
Kemia 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus
S2 Kemia omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

T1 kannustaa ja 
innostaa 
oppilasta 
kemian 
opiskeluun

Oppilas kokee
kemian opiskelun
mielekkääksi.

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. Oppilas-
ta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
kemian opiske-
lusta osana 
oman oppimi-
sensa arviointia.
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Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilas arvioi
omaa kemian
osaamistaan,
asettaa tavoit-
teita omalle
työskentelylleen
sekä työskente-
lee pitkäjäntei-
sesti.

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. Oppilas-
ta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
kemian opiske-
lusta osana 
oman oppimi-
sensa arviointia.

T2 ohjata ja 
kannustaa 
oppilasta 
tunnistamaan 
omaa kemian 
osaamis-
taan, 
asettamaan 
tavoitteita omalle 
työskentelylleen 
sekä työskentele-
mään 
pitkäjänteisesti
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Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas ymmär-
tää kemian osaa-
misen merkitystä
omassa elä-
mässä, elinym-
päristössä ja 
yhteiskunnassa.

Kemian 
merkityksen 
ymmärtäminen

Oppilas 
tunnistaa joiden-
kin ilmiöiden 
liittymisen
kemiaan sekä 
kemian 
osaamisen
merkityksen 
joissakin 
ammateissa.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
arkisista 
tilanteista, joissa 
tarvitaan kemian
tietoja ja taitoja.
Oppilas osaa 
nimetä 
ammatteja,
joissa tarvitaan
kemian 
osaamista.

Oppilas selittää
esimerkkien avulla, 
millaisista kemian 
tiedoista ja 
taidoista on
hyötyä omassa
elinympäris-
tössä. Oppilas 
osaa antaa 
esimerkkejä
kemian osaamisen 
merkityksestä eri 
ammateissa ja 
jatko-opinnoissa

Oppilas selittää
esimerkkien
avulla, millaisista
kemian tiedoista
ja taidoista on
hyötyä omassa
elämässä ja yh-
teiskunnassa.
Oppilas osaa pe-
rustella kemian
osaamisen merki-
tystä eri amma-
teissa sekä jatko-
opinnoissa.

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
kemian 
osaamisen 
merkitystä omas-
sa elämässä, 
elinympäristössä 
ja yhteiskunnassa
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään 
kemian osaa-
mistaan kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisessa 
sekä arvioimaan 
omia valintojaan 
luonnonvarojen 
kestävän käytön ja 
tuotteen 
elinkaaren 
kannalta

Oppilas ymmär-
tää kemian mer-
kityksen kestä-
vän tulevaisuu-
den rakentami-
sessa sekä arvioi
omia valintojaan
luonnonvarojen
kestävän käytön
ja tuotteen elin-
kaaren kannalta.

Kestävän 
kehityksen tiedot 
ja taidot kemian
kannalta

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä
omista valinnois-
taan, joilla on
merkitystä luon-
nonvarojen kes-
tävän käytön ja
tuotteen 
elinkaaren 
kannalta.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä tilan- 
teista, joissa kemiaa 
tarvitaan kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisessa. 
Oppilas osaa 
nimetä joitakin hy-
viä ratkaisuja 
luonnonvarojen 
kestävän käytön
ja tuotteen elin-
kaaren kannalta.

Oppilas osaa 
kuvata esimerkki-
en avulla, miten 
kemiaa käytetään 
kestävän tulevai-
suuden rakenta-
misessa. Oppilas 
osaa vertailla 
erilaisia ratkaisuja 
luon-nonvarojen 
kestävän käytön ja 
tuotteen elinkaa-
ren kannalta.

Oppilas perustelee 
esimerkkien avulla, 
miten kemiaa käyte- 
tään kestävän tule-
vaisuuden rakenta-
misessa. Oppilas osaa 
selittää kestävän tu-
levaisuuden raken-
tamiseen liittyviä syy-
seuraussuhteita ja 
perustella erilaisia 
ratkaisuja luonnon-
varojen kestävän 
käytön ja tuotteen 
elinkaaren kannalta.
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Tutkimisen taidot

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

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

Oppilas muodos-
taa tutkimusky-
symyksiä tarkas-
teltavista 
ilmiöistä.

Kysymysten
muodostaminen
sekä tutkimusten
ja muun toimin-
nan suunnittelu

Oppilas 
tunnistaa
ilmiöitä, joita 
voidaan ottaa 
tutkimusten 
lähtökohdiksi.

Oppilas muodos-
taa tarkastelta-
vaan aihepiiriin
liittyviä yksinker-
taisia kysymyksiä,
joita voidaan 
kehittää 
tutkimusten 
lähtökohdiksi.

Oppilas 
muodostaa 
täsmennettyjä 
kysymyksiä
tarkasteltavien
ilmiöiden tutki-
miseksi esimer-
kiksi rajaamalla
muuttujia.

Oppilas muodos-
taa perusteltuja
kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmi-
öistä tukeutuma-
lla aikaisempaan 
tietoon ilmiöstä. 
Oppilas kehittää
kysymyksiä tutki-
musten tai muun
toiminnan lähtö-
kohdiksi.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

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

Oppilas 
toteuttaa
kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä 
muiden kanssa.
Oppilas työsken-
telee turvallisesti
ja johdonmukai-
sesti.

Kokeellisen tutki-
muksen toteut-
taminen

Oppilas osallistuu
kokeelliseen
työskentelyyn
havainnoimalla 
tutkimusten to-
teuttamista työ-
turvallisuusnäkö-
kohdat huomi-
oon ottaen ja
pystyy kertomaan 
havainnoistaan.

Oppilas osaa
tehdä havaintoja
ja mittauksia
suunnitelmaa 
noudattaen, 
tarvittaessa 
ohjatusti.
Oppilas työsken-
telee turvallisesti
muiden kanssa.

Oppilas työsken-
telee turvalli-
sesti sekä tekee
havaintoja ja 
mittauksia ohjei-
den tai suunni-
telman mukaan.
Oppilas työsken-
telee yhteis-
työssä muiden
kanssa.

Oppilas työskente-
lee turvallisesti ja 
johdonmukaisesti, 
tarvittaessa itsenäi-
sesti, sekä tekee ha-
vaintoja ja mittauksia 
tarkoitusenmukaises-
ti.  Oppilas osaa 
toteuttaa yhteis-
työssä erilaisia tutki-
muksia ja tukee 
muita ryhmän 
jäseniä tarvittaessa. 
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S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

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

Oppilas käsitte-
lee ja analysoi
tutkimustensa
tuloksia sekä ar-
vioi tutkimuspro-
sessia.

Tutkimusten tu-
losten käsittely,
esittäminen ja
arviointi

Oppilas kuvailee
tehtyä 
tutkimusta ja sen 
tuloksia tukeutu-
malla tutkimuk-
sessa kerättyyn
tietoon tai 
tehtyihin 
havaintoihin.

Oppilas käsittelee 
tutkimuksessa 
kerättyä tietoa ja 
esittää tutkimusten 
tuloksia ohjeiden mu-
kaisesti sekä tekee 
yksinkertaisia johto-
päätöksiä. Oppilas 
osaa antaa esi-
merkkejä tulosten 
oikeellisuuteen ja 
luotettavuuteen
vaikuttavista 
tekijöistä.

Oppilas käsittelee 
ja esittää 
tutkimusten 
tuloksia sekä tekee 
johtopäätöksiä. 
Oppilas osaa 
antaa esimerkkejä 
tu-losten oikeelli-
suuteen ja 
luotettavuuteen
sekä tutkimus-
prosessin toimi-
vuuteen vaikut-
tavista tekijöistä

Oppilas käsittelee, 
tulkitsee ja esittää 
tutkimusten tuloksia 
kemialle ominaisel-
la tavalla sekä pe-
rustelee tehtyjä 
johtopäätöksiä 
tukeutumalla tut- 
kimuksissa saatuun 
aineistoon. Oppilas 
osaa arvioida sekä 
tuloksia että tut-
kimusprosessia.
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S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
kemian 
soveltamista 
teknologiassa
sekä osallistumaan 
kemiaa soveltavien 
ratkaisujen 
ideointiin, suunnitte-
luun, kehittämiseen 
ja soveltamiseen 
yhteistyössä 
muiden kanssa

Oppilas ymmär-
tää kemian 
soveltamista tek-
nologiassa.
Oppilas kehittää
ja soveltaa yksin-
kertaisia teknolo-
gisia ratkaisuja
yhteistyössä 
muiden kanssa.

Teknologinen
osaaminen ja 
yhteistyö 
teknologisessa 
ongelman-
ratkaisussa

Oppilas 
tunnistaa
teknologisten 
sovellusten 
merkityksen 
omassa elämäs-
sään ja osaa 
nimetä niistä 
muutamia esi-
merkkejä, joissa 
on sovellettu 
kemiaa.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
kemian sovelta-
misesta teknolo-
giassa ja kuvailla
niiden käyttöä.
Oppilas osallistuu
kemiaa sovelta-
van ongelman-
ratkaisun ideoin-
tiin ja suunnitte-
luun.

Oppilas osaa kuva-
ta kemiaa sovelta-
via teknologisia so- 
velluksia ja selittää 
niiden toimintape-
riaatteita. Oppilas 
työskentelee 
yhteistyössä muiden 
kanssa yksinkertaisen 
kemiaa soveltavan 
ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa,
kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Oppilas osaa kuvata 
kemiaa soveltavia 
teknologisia 
sovelluksia, selittää 
niiden toimintaperi-
aatteita sekä perustel-
la niiden merkitystä 
yhteiskunnalle. Oppi-
las toimii kemiaa so-
veltavan ratkaisun 
ideoinnissa, suunnitte-
lussa, kehittämisessä ja 
soveltamisessa sekä 
itsenäisesti että raken-
tavasti yhteistyössä 
muiden kanssa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T9 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa tiedon ja
tutkimustulosten 
hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä
tukea oppilaan 
oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden 
avulla

Oppilas käyttää
tieto- ja viestin-
täteknologiaa
sekä simulaati-
oita omassa 
oppimisessaan.

Tieto- ja viestin-
täteknologian
käyttö

Oppilas käyttää
ohjatusti 
tieto- ja
viestintäteknolo-
giaa tiedon
hankkimiseen.
Oppilas tutustuu
johonkin oppi-
mista tukevaan
simulaatioon

Oppilas käyttää
tieto- ja viestin-
täteknologiaa
tiedon hankkimi-
seen ja esittämi-
seen ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osaa
tehdä 
havaintoja
simulaatiosta

Oppilas käyttää
tieto- ja viestintä-
teknologisia väli-
neitä tai sovel-
luksia tiedon ja 
tutkimustulosten 
hankkimiseen, kä-
sittelemiseen ja 
esittämiseen. Op-
pilas osaa tehdä 
havaintoja ja 
johtopäätök-
siä simulaatiosta.

Oppilas käyttää tie-
to- ja viestintatekno-
logisia välineitä tai 
sovelluksia omatoi-
misesti tiedon ja tut-
kimustulosten hank-
kimiseen, käsittele-
miseen ja 
esittämiseen. Oppilas 
osaa tehdä havain-
toja ja johtopäätöksiä 
simulaatiosta. Oppilas 
osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.
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Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
kemian käsitteitä 
täsmällisesti sekä
jäsentämään 
omia 
käsiterakenteitaan 
kohti 
luonnontieteelliste
n teorioi-
den mukaisia 
käsityksiä

Oppilas käyttää
kemian käsitteitä
täsmällisesti ja
hyödyntää 
ajattelussaan 
luonnontieteelli-
siä teorioita.

Käsitteiden
käyttö ja 
jäsentyminen

Oppilas selittää
kemian ilmiöitä
käyttäen 
joitakin
kemian 
käsitteitä.

Oppilas selittää
kemian ilmiöitä
käyttäen kemian
keskeisiä 
käsitteitä.

Oppilas selittää
kemian ilmiöitä
käyttäen 
kemian
keskeisiä käsit-
teitä. Oppilas 
osaa yhdistää 
toisiinsa ilmiön, 
siihen liittyvät 
ominaisuudet 
ja käsitteet.

Oppilas selittää
kemian ilmiöitä
käyttäen kemian
keskeisiä käsit-
teitä täsmälli-
sesti. Oppilas 
osaa yhdistää 
ilmiöihin liittyvät 
ominaisuudet ja 
käsitteet 
käsiterakenteeksi
.
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arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia malleja 
kuvaamaan ja 
selittä-
mään aineen 
rakennetta ja 
kemiallisia ilmiöitä

Oppilas käyttää
erilaisia malleja
aineen raken-
teen ja kemiallis-
ten ilmiöiden
tarkastelussa.

Mallien käyttä-
minen

Oppilas 
tunnistaa, että 
malleja
käytetään 
aineen 
rakenteen 
kuvaamisessa.

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä,
joissa aineen 
rakennetta ja 
kemiallisia 
ilmiöitä kuvataan 
malleilla.

Oppilas osaa 
kuvata aineen 
rakennetta ja 
kemiallisia 
ilmiöitä erilaisilla 
malleilla. 
Oppilas osaa 
arvioida mallin 
suhdetta 
todellisuuteen.

Oppilas osaa ku-
vata ja selittää 
aineen rakennet-
ta ja kemi-allisia 
ilmiöitä käyttä-
mällä erilaisia 
malleja. Oppilas 
osaa arvioida 
mallin suhdetta 
todellisuuteen 
sekä mallin rajoi-
tuksia tai puutteita
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään ja 
arvioimaan 
kriittisesti eri 
tietoläh-
teitä sekä 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
erilaisia 
näkemyksiä 
kemialle
ominaisella 
tavalla

Oppilas käyttää
ja arvioi kriittisesti 
eri tietolähteitä 
sekä ilmaisee ja 
perustelee
erilaisia 
näkemyksiä 
kemialle ominai-
sella tavalla.

Argumentointi-
taidot ja tieto-
lähteiden käyttä-
minen

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä 
ohjatusti. 
Oppilas 
tunnistaa
kemialle 
ominai-
sella tavalla 
perusteltuja 
näkemyksiä.

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä.
Oppilas osaa il-
maista erilaisia 
näkökulmia ja
harjoittelee 
perustelemaan 
niitä kemialle 
ominaisella 
tavalla

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja
valitsee yleisesti
luotettavina pi-
dettyjä tietoläh-
teitä. Oppilas 
osaa ilmaista ja 
perustella erilai- 
sia näkökulmia 
kemialle omi-
naisella tavalla.

Oppilas hakee tie-
toa erilaisista tie-
tolähteistä ja osaa 
pohtia tietoläh-
teen luotettavuut-
ta. Oppilas osaa 
ilmaista ja perus-
tella erilaisia nä-
kökulmia kemialle 
ominaisella tavalla 
sekä vertailla kes-
kenään ristiriitaisia 
näkökulmia.
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet ja 
rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet ja 
muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 
L4 Monilukutaito

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellise
n tiedon luonnet-
ta ja kehittymistä 
sekä tieteellisiä 
tapoja tuottaa 
tietoa

Oppilas hahmot-
taa luonnontie-
teellisen tiedon
luonnetta ja ke-
hittymistä sekä
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

Luonnontieteelli-
sen tiedon luon-
teen ja tiedon
tuottamistavan
hahmottaminen

Oppilas 
tunnistaa
kokeellisuuden
kemian tapana
tuottaa luonnon-
tieteellistä tietoa

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä
luonnontieteelli-
sen tiedon 
kehittymisestä ja 
tieteellisistä 
tavoista tuottaa 
tietoa.

Oppilas osaa 
kuvailla kemi- 
aan liittyvien esi-
merkkien avulla
luonnontieteelli-
sen tiedon 
luonnetta ja 
kehittymistä.
Oppilas osaa 
kuvailla tieteel-
lisiä tapoja tuot-
taa tietoa.

Oppilas osaa se-
littää perustellen
kemiaan liitty-
vien esimerkkien
avulla luonnon-
tieteellisen tie-
don luonnetta ja
kehittymistä. Op-
pilas osaa selit-
tää perustellen
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T14 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
perusperiaatteita 
aineen ominai-
suuksista, 
rakenteesta ja 
aineiden 
muutoksista

Oppilas 
ymmärtää 
perusperiaat-
teita aineen 
ominaisuuksista, 
rakenteesta ja
aineiden 
muutoksista.

Tiedollisten
jatko-opintoval-
miuksien 
saavuttaminen 
aineen 
ominaisuuksista,
rakenteesta ja
aineiden 
muutoksista

Oppilas 
tunnistaa
joitakin aineen
ominaisuuksiin,
rakenteeseen 
ja aineiden 
muutoksiin 
liittyviä
käsitteitä ja 
ilmiöitä tutuissa 
tilanteissa.

Oppilas osaa
käyttää joitakin
aineen ominai-
suuksien 
rakenteiden ja 
aineiden 
muutosten 
keskeisiä käsittei-
tä, ilmiöitä ja 
malleja tutuissa 
tilanteissa

Oppilas osaa
käyttää aineen
ominaisuuksien,
rakenteiden ja 
aineiden muu-
tosten keskeisiä
käsitteitä, ilmi-
öitä ja malleja
tutuissa 
tilanteissa.

Oppilas osaa
käyttää aineen
ominaisuuksien,
rakenteiden ja 
aineiden muu-
tosten keskeisiä 
käsitteitä, ilmiöitä
ja malleja 
tutuissa ja 
sovelta-
vissa tilanteissa.

Kemia 7–9



Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kemian tiedot ja niiden käyttämine

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Kemia omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan 
rakentajana
S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne
S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset

L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan kemian 
tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa 
oppimiskokonaisuuk-
sissa sekä tarjota 
mahdollisuuksia
tutustua kemian 
soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa 
kuten luonnossa, 
elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai 
tiedeyhteisöissä

Oppilas soveltaa
kemian tietojaan
ja taitojaan eri 
tilanteissa.

Ei käytetä 
arvosanan 
muodostamisen 
perusteena. 
Arvioitava
osaaminen 
sisältyy muiden 
tavoitteiden 
osaamisen 
kuvauksiin.
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