
Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet  

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 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen  

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä 

jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten 

teorioiden mukaisia käsityksiä 

L1 

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 

 
 
Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

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 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen  

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä 

jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten 

teorioiden mukaisia käsityksiä 

L1 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen 

ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista 

L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan 

monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 

tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten 

luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

L6 

 
 

Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 

Opetuksen tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja 

elimistön perustoimintoja 

L3 

Biologiset taidot  

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 

ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden 

ymmärtämistä 

L1 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja 

ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa ja päätöksenteossa  

L2, L3, L7 

 
 
 
 



Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 

Opetuksen tavoitteet 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys  

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja 

kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, 

elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla 

L2, L4 

Maantieteelliset taidot  

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä 

kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä  

L1 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja 

sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja 

maantieteellisistä ilmiöistä 

L5, L6 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja 

sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

L2 

 
 
 
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  

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja 

yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta 

sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten 

välisissä vuorovaikutustilanteissa  

L1, L2, L3, 

L4, L6, L7 



Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy  

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 

 
 
 

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä  

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista 

ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

L1-L5 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen  

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja 

päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa 

tilanteissa 

L1-L4, L6, L7 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille 

tapahtumille ja ilmiöille 

L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja 

jatkuvuutta  

L1, L2, L4 

Historiallisen tiedon käyttäminen  

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen L1, L2, L4 

 
 
 
 
 
 
 
 



Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään 

liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 

kysymyksiin 

L1, L2, L4, L7 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 

yhteiskunnallinen ymmärrys 

 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla 

yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa 

koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median 

roolia ja merkitystä  

 L3, L4, L5 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen   

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, 

osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 

käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien 

käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa 

L1, L2, L7 

 
 


