
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet  

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja 
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki 
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen  

 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia 
opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden 
saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin 
osaamistaan 

L1, L7 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä L3, L7 

Tutkimisen ja toimimisen taidot  

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä 
sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

L1, L7 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä 
tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa 
oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä 
käyttäen 

L1, L5 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja 
tutkimuksiaan eri tavoin 

L1, L2, L5 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja 
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 

L3 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä 
toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa 
oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea 
oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan 

L2, L3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon hankinnassa 

L5, L4 

Tiedot ja ymmärrys  

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa 
ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä 
kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti 
käsitteiden täsmällistä käyttöä 

L1 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään 
erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden ilmiöitä 

L1, L5 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia 

L2, L4, L5 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen L1 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään 
kemiallisia ilmiöitä ja aineiden ominaisuuksia 

L1 

 

  



Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
yhteiskuntaopista tiedonalana 

 

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään 
liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
kysymyksiin 

 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys  

 

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden 
merkityksen lähiyhteisössään  

L3, L4, L6, 
L7 
 

 


