
Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen 

vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys 

L4, L7 

Biologiset taidot  

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella  L1, L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä 

sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa  

L2, L3, L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet  

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä 

vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta  

L7 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja  L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi 

L5, L7 

 

Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Opetuksen tavoitteet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys  

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä 

vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

L7 

Maantieteelliset taidot  



T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää 

maantieteellisiä kysymyksiä  

L1 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä 

argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

L2 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden 

monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

L7 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet  

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään 

elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi 

L7 

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys  

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä 

sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti    
L1, L2, L3, L7  

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä 

kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään 

käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä  

L1, L3, L4,L6  

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy  

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja 

mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä 

asianmukaisesti  

L1, L2, L3, L4 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta 

pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja  

L2, L3, L4, L7 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri  



T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 

viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

L2, L4, L5, L7 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää 

viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja 

turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä 

L1-L7 

 


