
Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan 
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä 
työskentelemään pitkäjänteisesti 

L1, L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa  

L6, L7 

Tutkimisen taidot  

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdiksi  

L1, L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia 
yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

L2, L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia  

L2, L5 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten 
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan 
yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa 

L2, L3, L5 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja 
esittämiseen  

L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen  

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä 
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten 
teorioiden mukaisia käsityksiä 

L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden 
kuvaamisessa ja selittämisessä 

L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia 
näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

L2, L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

L1, L4 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 
tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

L6 

 

Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 
Opetuksen tavoitteet 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys  

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä  L4, L5 

Maantieteelliset taidot  



T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä 
kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä  

L1 

T7 ohjata oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan malleja 
maantieteellisistä ilmiöistä 

L5, L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja  L1 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia 

L4 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja 
sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

L2 

 

Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Laaja-alainen osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään elimistön 
perustoimintoja 

L3 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön 

L4, L7 

Biologiset taidot  

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden 
ymmärtämistä 

L1 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella  

L1, L5 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet  

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta 
luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan  

L7 

 

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti 
erilaisissa viestintäympäristöissä 

L2, L3, L6, L7 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella 
näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan 

L1, L2, L3, L7 

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista 
itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa 

L1, L2, L3, L7 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, 
että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, 
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan 
erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä 

L1, L2, L6, L7 

Tekstien tulkitseminen  

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja 

L1, L2, L4  



metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman 
lukemisensa kehittämistarpeita 

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä 
lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja 
teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan 
sana- ja käsitevarantoa 

L1, L2, L4  

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida 
erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisella tavalla  

L2, L4, L5, L6 

Tekstien tuottaminen  

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, 
myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta 
valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia 
ilmaisutapoja  

L2, L4, L5 

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen 
prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä 
yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta 
vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin tuottajana 

L2, L4, L5, L6  

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, 
syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä  

L2, L4, L5, L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan 
ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden 
käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä 

L2, L4, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T15 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

L1, L2, L4 

 


