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tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
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tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

T1 tukea 
oppilaan 
jäsentyneen 
karttakuvan 
rakentumista 
maapallosta 

Oppilas oppii
hahmottamaan
maapallon kart-
takuvan ja sen
peruspiirteet.
Hän oppii kes-
keisten kohtei-
den sijainnin ja
nimistön.

Maapallon kart-
takuvan hahmot-
taminen ja kes-
keisen paikanni-
mistön tuntemi-
nen

Oppilas osaa 
kertoa 
maanosan ja
valtion eron.
Oppilas nimeää 
kartalta 
valtameret ja 
maanosat.

Oppilas osaa ni-
metä joitakin
kaupunkeja ja
keskeisimpiä
kohteita Suomesta 
sekä valtioita 
Euroopasta
ja muualta maail-
masta sekä tietää 
nimeämiensä
kohteiden ja val-
tioiden sijainnin.

Oppilas osaa
maapallon 
karttakuvan 
peruspiirteet, 
kuten vuoristoja, 
niemimaita, 
salmia ja
merialueita, sekä
tietää keskeisten
kohteiden 
sijainnin ja 
nimistön.

Oppilas osaa
käyttää karttaku-
van peruspiirteitä
tarkoituksenmu-
kaisesti, kuten
soveltaa kohtei-
den sijaintia ja 
nimistöä maan-
tieteellisten ilmiöi-
den kuvailussa ja
selittämisessä.
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S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas oppii
luonnonmaantie-
teellisten ilmiöi-
den vaikutuksia.
Hän oppii tunnis-
tamaan ja kuvai-
lemaan luonnon-
maisemia 
Suomessa ja 
muualla
maapallolla.

Luonnonmaan-
tieteellisten 
ilmiöiden 
tuntemus

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä
maapallon 
muodon ja 
liikkeiden
aiheuttamista 
ilmiöistä. 
Oppilas nimeää
erilaisia luon-
nonmaisemia.

Oppilas osaa kertoa 
maapallon muodon 
ja liikkeiden aiheutta-
mista ilmiöistä esimer-
merkkien avulla. Op-
pilas nimeää lämpö-
vyöhykkeet. Oppilas 
nimeää ja antaa 
esimerkkejä joistakin 
ilmasto- ja kasvillisuus-
alueista. Oppilas tun-
nistaa ja kuvailee 
luonnonmaisemia Suo 
messa ja maapallolla.

Oppilas osaa selittää 
maapallon muodon ja 
liikkeiden aiheutta-
mia ilmiöitä esimerk-kien 
avulla. Oppilas nimeää 
ja sijoittaa kartalle 
keskeisimmät 
maapallon ilmasto- ja 
kasvillisuusalueet ja 
kertoo joitakin niiden 
syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä. Oppilas an-taa 
esimerkkejä
luonnonmaisemien 
syntyyn vaikuttaneista 
tekijöistä Suomessa
ja maapallolla 

Oppilas ymmärtää Maan 
planetaarisuuden sekä 
osaa selittää maapallon 
muodon ja liikkeiden 
aiheuttamia ilmiöitä ja 
kertoa miten ne vaikutta-
vat ihmisen toimintaan. 
Oppilas osaa vertailla 
maapal-lon keskeisimpiä 
ilmasto- ja kasvillisuus-
alueita ja selittää niiden 
syntyyn vaikuttavia te-
kijöitä. Oppilas selittää
luonnonmaisemien 
syntyyn vaikuttaneita 
tekijöitä Suomessa ja
maapallolla.

T2 ohjata 
oppilasta 
tutkimaan 
luonnonmaantie-
teellisiä ilmiöitä 
sekä 
vertailemaan 
luonnonmaisema 
Suomessa ja 
muualla 
maapallolla
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S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

Oppilas oppii ih-
mismaantieteel-
listen ilmiöiden
vaikutuksia. Hän
oppii kulttuurien
piirteiden ja kult-
tuurimaisemien
vaihtelua Suo-
messa ja 
maapallon eri 
alueilla.

Ihmismaantie-
teellisten 
ilmiöiden 
tuntemus

Oppilas osaa ni-
metä joitakin ih-
mismaantieteel-
lisiä ilmiötä, 
kuten väestö, 
elinkeinot, 
liikennemuodot 
ja matkailu 
Suomessa ja
muualla maail-
massa.

Oppilas osaa nime-
tä ja antaa esimerk-
kejä ihmismaantie-
teellisistä ilmiöistä 
Suomessa ja muu-
alla maailmassa. 
Oppilas nimeää 
joitakin tekijöitä, 
jotka vaikuttavat 
kulttuurien piirteisiin.
Oppilas kuvailee
erilaisia kulttuurimai-
semia.

Oppilas osaa 
kertoa ihmis-
maantieteellisistä 
ilmiöistä Suomessa 
ja muualla maa-
ilmassa. Oppilas 
kertoo, millaiset 
tekijät vaikuttavat 
kulttuurien piirtei-
siin eri alueilla. 
Oppilas vertailee
kulttuurimaisemia 
eri alueilla.

Oppilas osaa selittää 
erilaisista ihmismaantie-
teellisistä ilmiöistä 
Suomessa ja muualla 
maailmassa ja perus-
tella syntyyn vaikut-
taneita tekijöitä. Op-
pilas kuvailee kult-
tuurien piirteiden vai-
htelua Suomessa ja
muualla maailmassa.
Oppilas selittää, mitkä 
tekijät vaikuttavat kult-
tuurimaisemien syntyyn 
Suomessa ja muualla 
maailmassa.

T3 ohjata oppilasta 
tutkimaan ihmis-
maantieteellisiä 
ilmiöitä ja kulttuu-
rimaisemia sekä 
ymmärtämään 
erilaisia 
kulttuureita, 
elinkeinoja ja
ihmisten elämää 
Suomessa ja 
maapallon eri 
alueilla
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S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T4 kannustaa 
oppilasta 
pohtimaan 
ihmisen toiminnan 
ja luonnonym-
päristön välistä 
vuorovaikutusta 
sekä 
ymmärtämään 
luonnonvarojen
kestävän käytön 
merkitys

Oppilas oppii ih-
misen toiminnan
ja luonnonympä-
ristön välistä
vuorovaikutusta.
Oppilas 
ymmärtää 
luonnonvarojen 
kestävän 
käytön 
merkityksen.

Luonnon ja ihmi-
sen toiminnan
välisen vuorovai-
kutuksen ymmär-
täminen sekä
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Oppilas osaa 
tunnistaa, miten
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toimin-
taan, kuten elin-
keinoihin. 
Oppilas nimeää
erilaisia 
luonnonvaroja.

Oppilas osaa 
kuvailla, miten
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toimin-
taan. Oppilas 
luokittelee 
luonnonvaroja 
niiden kestä-
vyyden näkökul-
masta.

Oppilas osaa ker-
toa, miten luon-
nonympäristö
vaikuttaa ihmisen 
toimintaan
Suomessa ja eri
puolilla maapal-
loa. Oppilas 
kertoo, miksi 
luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
on tärkeää.

Oppilas osaa selittää, 
miten luonnonympäris-
tö vaikuttaa ihmisen 
toimintaan ja nimeää 
alueellisia esimerkkejä
niistä. Oppilas peruste-
lee, miten ihmisen 
toiminta aiheuttaa 
erilaisia ympäristöongel-
mia. Oppilas osaa se-
littää luonnonvarojen 
kestävän käytön ja ym- 
päristöongelmien suh-
teita ja perustella luon-
nonvarjojen kestävän
käytön merkityksen.
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alueet
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S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

T5 ohjata 
oppilasta 
kehittämään 
maantieteellistä 
ajattelutaitoa 
sekä
kykyä esittää 
maantieteellisiä 
kysymyksiä

Oppilas oppii
maantieteellisiä
ajattelutaitoja.
Oppilas oppii
esittämään
maantieteellisiä
kysymyksiä.

Maantieteellinen 
ajattelutaito

Oppilas osaa 
kertoa 
keskeisten
maantieteen 
peruskäsitteiden
merkityksen.
Oppilas kuvailee
aluetta kartoista
tai kuvista.

Oppilas osaa määri-
tellä maantieteellisiä 
peruskäsitteitä. 
Oppilas tunnistaa eri 
aluetasoja, kuten oma 
lähiympäristö, kunta, 
Suomi, Eurooppa ja 
koko maailma. Oppi-
las kuvailee aluetta 
kartoista tai kuvista. 
Oppilas muodostaa 
tarkastel-tavaan aihe-
piiriin liittyviä yksinker-
taisia maantieteellisiä 
kysymyksiä.

Oppilas osaa 
kuvailla ilmiöitä
käyttäen maan-
tieteen peruskä-
sitteitä. Oppilas 
kuvailee aluei-
den välisiä eroja 
joillakin alue-
tasoilla. Oppilas 
esittää maantie-
teellisiä kysymyk-
siä ja pohtii vasta-
uksia niihin.

Oppilas osaa selittää 
ilmiöitä käyttämällä 
tarkoituksenmukai-
sesti maantieteellisiä 
käsitteitä. Oppilas 
vertailee maantie-
teellisiä ilmiöitä eri 
aluetasoilla ja selit-
tää syitä alueiden 
välisiin eroihin. Oppi-
las esittää perustel-
tuja maantieteellisiä 
kysymyksiä ja 
vastauksia niihin.
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maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

T6 ohjata 
oppilasta 
kehittämään 
tilatajua sekä 
symboleiden, 
mittasuh-
teiden, suuntien 
ja etäisyyksien 
ymmärrystä

Oppilas oppii so-
veltamaan kart-
tataitoja käytän-
nössä. Oppilas 
oppii käyttämään 
kartan symboleja 
ja mittasuhteita
sekä ottamaan
suuntia ja mittaa-
maan etäisyyksiä.

Tilatajun 
kehittyminen

Oppilas osaa 
ilmansuunnat.
Oppilas 
tunnistaa
ja nimeää 
joitakin 
karttamerkkejä.

Oppilas osaa 
ilmaista kohteen
sijainnin ilman-
suuntien avulla.
Oppilas tunnistaa
ja nimeää 
karttamerkkejä.
Oppilas mittaa 
janamittakaavan
avulla 
etäisyyksiä.

Oppilas osaa
suunnata maas-
tokartan todelli-
suuden mukai-
sesti ja liikkua
maastossa 
kartan avulla.
Oppilas mittaa
suhdelukumitta-
kaavan avulla
etäisyyksiä kar-
talla.

Oppilas osaa
käyttää tarkoi-
tuksenmukaisesti
eri karttatyyp-
pejä sekä 
ilma- ja
satelliittikuvia.
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alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T7 ohjata 
oppilasta 
harjaannuttama
an arkielämän 
geomediataitoja 
sekä
lukemaan, 
tulkitsemaan ja 
laatimaan 
karttoja ja muita 
malleja maantie-
teellisistä ilmiöistä

Oppilas oppii
geomediataitoja. 
Oppilas oppii lu-
kemaan, tulkitse-
maan ja laati-
maan karttoja ja
muita malleja
maantieteelli-
sistä ilmiöistä

Geomediataidot Oppilas osaa 
tun-
nistaa yksinker-
taisia asioita 
kartoilta, dia-
grammeista ja
kuvista.

Oppilas osaa tul-
kita kuvia, dia-
grammeja, kart-
toja sekä 
karttapalveluja
maantieteelli-
sistä ilmiöistä.
Oppilas laatii yk-
sinkertaisia kart-
toja ja diagram-
meja.

Oppilas osaa 
tulkita kuvia, dia- 
grammeja, kart- 
toja, karttapalve-
luja sekä muuta 
geomediaa 
maantieteellisistä 
ilmiöistä. Oppilas 
laatii karttoja, dia-
grammeja sekä
muita maantie-
teellisiä malleja

Oppilas osaa
tehdä johtopää-
töksiä laatimis-
taan kartoista, 
diagrammeista,
muusta geome-
dia-aineistosta
sekä muista
maantieteelli-
sistä malleista.
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Kommentit ja muistiinpanot:

T8 ohjata 
oppilasta 
kehittämään 
maantieteellisiä 
tutkimustaitoja

Oppilas oppii
maantieteellisiä
tutkimustaitoja.

Maantieteelliset
tutkimustaidot

Oppilas 
osallistuu
pienimuotoisen
tutkimuksen 
toteutukseen ja
osaa kertoa, 
mitä
tutkimuksessa on
tehty.

Oppilas osaa 
toteuttaa pieni-
muotoisen maan-
tieteellisen tutki-
muksen.
Oppilas osaa 
valita sopivan 
tavan
tutkimustulosten
esittämiseen.

Oppilas osaa to-
teuttaa maan-
tieteellisen tutki-
muksen. Oppilas 
havainnollistaa 
tutkimustuloksia 
geomedian 
avulla sekä 
esittää tutkimus-
tuloksia maan- 
tieteelle ominai- 
sella tavalla.

Oppilas osaa to-
teuttaa rakenteel-
taan selkeän
maantieteellisen
tutkimuksen. Op-
pilas havainnollis-
taa ja esittää 
tuloksiaan moni-
puolisesti geomed-
ian avulla ja liittää 
tutkimustulokset
osaksi maantie-
teellisiä ilmiöitä
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Maantieteelliset taidot

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L4 Monilukutaito

T9 harjaannuttaa 
oppilasta havain-
noimaan ympäris-
töä ja siinä tapah-
tuvia muutoksia 
sekä aktivoida 
oppilasta 
seuraamaan 
ajankohtaisia
tapahtumia omassa 
lähiympäristössä, 
Suomessa ja koko 
maailmassa

Oppilas oppii havain-
noimaan ympäristöä 
ja siinä tapahtuvia 
muutoksia erityisesti 
ilmastonmuutosta ja 
luonnon monimuo- 
toisuuden heikkene-
mistä. Oppilas oppii
seuraamaan ajan-
kohtaisia tapahtu-
mia omassa lähiym-
päristössä, Suomessa 
ja koko maailmassa.

Ympäristöluku-
taito ja ympäris-
tön muutosten
arvioiminen

Oppilas 
osallistuu
kenttätutkimuk-
siin ohjatusti.
Oppilas osaa 
tunnistaa 
ympäristön 
muutoksia.

Oppilas osallistuu kent-
tätutkimuksiin itsenäi-
sesti ohjeen mukaan.
Oppilas osaa havain-
noida ympäristön 
muutoksia, kuten ilmas-
tonmuutosta ja luonnon 
monimuotoisuuden 
heikkenemistä Suomes-
sa ja muualla maail-
massa, ja antaa 
esimerkkejä
näistä. Oppilas seuraa
maantieteellisiin ilmi-
öihin liittyviä ajankoh-
taisia tapahtumia

Oppilas osallistuu
kenttätutkimuksiin ja 
kytkee havaintoja 
opettajan ohjaamana
käsiteltävään ilmiöön.
Oppilas osaa kertoa 
ympäristön muutoksis-
ta ja nimeää syitä kes-
keisimpiin ympäristön 
muutoksiin. Oppilas 
seuraa maantieteelli-
siin ilmiöihin liittyviä
ajankohtaisia tapah-
tumia ja selittää 
joidenkin 
tapahtumien 
taustoja.

Oppilas osallistuu
kenttätutkimuksiin ja 
kytkee havaintoja 
käsiteltävään ilmiöön.
Oppilas osaa selittää 
syitä ympäristön 
muutosten taustalla.
Oppilas arvioi 
kriittisesti 
seuraamiensa maan-
tieteellisten tapahtu-
mien vaikutuksia 
omassa lähiympäris-
tössä, Suomessa tai
koko maailmassa.
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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

Maantieteelliset taidot

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapal- 
lolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Kommentit ja muistiinpanot:

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

Oppilas oppii
vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaitoja
ja reflektoimaan 
omaa toimin-
taansa ryhmän
jäsenenä. Hän
oppii argumen-
toimaan ja 
esittämään 
maantieteellistä 
tietoa selkeästi. 

Ryhmässä 
työskentelyn, 
maantieteellisen 
tiedon esittämisen 
ja argumentoin-
nin taidot

Oppilas osaa 
toi-
mia ohjatusti
osana ryhmää. 
Oppilas erottaa
toisistaan 
maan-
tieteellisen tie-
don ja mielipi-
teen.

Oppilas osaa toi-
mia ryhmän jäse-
nenä. Oppilas 
esittää maan-
tieteellistä tietoa 
omin sanoin.
Oppilas kuunte-
lee toisten näke-
myksiä ja esittää
omia näkemyksi-
ään maantieteel-
lisistä asioista.

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti ryhmän 
jäsenenä. Oppilas 
esittää maan-
tieteellistä tietoa 
oppiaineelle 
ominaisella 
tavalla. Oppilas 
esittää perusteluja
omille näkemyk-
silleen maantie-
teellisistä asioista.

Oppilas osaa toimia 
kannustavana 
ryhmän jäsenenä. 
Oppilas perustelee 
esittämäänsä
maantieteellistä
tietoa. Oppilas 
perustelee maan-
tieteellisen tiedon 
pohjalta johdonmu-
kaisesti omia näke-
myksiään maan-
tieteellisistä asioista.
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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

Maantieteelliset taidot

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T11 ohjata 
oppilasta 
vaalimaan 
luontoa, 
rakennettua 
ympäristöä ja
niiden 
monimuotoisuutta 
sekä vahvistaa 
oppilaan 
osallistumisen ja
vaikuttamisen 
taitoja

Oppilas oppii
osallistumisen ja
vaikuttamisen
taitoja eri 
aluetasoilla.

Osallistumis- ja
vaikuttamistaito-
jen soveltaminen
eri aluetasoilla.

Oppilas 
osallistuu
ohjatusti lähiym-
päristön vaalimi-
seen, kuten viih-
tyisyyden tai tur-
vallisuuden pa-
rantamiseen tai
ympäristön mo-
nimuotoisuuden
säilyttämiseen.

Oppilas osallistuu
lähiympäristön
vaalimiseen.
Oppilas antaa
esimerkkejä ta-
voista osallistua
ja vaikuttaa lä-
hiympäristöön,
globaaleihin ilmi-
öihin ja alueelli-
siin kehityskysy-
myksiin.

Oppilas osaa 
ohjatusti suunni-
tella ja osallistuu
lähiympäristön
vaalimiseen.
Oppilas selittää,
miten voi osallis-
tua ja vaikuttaa
lähiympäristöön,
globaaleihin 
ilmiöihin ja alu-
eellisiin kehitys-
kysymyksiin.

Oppilas käyttää 
kuvallisen 
tuottamisen 
menetelmiä 
tarkoituksenmu-
kaisesti ja 
monipuolisesti 
tehdessään 
havaintoja.
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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

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit 
maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T12 tukea 
oppilasta 
kasvamaan 
aktiiviseksi, 
vastuullisesti 
toimivaksi ja
kestävään 
elämäntapaan 
sitoutuneeksi 
kansalaiseksi

Oppilas oppii 
kasvamaan aktii-
viseksi, vastuulli-
sesti toimivaksi ja
kestävään 
elämäntapaan 
sitoutuneeksi 
kansalaiseksi.

Ei käytetä arvo-
sanan 
muodostumisen 
perusteena. 
Oppilasta
ohjataan pohti-
maan 
kokemuksiaan 
osana 
itsearviointia.
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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

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

S1 Maapallon karttakuva ja 
alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva 
maailma
S3 Elämän perusedellytykset 
maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja 
elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Kommentit ja muistiipanot:

T13 ohjata oppi-
lasta arvosta-
maan alueellista
identiteettiään
sekä luonnon, ih-
mistoiminnan ja
kulttuurien mo-
ninaisuutta ja
kunnioittamaan
ihmisoikeuksia
kaikkialla maail-
massa

Ei käytetä arvo-
sanan 
muodostumisen 
perusteena. 
Oppilasta
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana 
itsearviointia.

Maantieto 7–9

Oppilas oppii ar-
vostamaan alu-
eellista identi-
teettiään sekä
luonnon, ihmis-
toiminnan ja
kulttuurien moni-
naisuutta ja 
kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia
kaikkialla maail-
massa.
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