
Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Opetuksen tavoitteet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys  

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta L1, L4, L5  

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä 

ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja 

maapallon eri alueilla 

L2, L4 

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 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, 

ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia 

kaikkialla maailmassa 

L3, L7 

 

Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun L1 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa  

L6, L7 



T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön 

kannalta 

L3, L7 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen  

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 

 

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä 

rakentavana oppiaineena 

L1-L7 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä  

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista 

lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

L1-L5 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen  

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä  L1, L2, L3 

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 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä L1-L4, L7 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä 

avulla  

L1-L7 

 


