MAANTIEDE
Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta
ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan
vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena
elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.
Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen
ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.
Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja
paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii
maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan
perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä
toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Opetuksen tavoitteet
Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten
tietojen esittämisessä
alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa
kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia
tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
ee ja kunnioittaa erilaisuutta
kehitykseen
toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.
Aihekokonaisuudet maantieteen opetuksessa
Maantieteen eri kursseilla aihekokonaisuudet tulevat vaihtelevasti esille.
Luonnonmaantieteen kurssilla (GE1) käsitellään hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita sää- ja
ilmastoaihepiirien yhteydessä. Teknologia ja yhteiskunta sekä kestävä kehitys liittyvät myös näihin aiheisiin.
Viestintä- ja mediaosaaminen kytkeytyy luonnonmaantieteen tarkasteluun monella tavalla. Toisaalta
pyritään tulkitsemaan kriittisesti vastaanotettua tietoa ja toisaalta hankkimaan tietoja, joilla itse kyetään
tuottamaan viestejä eri mediamuotojen avulla.
Toinen maantieteen kurssi (GE2) tarkastelee laajasti kulttuureja, mutta liittyy toisaalta myös hyvinvointiin ja
turvallisuuteen, teknologiaan ja yhteiskuntaan sekä kestävään kehitykseen. Kurssin monet teemat
koskettavat myös viestintää ja mediaosaamista sekä aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä, joten kaikki
aihekokonaisuudet liittyvät kurssiin monipuolisesti.
Riskien maailma (GE3) koskettaa kaikkia aihekokonaisuuksia myös monin tavoin. Kurssilla voidaan
painottaa erityisesti viestintä- ja mediaosaamista. Kurssin toteuttamistavasta riippuen voidaan esimerkiksi
keskittyä medialukutaitoon tai viestintään. Kestävä kehitys sekä hyvinvointi ja turvallisuus korostuvat myös
tällä kurssilla.
Aluetutkimuskurssin (GE4) sisältöön liittyy läheisimmin mediaosaaminen, koska kurssilla sekä hankitaan
tietoja että tuotetaan niitä itse. Syy- ja seuraussuhteiden pohdinta edellyttää myös kulttuurien
tuntemukseen sekä teknologian ja yhteiskunnan suhteisiin kytkeytyvää tarkastelua.

Suoritusohjeet
Pakolliset kurssit (GE1 ja GE2) suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Perustellusta syystä
opettaja voi antaa luvan poiketa järjestyksestä. Syventävien kurssien (GE3, GE4, GE5, GE6)
suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin
kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä
taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida
maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maan-tieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat
maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset
taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot.
Pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa on numeroarviointi. Kursseista GE5 ja GE6
annetaan suoritusmerkintä (S/H).
Pakolliset kurssit
GE 1 Sininen planeetta
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan
luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä
ltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.
Keskeiset sisällöt
Maantieteellinen ajattelu

en kulku

Maan planetaarinen luonne

Ilmakehä liikkeessä
rakenne ja merkitys

Vesikehä liikkeessä

Sää ja ilmasto
ustaminen
- ja ilmastovyöhykkeet

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
s

Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
GE 2 Yhteinen maailma
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
itteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja
rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen
i alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen
syitä ja seurauksia
eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen

itystä
nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.
Keskeiset sisällöt
Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät

Väestö ja asutus

Luonnonvarat

Alkutuotanto ja ympäristö
- ja kalatalous

Teollisuus ja energia
-aineet ja energialähteet
energiatalouden periaatteet
Liikkuminen ja vuorovaikutus

– maantieteellinen diffuusio
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
riat

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

Valtakunnalliset syventävät kurssit
GE 3 Riskien maailma
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
sen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät riskit
maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta
riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti

oppimaansa tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin

hyvinvointiin ja turvallisuuteen
kehityksen mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet

Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
rgiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puhtaan veden
saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversiteetin heikkeneminen

Ihmiskunnan riskit ja riskialueet
-kunnalliset ja poliittiset
jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen
Tekniset riskit
GE 4 Aluetutkimus
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

avoin kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai
haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä
julkaisemisessa
alisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina

austekniikan sekä
tuntee tekijänoikeudet.
Keskeiset sisällöt
Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
kysely ja haastattelu
vat
-ROM-tallenteina olevat
lähteet
Paikkatietojärjestelmät
usmahdollisuudet
alueilla paikkatieto-ohjelman avulla
Oma aluetutkimus
isen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla,
aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi
väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä
alueen ongelmat ja kehittäminen
Koulukohtaiset syventävät kurssit
GE 5 Maantieteen kertauskurssi
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
dostaa kokonaiskuvan lukion maantieteen oppimäärästä

Keskeiset sisällöt
keskeiset käsitteet ja sisällöt
GE 6 Geofysiikka
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa
- yhdistää fysiikan ja maantieteen tietoja toisiinsa
- saa syvemmän kuvan maapallon rakenteesta ja sen fysikaalisesta toiminnasta ja erityisesti maapallon eri
osien keskinäisistä vuorovaikutuksista
Keskeiset sisällöt
- Kivikehä: Maan asema Aurinkokunnassa, Maan planeettaluonne, Maan liikkeet, laattaliikunnot,
magnetismi
- Vesikehä: veden ominaisuudet ja veden hydrologinen kierto, järvet ja joet, lumi, routa ja jää, meret ja
veden liike merissä
- Ilmakehä: ilmakehän historia, rakenne, sää, ilmasto
- Plasmakehä: Aurinko, ionosfääri, magnetosfääri, lähiavaruuden ja yläilmakehän ilmiöt
- Kehien väliset vuorovaikutussuhteet

