoritustaan 

- omien vahvuuksien ja 
haasteiden tunnistaminen 
onnistuu opettajajohtoisesti 
  
- itsearviointi omista taidoista 
eroaa selkeästi  opettajan 
arviosta 

- omien vahvuuksien ja 
haasteiden tunnistaminen 
näkyy itselle sopivien 
tavoitteiden löytämisessä 
  
- itsearviointi ja opettajan 
näkemys oppilaan taidoista 
kohtaavat usein 

- omien vahvuuksien ja 
haasteiden tunnistaminen näkyy 
vahvana motivaationa ja 
sitoutumisena harjoitteluun sekä 
rohkeutena kokeilla uutta 
  
- odotukset ja oma 
tavoiteasettelu ovat realistiset 
 ja itsearviointi vastaa opettajan 
näkemyksiä 



Vuorovaikutus ja kulttuurinen 
osaaminen 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen osittain 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen erityisen hyvin 

- kunnioittaa omaa ja muiden 
kehollista ilmaisua ja tanssia 
  

 

- asenne toisia kohtaan on 
pääsääntöisesti positiivinen 

- asenne toisia kohtaan on 
positiivinen ja hyväksyvä 
  
- tulee hyvin toimeen 
kaikkien kanssa 

- asenne toisia kohtaan on 
positiivinen ja kannustava 
  
-luo positiivista ilmapiiriä 
ympärilleen 

- osaa toimia ryhmässä ja 
osallistua ryhmälähtöiseen 
luovaan, taiteelliseen prosessiin 

- osaa toimia ryhmässä 
sekä parin kanssa 
työskennellen opettajan tuella 
  

-osallistuu ryhmän 
toimintaan 
  
- pystyy pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn 
kaikkien kanssa 
 
-on vastaanottavainen 
opettajalähtöiseen luovaan 
prosessiin 

-osallistuu aktiivisesti ja, 
 rakentavasti ryhmän toimintaan 
ja ryhmälähtöiseen luovaan, 
taiteelliseen prosessiin 
 
- kykenee omatoimiseen pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn kaikkien 
kanssa 
  
- ylläpitää ryhmähenkeä 

- antaa tilaa toisille ja suhteuttaa 
oman liikkumisensa tilaan ja 
toisten liikkumiseen 

- havainnointi – ja 
orientaatiokyky ovat kehittyneet 

- osaa liikkua tilassa toiset 
huomioon ottaen 

- aistii herkästi muutokset 
ympäristössä ja reagoi niihin 
aktiivisesti 

- harjaantuu vastaanottamaan ja 
antamaan rakentavaa palautetta 

- kuuntelee opettajan antamaa 
palautetta ja pääasiallisesti 
pyrkii toimimaan palautteen 
mukaisesti 
  
-kykenee vastaanottamaan 
vertaispalautetta 
  
-osaa katsoa toisen suoritusta 
ja antaa siitä palautetta parille 
ja/tai ryhmälle 
opettajajohtoisesti 

- kuuntelee opettajan 
antamaa palautetta ja pyrkii 
toimimaan palautteen 
mukaisesti 
  
-arvostaa ja kunnioittaa 
toisten yksilöllisyyttä ja 
näkemyksiä ja 
vastaanottaa saamaansa 
palautetta 
  
-osaa antaa positiivista 
palautetta toisille 

- kuuntelee ja ottaa vastaan 
sekä opettajan antamaa että 
vertaispalautetta palautetta 
mielellään ja kehittää 
suoritustaan aktiivisesti 
palautteen mukaisesti 
  
- osaa tehdä vertaispalautetta 
rakentavasti 

-osaa sanallistaa ja jakaa 
kokemuksiaan tanssista ja 
taiteesta 

- osaa kuvailla ja kertoa omia 
kokemuksiaan tanssista 

- osaa kuvailla ja kertoa 
pohtien  tuntemuksiaan 
omasta tanssistaan sekä 
keskustella näkemästään 
esityksestä 

- osaa analyyttisesti pohtia ja 
keskustella näkemästään ja 
kokemastaan tanssiteoksesta 

-oppii tanssiin liittyvää tapa- ja 

opiskelukulttuuria 
-tuntee ja pääsääntöisesti 
noudattaa tanssitunnin 
sääntöjä 

-hallitsee tanssiin liittyvää 
tapa- ja opiskelukulttuuria  

-tanssiin liittyvä tapa- ja 
opiskelukulttuuri on hallussa 

-saa kokemuksia 
tanssiesityksistä katsojana ja 
avartaa siten tanssitietouttaan 

- osallistuu tanssiesitykseen 
myös katsojana 
 
- tutustuu itselleen uusiin 
tanssin lajeihin katsojana 

- käy katsomassa 
tanssiesityksiä 
 
- osoittaa kiinnostusta 
tanssin esittävänä 
taidemuotona  
 
- tunnistaa 
vuorovaikutuksen tanssin 
tekijöiden ja yleisön välillä 

- tutustuu oma-aloitteisesti 
tanssiteoksiin katsomalla 
esityksiä sekä tanssivideoita 
 
- arvostaa ja nauttii tanssista 
esittävänä taidemuotona 
 
 -arvostaa omaa ja muiden 
taiteellista työtä sekä eri 
taiteenalojen välistä yhteistyötä 
 
 
 
 

 



Taito ja taide oppilas on saavuttanut 
tavoitteen osittain 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen erityisen hyvin 

-harjoittelee valitsemaansa 
tanssilajiin tai -lajeihin liittyvää 
kehollista artikulaatiota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kehittää fyysis-motorisia taitoja 
ja ilmaisullisia laatuja 
 

 
-avartaa  liikkeellistä ja 
ilmaisullista sanastoa sekä 
musiikin tuntemusta ja tulkintaa 
  

- tanssitekninen taito on 
alkanut hahmottua 
  
- löytää ajoittain kehon 
kannatuksen ja oikean 
asennon sekä pyrkii linjaamaan 
liikkeen oikein 
  
- on koordinaatiotaitoja sekä 
tilallista ja kehollista 
hahmotuskykyä 
  
- liikkumisessa näkyy lajille 
ominaisia piirteitä ja kehollinen 
artikulaatio on kehittymässä 
  
 
 
- fyysis-motoriset taidot ovat 
kehittyneet ja liikkeellistä ja 
ilmaisullista sanastoa on 
kertynyt 
  
- kehollinen ja liikkeellinen 
ilmaisu on kehittymässä 
  
 
 
- tunnistaa eri rytmejä  ja pyrkii 
hyödyntämään musiikkia ja 
rytmiä liikkumisessaan 

- tanssitekniikka on hyvin 
hallinnassa 
  
- kannattelee kehoaan 
hyvin ja oikea asento sekä 
monet linjaukset ovat 
löytyneet 
  
- on hyvä koordinaatio sekä 
tilan ja kehon 
hahmotuskyky 
  
- tunnistaa ja hallitsee 
kehossaan lajikohtaista 
liikemateriaalia hyvin ja 
 kehollinen artikulaatio on 
hyvää 
  
- fyysis-motoriset taidot 
ovat hyvät ja liikkeellinen ja 
ilmaisullinen sanasto on 
kehittynyt 
  
- kehollinen, liikkeellinen ja 
taiteellinen ilmaisu on 
avartunut 
  
 
- osaa liikkua musiikkia ja 
rytmiä kuunnellen ja osaa 
hyödyntää musiikkia 
ilmaisunsa tukena 
  

- tanssitekniikka on erittäin hyvin 
hallinnassa 
  
- kehon kannatus ja oikea 
asento sekä linjaukset ovat 
löytyneet 
  
 
- on erinomainen koordinaatio 
sekä tilan ja kehon 
hahmotuskyky. 
  
- tuntee ja hallitsee kehossaan 
kattavasti lajikohtaista 
liikemateriaalia ja kehollinen 
artikulaatio on erinomaista 
  
 
- fyysis-motoriset taidot sekä 
liikkeellinen ja ilmaisullinen 
sanasto ovat erinomaiset 
  
- kehollinen, liikkeellinen ja 
taiteellinen ilmaisu on 
tasapainoista 
  
 
 
- hallitsee liikkeen ja musiikin 
rytmiikan  
 
-ymmärtää musiikin luonteen ja 
osaa muuntaa sen liikkeen 
dynamiikaksi  

-käyttää mielikuvitustaan ja 
luovuuttaan tanssissa 
 
-harjaantuu liike- ja tanssi-
improvisaatioon liittyvissä 
taidoissa 

-osaa yhdistää liikkeen ja 
ilmaisun mielikuva- ja 
tunneilmaisuharjoituksissa 
  
-on rohkaistunut oman liikkeen 
tuottamisessa  
  
-osaa tehdä lyhyitä 
tanssikompositioita ohjeiden 
mukaan 

- kykenee ilmaisemaan 
tanssissaan erilaisia 
liikelaatuja sekä tunteita ja 
tunnelmia 
  
- tuottaa omaa liikettä 
vaivattomasti ja 
monipuolisesti 
  
- tekee tanssikompositioita 
aktiivisesti ja innostuneesti 

-osaa ilmaista tanssissaan 
monipuolisesti erilaisia 
liikelaatuja sekä tunteita ja 
tunnelmia 
  
-tuottaa omaa liikettä aktiivisesti 
ja luovasti 
  
-tekee tanssikoreografioita oma-
aloitteisesti ja omaperäisesti 

-ymmärtää pitkäjänteisen 
työskentelyn merkityksen 
tanssitaidon kehittämisessä 

-työskentelyssä näkyy 
kiinnostus tanssiin, 
pitkäjänteinen työskentely on 
vielä kehittymässä 
  

-keskittyy 
tuntityöskentelyyn hyvin ja 
osoittaa aktiivista 
kiinnostusta taitojensa 
kehittämiseen 

-tiedostaa omat taitonsa ja 
motivaatio ja halu kehittyä näkyy 
keskittyneenä ja pitkäjänteisenä 
työskentelynä 

-avartaa tanssikäsitystään 
tutustumalla tanssitaiteen 
kulttuurisiin elementteihin ja 
ilmiöihin 
 
-ymmärtää tanssin suhdetta 
muihin taiteisiin. 

-on tietoa valitsemastaan 
tanssinlajista ja sen 
kulttuurisesta taustasta 

-tuntee eri tanssilajeja ja 
niiden taustoja    
- tiedostaa tanssin aseman 
taidemuotona muiden 
taiteiden joukossa. 

-osoittaa kiinnostusta tanssiin 
tutustumalla tanssin eri lajeihin 
tekijänä, näkijänä ja kokijana 
  
-ymmärtää tanssin olemusta ja 
suhdetta muihin taiteisiin ja 
yhteiskuntaan 



Esiintyminen oppilas on saavuttanut 
tavoitteen osittain 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen 

oppilas on saavuttanut 
tavoitteen erityisen hyvin 

-harjaantuu toimimaan 
erilaisissa esiintymistilanteissa 
ja -ympäristöissä 
 
-osaa valmistautua 
esiintymistilanteisiin 
 
-ottaa vastuun omasta 
osuudestaan 
esityskokonaisuudessa 
  

- esiintyminen onnistuu 
opettajan ja ryhmän tuella 
 
-valmistautuminen 
esiintymiseen onnistuu 
opettajan ohjauksella 
 

- esiintymisjännitys näkyy 
suorituksessa 
 

- tiedostaa oman vastuunsa 
esityksestä ryhmän jäsenenä 

- esiintyy mielellään 
 
- hallitsee 
esiintymisjännityksen ja 
osaa valmistautua 
esiintymistilanteisiin mm. 
lämmitellen 
 
- onnistuu 
esiintymistilanteissa 
taitojensa mukaisesti 
 
-kantaa vastuuta erilaisissa 
esiintymistilanteissa ja -
ympäristöissä 

-on innokas esiintyjä ja etsii 
oma-aloitteisesti 
esiintymistilaisuuksia 
 
- osaa valmistautua 
esiintymistilanteisiin itsenäisesti 
 
 - onnistuu esiintymistilanteissa 
jopa itsensä ylittäen 
 
- kantaa vastuuta esiintymisen 
onnistumisesta erilaisissa 
esiintymistilanteissa ja -
ympäristöissä 
 omasta ja ryhmän puolesta 

-harjaantuu tanssimaan ja 
esiintymään yksin, parin kanssa 
ja ryhmässä 

- ryhmässä tanssiminen 
onnistuu, pari ja yksilösuoritus 
onnistuu rohkaistuna 

-pari, ryhmä sekä yksin 
esiintyminen onnistuu hyvin 

-esiintyminen parin kanssa ja 
ryhmässä onnistuu 
erinomaisesti 
-solistiset taidot ovat erityisen 
hyvät 

-harjaantuu kokonaisvaltaiseen 
ilmaisuun 
 
-saa tilaisuuksia oman 
taiteellisen prosessin 
toteuttamiseen ja 
esiintuomiseen. 

-tiedostaa liikkeen ja ilmaisun 
yhteyksiä 
 
-on saavuttanut keinoja oman 
taiteellisen prosessin 
tekemiseen 

-pyrkii kokonaisvaltaiseen 
ilmaisuun 
 
- osoittaa kiinnostusta 
oman taiteellisen prosessin 
toteuttamiseen ja 
esiintuomiseen 

- oppilaan ilmaisu on 
kokonaisvaltaista 
 
-tuo esiin taitojaan 
omaehtoisessa taiteellisessa 
prosessissa 

  

  


