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MAA 7–9 JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Oppimiskäsitys

Otavan uusi yläkoulun maantiedon oppikirjasarja Maa kehittää ja avartaa oppilaan 
maailmankuvaa ja auttaa häntä ymmärtämään niin alueiden erityispiirteitä kuin erilaisia 
ilmiöitä ja tapahtumia. Eri teemoihin pureudutaan ilmiökeskeiseltä pohjalta yhtä lailla 
luonnon- kuin ihmismaantieteenkin näkökulmasta, kantavana voimana runsas, näyttävä ja 
informatiivinen kuvitus. Oppilaan aloitekykyä kannustetaan ja häntä innostetaan maantie-
teellisellä tutkimuksella, jossa hyödynnetään siihen mennessä opittuja asioita.

Laaja-alainen osaaminen

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa osaaminen nähdään laajana kokonaisuutena.  
Ratkaisevia eivät ole vain tiedot ja taidot, vaan myös arvot ja asenteet sekä tahto toimia.

Kaikkien taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). Maa-sarjan  
oppimateriaalit ohjaavat ja innostavat oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan lähiympä-
ristöön sekä jokapäiväiseen elämään liittyviä ilmiöitä maantieteellisen näkökulman avulla. 
Samalla oppilas oppii ymmärtämään maapalloa muokkaavia ilmöitä sekä niihin vaikutta-
via tekijöitä, syitä ja seurauksia. Omaehtoista ajattelua ja oppimista edesauttaa runsas ja 
monipuolinen tehtävistö tutki ja toimi -periaatteella.

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät oleellisesti myös kulttuurinen osaaminen, vuorovai-
kutus ja ilmaisu (L2), joista muodostuu kyky toimia kulttuurisesti monimuotoisessa maa-
ilmassa. Maantiede on luonnon- ja ihmistieteiden synteesi, jossa korostuu koko maailman 
kultttuurinen kirjo ja siihen vaikuttavat taustatekijät. Oppimateriaalien avulla on helppo 
avartaa maailmankatsomustaan sekä ymmärrystä eri kulttuureja ja tapoja kohtaan. 
Tämä edesauttaa myös kykyä osallistua okjektiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
päätöksen tekoon. Monipuoliset työtavat ja tehtävät kehittävät omalta osaltaan oppilaan 
vuoro vaikutustaitoja.

Jokaisen perustaitoihin kuuluvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Lisäämällä 
 ymmärrystä ja tietoa ympäröivästä maailmasta sekä siihen vaikuttavista prosesseista  
maantiede vahvistaa oppilaan omaa maailmankuvaa ja edesauttaa häntä selviämään 
jokapäiväisen elämän tuomista arjen haasteista. Samalla oppilas oppii havaitsemaan  
lähi ympäristönsä muutoksia ja saa eväitä ympäristönsä kehittämiseen sekä yhteiskun nal-
liseen vaikuttamiseen.
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Viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta kykyä lukea ja tulkita eri kanavista välit-
tyvää tietoa. Kirjasarja harjaannuttaa monilukutaitoa (L4) sekä tieto- ja viestintätekno-
logista osaamista (L5) ohjaamalla niin tekstin kuin karttojen, kuvien ja diagrammien tutki-
miseen sekä tiedon etsimiseen verkosta, samoin kuin tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan 
erilaisia tekstejä erilaisissa yhteyksissä. Oppilas oppii toimimaan verkossa asiallisesti  
ja turvallisesti, etsimään tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Myös kuvanlukutaito  
ja kuvien tulkinta kehittyvät. Verkon käyttämistä tiedonlähteenä kannustetaan, samoin kuin 
TVT-taitojen hyödyntämistä opiskelussa. Nämä taidot korostuvat erityisesti tutki ja toimi  
-osioissa sekä oppikirjoihin liittyvän maantieteellisen tutkimuksen teossa.

Kirjasarja ja maantiede yleensä kehittävät oppilaan valmiutta työelämätaidoille ja yrittä-
jyydelle (L6) erilaisten oppimistilanteiden kautta. Oppilaita kannustetaan kehittämään  
yhteistyötaitojaan, kantamaan  vastuuta toimistaan sekä yrittämään sisukkaasti ja iloitse-
maan onnistumisen kokemuksista. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat tai-
toja, joiden kehittymistä sarja niin ikään tukee. Kirjasarjan työtavat kannustavat oppilaita 
vaikuttamaan omaan elämänsä ja elinympäristönsä kehittämiseen. Suhtautuminen luontoon 
ja muihin kulttuureihin avartuu ja ymmärrys näihin vaikuttavista taustatekijöistä kehittyy.  
Oppilasta myös kannustetaan vaikuttamaan omaan ja ympäristönsä tulevaisuuteen kestävän 
kehityksen periaatteisiin pohjautuen.

Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Kirjasarja kehittää oppilaan maantieteellista tietoa ja ymmärrystä (T1-T4). Se tukee  
oppilaan maailmankuvan jäsentymistä ja auttaa häntä tulkitsemaan ympäröivää maail-
maa lyhyiden mutta ytimekkäiden tekstiosuuksien, kuvituksen ja kartografisen informaation 
kautta. Oppilasta innostetaan tutkimaan sekä luonnon- että ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja 
ymmärtämään maapallo toimivana järjestelmänä, kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen. Myös ymmärrys erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja elinympäristöjä kohtaan kas-
vaa. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, maantieteellisiä 
syy-seuraussuhteita sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.

Oppilaan maantieteelliset  taidot (T5-T13) kypsyvät, kun ajattelutaito ja kysymyksenaset-
telu kehittyvät. Oppikirjasarja harjaannuttaa etenkin geomedia-taitoja: oppilasta kannus-
tetaan hyödyntämään karttoja, paikkatietoa, tilastoja, diagrammeja, kaavioita, valokuvia 
ja tekstilähteitä ym. aineistoa niin arkielämässä kuin tutkimuksen teossa. Oppilas oppii 
ymmärtämään tilan merkitystä, symboleita, mittasuhteita, suuntia ja etäisyyksiä ja häntä 
opastetaan yksinkertaisten karttojen ja maantieteellisten mallien laatimisessa. Tutkimustai-
dot kehittyvät, ja oppilas harjaantuu arvioimaan ympäristönmuutosta eri aluetasoilla sekä 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä. Oppilaan vuorovaikutus-, ryhmätyö-, 
argumentointi- ja esittämistaitoja tuetaan ja häntä ohjataan vaalimaan niin luonnon kuin ra-
kennetun ympäristön monimuotoisuutta. Myös osallistumisen ja vaikuttamisen taidot oppilaan 
omassa elinympäristössä kehittyvät.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteisiin (T14-T15) päästään tukemalla oppilaan kas-
vamista aktiiviseksi ja vastuulliseksi, kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 
Oppilas oppii arvostamaan alueellista identiteettiään ja luonnon, ihmistoiminnan, kulttuurien 
ja alueiden moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.
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Oppimisympäristöt ja työtavat

Maa-oppimateriaalit ohjastavat hyödyntämään opetuksessa monipuolisia oppimisympä-
ristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, luonto- ja kaupunkiret-
ket sekä paikkatiedon ymmärtäminen ovat keskeisiä osia opetuksessa. Kirjasarja auttaa 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä niin lähiympäristössä kuin muuallakin 
maailmassa. Oppilaan ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle jätetään hyvin tilaa. Asioiden 
ja ilmiöiden esitystapa tukee yhteisöllistä, vuorovaikutteista ja tutkivaa oppimista sekä 
omaehtoista ongelmanratkaisua.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Opetuksen eriyttäminen koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn etenemistä  
ja oppilaiden tapoja oppia sekä ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppi-
laan tarpeille ja mahdollisuuksille edetä yksilöllisesti. Oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota  
tuetaan ja oppimisen rauha turvataan. Eriyttämisellä voidaan ehkäistä tuen tarpeen synty-
mistä. 

Oppilaiden kehitysvaiheet, ennakkokäsitykset sekä aikaisemmat tiedot ja taidot otetaan 
huomioon. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä toimiminen ja monipuoliset, erilaisille 
oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen kokemuksia. Tuoteperhe tarjoaa 
eritasoisille ja eri tavoin oppiville oppilaille sopivaa materiaalia, jonka käyttöä opettajan 
materiaaleissa opastetaan.

Arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Maa-oppimateriaalit tarjoavat monipuolisen ja helposti omaksuttavan välineen oppilaan 
arviointiin. Oppilaan tietojen ja taitojen kehitystä on vaivaton seurata, ja rakentavaa pa-
lautetta on helppo antaa opintojen aikana. 

Maa-oppikirjojen sisällys

Maa – elämän planeetta
• Tutkimuskohteena Maa (mitä maantieto on, karttataidot)
• Avaruusalus Maa (planetaarisuus, aikavyöhykkeet, elämän edellytykset)
• Sininen Maa (vesikehä)
• Muuttuvan ilmaston Maa (lämpövyöhykkeet, ilmastoalueet, merivirrat)
• Metsien ja aavikoiden Maa (kasvillisuusvyöhykkeet, monimuotoisuus)
• Kiviplaneetta Maa (kivikehä, tuliperäisyys, pinnanmuodot)
• Asuttu Maa (asutuksen jakautuminen, väestötiheys, asutus ja ympäristö)
• Ihmisen muovaama Maa (maisema, eroosio, maaseutu ja kaupunki)
• Maantieteilijän Maa (maantieteellinen tutkimus)

 Maa – kotina maailma
• Maa - elämän planeetta (kertaus)
• Tulevaisuuden maailma (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys)
• Kasvavan väestön maailma (väestö, muuttoliikkeet, kaupungit, maaseutu)
• Kulttuurien ja konfliktien maailma (kulttuurit, alkuperäiskansat, pakolaisuus, siirtolaisuus)
• Luonnonvarojen maailma (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, energia)
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• Maatalouden maailma (ruoantuotanto, maankäyttö)
• Työtätekevä maailma (elinkeinot, globalisaatio, matkailu)
• Köyhien ja rikkaiden maailma (kehittyvät ja teollisuusmaat, halpatuotanto, koulutus) 
• Kuluttajan maailma (valintojen ja kulutuksen maailma, kestävä kehitys)
• Tutkijan maailma (havainnollistaminen, vertaileva tutkimus)
 
Maa – Suomesta maailmalle
• Maa - kotina maailma (kertaus)
• Kartoitettu Suomi (karttaohjelmat, paikanmääritys, lähiympäristö)
• Vakaan kallioperän Suomi (kallioperä, Suomen geologiaa)
• Jääkauden jälkien Suomi (Itämeri, pinnanmuodot, maannos, eroosio)
• Vesien ja saarten Suomi (vesistöt, järvet, joet, saaret)
• Metsäisten maisemien Suomi (maisema-alueet)
• Vuodenaikojen Suomi (ilmasto ja sää, ilmastonmuutos)
• Ihmisen rakentama Suomi (elinkeinot, liikenne)
• Energiaa käyttävä Suomi (energialähteet, energian käyttö)
• Asuttu Suomi (maaseutu, kaupungit, kulttuurimaisema)
• Suunnittelun ja suojelun Suomi (suunnittelu, ympäristön pilaantuminen, luonnonsuojelu)
• Monikulttuurinen Suomi (suomalaisuus, siirtolaisuus, alueellinen identiteetti)
• Kestävän kehityksen Suomi (vesitalous, eettinen tuotanto, minä kulutan)
• Eurooppalainen Suomi (Baltia, Itämeri, EU, tuotantoa maailmalla)
• Aluetutkijan Suomi (aluetutkimus, paikallistuntemus)


