BIOLOGIA
Oppiaineen tehtävä
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä,
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta, kehittää luontosuhdetta sekä ohjata oppilaita
ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja
evoluution perusteita.
Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan
oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon
tutkimisessa käytetään maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja
kokemuksellinen oppiminen motivoi, virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta
tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään
monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Konkreettiset työtavat, monipuolinen kuvien ja
diagrammien käyttö, eriyttäminen, kielitietoinen opetus ja teknologian käyttö edistävät
oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.
Biologian opetuksessa kehitetään oppilaiden ajattelu-, oppimaan oppimisen-,
ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi harjoitellaan taitoja, jotka antavat valmiuksia
biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.
Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan
soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan
liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka paikalliseen yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden
ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia
vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen
elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja oman globaalin vastuun
ymmärtämiseen.
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Biologian opetus jakautuu neljään sisältöalueeseen:


Lähdemme luontoon!



Mitä elämä on?



Ihminen



Yhteinen ympäristömme

Yksi sisältöalue käsitellään pääsääntöisesti yhdellä vuosiluokalla. Yhteinen ympäristömme –
kurssi voidaan hajauttaa vuosiluokkien kesken ja toteuttaa oppiainerajat ylittävinä
ilmiöpohjaisina projekteina.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Biologian opiskelussa keskeisintä on tutkiva oppiminen ja maastotyöskentely. Tavoitteena
on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa
tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä, sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään
biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta
keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä
biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulosten tulkinnassa ja niiden esittämisessä.
Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen
huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa
erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia
tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja
soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys,
kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja.
Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti erilaisia ilmiöitä sekä erilaisia
tietolähteitä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Biologian opiskelu on tekemällä oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaat tekevät
havaintoja yksin ja yhdessä sekä tekevät tutkimuksia omista lähtökohdistaan. Käsitteiden
avaaminen konkretian kautta ja monikanavaisuus auttavat kaikkia oppijoita.
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Tunneilla ja kotitehtäväksi voidaan antaa erilaisia tehtäviä oppilaan oman taitotason
mukaisesti. Materiaalin valinnassa kiinnitetään huomiota selkeään tekstiin ja kuvien
runsaaseen käyttöön. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus,
yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä
tiedon liittäminen jo ennestään opittuun.

Lisäksi asiat voidaan opettaa monipuolisten esimerkkien avulla hyödyntäen oppilaiden
kokemus- ja kulttuuritaustaa. Tämä auttaa myös suomen kielen opintojen alussa olevia
oppilaita. Monelle oppilaalle saattaa olla hyödyksi myös käyttää rinnakkain omalla
äidinkielellään olevaa sanastoa, selityksiä sekä havainnollistavia kuvia ja materiaalia myös
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Oppilaan oppimisen arviointi
Biologiassa opiskellaan toiminnallisesti ja tutkivalla otteella erilaisissa oppimisympäristöissä
ja myös arviointia toteutetaan eri ympäristöissä. Biologian opintojen alussa oppilaalle
tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi.
Oppilaat osallistetaan arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sen kehittämiseen.
Arvioinnissa painotetaan oppimisprosessia ja siinä keskitytään koko oppimisprosessin
arviointiin ja monipuoliseen näyttöön. Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään itsearviointia
sekä vertaisarviointia. Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn
havainnointiin ja oppimista ohjaaviin keskusteluihin.
Opiskeluprosessin aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista,
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, ideoiden laatua, käsitteiden käyttöä, ilmaisun
selkeyttä ja työn loppuunsaattamista. Arviointi dokumentoidaan niin, että oppilaan on helppo
seurata arvosanansa kehittymistä. Näin arvioinnista tulee läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.
Biologian arvioinnissa painotetaan taitojen oppimista kuten oppimaan oppimista,
tutkimustaitoja, laborointeja sekä biologialle tyypillisten tutkimusvälineiden käyttöä. Näiden
arvioimiseksi tarvitaan monipuolisia arviointimenetelmiä. Oppilaan täytyy saada osoittaa
osaamisensa monella eri tavalla mikä tukee myös erilaisia oppijoita.
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän
päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen biologiassa
Biologian opiskelu perustuu erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. Biologian vuosiluokittaiset
oppisisällöt on rakennettu monipuolisiksi ilmiökokonaisuuksiksi. Ilmiöitä tutkitaan monin
eri tavoin.
Biologian opiskelu mahdollistaa ilmiöiden opiskelun yli oppiainerajojen kaikkien
oppiaineiden kanssa. Esimerkiksi kemiassa ja fysiikassa samanlaisia aiheita käsitellään
suurilta osin samoilla vuosiluokilla, jolloin yhteistyötä on helpompi toteuttaa.
Kurssit jakautuvat eri vuosiluokilla seuraavasti:
●

7. luokalla Lähde luontoon

●

8. luokalla Mitä elämä on?

●

9. luokalla Ihminen

Yhteinen ympäristömme -kurssin asioita käsitellään mahdollisuuksien ja aihekokonaisuuksien
mukaan eri vuosikursseilla sekä maantiedon tunneilla erityisesti 9. luokalla. Kukin opettaja
noudattaa oman harkintansa mukaan tätä jaottelua.
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Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Tutustutaan biologiaan oppiaineena ja siihen, miten biologiaa opiskellaan. Biologian
opiskelussa on tärkeää havaintojen tekeminen mahdollisesti muuttuvassa ympäristössä,
syyseuraus-suhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen.
Oppimisprosessi tehdään näkyväksi. Oppilaita ohjataan tutkimaan asioita eri näkökulmista ja
tarkastelemaan omaa oppimistaan ja valintojaan kriittisesti sekä ymmärtämään niiden
mahdollisia seurauksia.
Oppilaita innostetaan tieteelliseen ja luovaan ajatteluun sekä arvostamaan uuden oppimista.
Harjoitellaan kasvien ja eläinten luokittelua.

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilas oppii esittämään ja perustelemaan omia mielipiteitään ja kuuntelemaan sekä
kunnioittamaan muiden mielipiteitä.
Opiskelussa hyödynnetään oppilaiden monikulttuurisuutta ja korostetaan yhteistä
ihmisyyttä.

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Tutustutaan oman kehoon ja sen ominaisuuksiin. Tutustutaan oppilaan omiin
mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan terveyteen ja tulevaisuuteen.

L4 – Monilukutaito
Kehitetään monilukutaitoa biologisten tekstien, kuvien, taulukoiden, kaavioiden ja
ajankohtaisten uutisten sekä erilaisten oppimisympäristöjen avulla.
Opiskelussa harjoitellaan yksinkertaisten tutkimusten tekemistä, raportointia sekä
ympäristön tilan lukemista.
Opiskellaan argumentointi- ja väittelytaitoja ja hyödynnetään oppilaille itselleen
merkityksellisiä tekstejä, mielipidekirjoituksia ja referaatteja.
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L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Hyödynnetään lajintunnistusohjelmia esimerkiksi eliökokoelman teossa, tutustutaan
erilaisiin lajeihin ja vertaillaan niiden rakenteita. TVT:aa käytetään ajankohtaisen tiedon
hankinnassa ja erilaisten tuotosten tekemisessä ja töiden dokumentoinnissa.
Harjoitellaan kriittistä tiedonhankintaa ja esitysten ja tekstien tuottamista.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.
Tutustutaan metsä-ja luontoalan tehtäviin. Otetaan vastuu prosessin loppuun saattamisesta.

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kehitetään oppilaiden luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä esimerkiksi maastokäyntien
avulla ja herätetään arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan.
Laajennetaan heidän haluaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja
sen ulkopuolelle.
Käsitellään metsän merkitystä Suomessa.
Ohjataan oppilasta globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Vuosiluokan 7 biologian sisältöalueet ja tavoitteet
Lähde luontoon -kurssi
S1 – Biologinen tutkimus
Tutustutaan metsäekosysteemiin muun muassa harjoittelemalla lajintunnistusta, tekemällä
eliökokoelma ja suorittamalla luonnontieteellisiä tutkimuksia.

S2 – Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön Tehdään
retkiä koulun lähimetsään.
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S3 – Ekosysteemin perusrakenne ja –toiminta
Opiskellaan metsätyyppejä, kerrataan yhteyttäminen ja soluhengitys, tutkitaan
ravintoverkkoja ja pohditaan ekosysteemien monimuotoisuutta.

S6

Kohti kestävää tulevaisuutta

Pohditaan metsien monimuotoisuutta ja kestävää käyttöä. Vahvistetaan oppilaan omaa
luontosuhdetta.
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Tavoitteet
T1 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja
tunnistamaan lajeja.

Laaja-alainen
osaaminen
L4, L5

T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon
monimuotoisuudelle.
T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.
T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä
ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
T9 tavoitteena on ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan
kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. (Yhteinen tavoite 7. ja 8.
luokilla)
T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että
koulun ulkopuolella.
T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja
sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta.

L4, L5
L4, L7

L1
L1, L5
L5, L6, L7

L1, L5
L7

Sisällöt
S1, S2,
S3, S6

S1, S2,
S3
S1, S2,
S3, S6
S1, S2,
S3, S6
S1, S2,
S3
S1, S2,
S3, S6
S1, S2,
S3, S6
S1, S2,
S3, S6

Vuosiluokan 8 biologian sisältöalueet ja tavoitteet
Mitä elämä on? -kurssi
S1 – Biologinen tutkimus
Luonnontieteellisen tutkimuksen rakenteeseen tutustuminen ja kasvien kasvattaminen
siemenestä.

S3 – Ekosysteemin perusrakenne ja –toiminta
Opiskellaan ekosysteemien monimuotoisuutta, kerrataan yhteyttäminen ja soluhengitys,
tutkitaan ravintoverkkoja ja pohditaan ekosysteemien toimintaa.
S4

Tutustutaan erilaisiin soluihin ja soluelimiin

Käydään läpi solujen elintoimintoja, kuten soluhengitys ja yhteyttäminen.
Kaikkien sisältöalueiden opiskelussa opitaan biologista ajattelua, eliöiden luokittelua,
rakenteita ja vertailua. 8. luokan biologian opiskelussa perehdytään myös evoluution
peruskäsitteisiin ja evoluutioteoriaan.
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Tavoitteet
T1 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja
tunnistamaan lajeja.
T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys
luonnon monimuotoisuudelle.
T4 tavoitteena on tutustua perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin.
T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.
T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä
ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
T9 tavoitteena on ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan
kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.
(yhteinen tavoite 7. ja 8. vuosiluokilla)
T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että
koulun ulkopuolella.
T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja
sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta.

Laaja-alainen
osaaminen
L4, L5

Sisällöt

L4, L5
L4, L7

L1
L1
L1, L5
L5, L6, L7

L1, L5
L7

S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4
S1, S3,
S4

Vuosiluokan 9 biologian sisältöalueet ja tavoitteet
Ihminen -kurssi
S1 – Biologinen tutkimus
Tutkitaan omaa elimistöä (keuhkojen tilavuus, verenpaine, veriryhmät). Ihmiselimistön
rakenteita havainnollistetaan tutkimalla nisäkkäiden elimiä ja mikroskooppinäytteitä.

S2 – Ihminen
Tutustutaan perinnöllisyyteen, kerrataan eläinsolun rakenne, toiminta ja soluhengitys,
perehdytään ihmiselimistön rakenteeseen ja toimintaan ja vahvistetaan biologista ajattelua.
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Yhteinen ympäristömme -kurssi
S1 – Biologinen tutkimus
Selvitetään lähiympäristön tilaa ja ympäristöongelmia.

S6 – Kohti kestävää tulevaisuutta
Perehdytään siihen, miten ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja miten ihminen voi vaalia luonnon
monimuotoisuutta. Opitaan kestävän elämäntavan perusperiaatteita sekä eettisesti
perusteltujen valintojen merkitystä. Syvennetään luonnontieteellistä ajattelua, syvennytään
ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja raportoidaan niistä tvt:n avulla.
Tavoitteet
T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys
luonnon monimuotoisuudelle.
T4 tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin.
T5 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja
elimistön perustoimintoja.
T6 tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä
tapahtuvia muutoksia, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden merkitys.
T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.
T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä
ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että
koulun ulkopuolella.
T11 tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja
omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Laaja-alainen
osaaminen
L4, L5

Sisällöt
S1, S5

L4. L7

S1, S6

L1
L3

S1, S5
S5

L4, L7

S1, S6

L1

S1, S5 S1, S6

L1, L5

S1, S5

L1, L5, L6

S1, S5 ,S1, S6

L2, L3, L7

S1, S6

T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen
ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

L7

S1, S6

T13 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.
T14 tavoitteena on innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi.

L7
L5, L7

S6
S6

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Biologian opetuksen
Sisällöt
tavoitteena on
Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta
S1-S4, S6
ymmärtämään ekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja tunnistamaan
lajeja

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan
eliöiden rakenteita ja
elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan
rakennetta

T3 ohjata oppilasta tutkimaan
eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja
ymmärtämään erilaisten
elinympäristöjen merkitys
luonnon monimuotoisuudelle
T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään perinnöllisyyden
ja evoluution perusperiaatteita

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ekosysteemin
Oppilas osaa kuvata
rakenteen ja toiminnan metsäekosysteemin perusrakennetta
hahmottaminen
ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia
ekosysteemejä ja niiden
ravintoverkkojen lajeja. Oppilas
osaa kuvata monimuotoisuuden
merkitystä ekosysteemien
toiminnalle sekä pohtia metsien
kestävän käytön merkitystä
eliöille ja ihmiselle.
Eliökunnan rakenteen Oppilas osaa kuvata eliökunnan
S1-S5
jaa eliöiden rakenteen luokittelun periaatteita, osaa nimetä
ja elintoimintojen
eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata
hahmottaminen
eliöiden elintoimintoja. Oppilas osaa
vertailla eri eliöryhmien
sukulaisuutta rakenteellisten ja
toiminnallisten sopeutumien pohjalta
sekä tunnistaa, luokittelee ja
vertailee eliöryhmiä.
S1-S4, S6 Eliöiden sopeutumisen Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien
ja elinympäristöjen
esiintymisestä ja osaa kuvata lajien
monimuotoisuuden
sopeutumista eri elinympäristöihin.
hahmottaminen
Oppilas tunnistaa lähiympäristön
tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää
niiden merkityksen luonnon
monimuotoisuudelle.
S1, S4, S5 Perinnöllisyyden ja
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata
evoluution
perimän ja ympäristön vaikutusta
perusperiaatteiden
eliöiden yksilönkehityksessä. Oppilas
hahmottaminen
osaa kuvata miten elämä ja luonnon
monimuotoisuus ovat kehittyneet
maapallolla evoluution tuloksena.

T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään ihmisen kehitystä
ja elimistön perustoimintoja

S5

T6 ohjata oppilasta arvioimaan
luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Ihmiselimistön
Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön
rakenteen ja toiminnan perusrakenteita ja elintoimintoja sekä
hahmottaminen
osaa selostaa ihmisen kasvun ja
kehittymisen pääperiaatteita.
Luonnonympäristössä Oppilas osaa tehdä havaintoja ja
tapahtuvien muutosten pieniä tutkimuksia omassa
havainnointi
lähiympäristössä tapahtuvista
luonnollisista ja ihmisen toiminnan
aiheuttamista luonnonympäristön
muutoksista.
Oppilas ymmärtää maapallon
luonnonvarojen rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden merkityksen
sekä tuntee kestävän elämäntavan
perusteet ja jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet.

T7 ohjata oppilasta kehittämään
luonnontieteellistä ajattelutaitoa
sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä

T8 opastaa oppilasta käyttämään
biologian tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja viestintäteknologiaa

T9 ohjata oppilasta koostamaan
eliökokoelma ja kasvattamaan
kasveja biologisten ilmiöiden
ymmärtämiseksi

T10 ohjata oppilasta tekemään
tutkimuksia sekä koulussa että
koulun ulkopuolella

T11 kannustaa oppilasta
soveltamaan biologian tietoja ja
taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa

S1-S6

Luonnontieteellinen
ajattelutaito

Oppilas osaa esittää mielekkäitä
kysymyksiä luonnosta ja
luonnonilmiöistä, osaa käyttää
biologialle ominaisia peruskäsitteitä
sekä tutkimus- ja
tiedonhankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä käsityksiä ja
päätelmiä.
S1-S5
Biologisen
Oppilas osaa työskennellä
tutkimusvälineistön ja turvallisesti ja tavoitteellisesti
teknologian käyttö
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
biologian tutkimusvälineistöä ja tietoja viestintäteknologiaa.
S1-S4, S6 Eliökokoelman
Oppilas osaa koostaa ohjeiden
laatiminen ja kasvien
mukaisesti perinteisen tai digitaalisen
kokeellinen
kasvikokoelman tai muun digitaalisen
kasvattaminen
eliökokoelman. Oppilas toteuttaa
ohjatusti kasvatuskokeen.
S1-S6

Biologisen
tutkimuksen
tekeminen

S6

Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta
S1-S6
syventämään kiinnostusta
luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan
sekä vahvistamaan
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta

Biologisten tietojen ja
taitojen soveltaminen
arjessa

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa.
Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja
tehdä ohjatusti pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen ja osaa
raportoida sen tuloksia.
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia
tietoja ja taitoja voi hyödyntää
omassa arjessa ja yhteiskunnassa
sekä osaa perustella näkemyksiä
biologisen tietämyksen pohjalta.
Oppilas osallistuu lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen
toteuttamiseen ja tulosten
raportointiin.

Luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden
merkityksen
hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella
esimerkkien avulla, miten luonnossa
toimitaan kestävällä ja luonnon
monimuotoisuutta säilyttävällä
tavalla.

Oppilas osaa hyödyntää biologian
tietoja ja taitoja ihmiseen ja
ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten arvioinnissa ja
esittää perusteluja eettisesti
kestäville valinnoille.
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi.

T13 ohjata oppilasta tekemään
eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Eettisten kysymysten
pohdinta

T14 innostaa oppilasta
vaikuttamaan ja toimimaan
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

S6

Kestävän
tulevaisuuden
rakentamisen tiedot ja
taidot

