
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

Biologinen tieto ja ymmärrys

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon 
ja lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta
S4 Mitä elämä on?
S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T1 ohjata oppilas-
ta ymmärtämään 
ekosysteemin 
perusrakennetta 
ja toimintaa, 
vertailemaan 
erilaisia 
ekosysteemejä ja 
tunnistamaan la-
jeja

Oppilas syventää 
tietojaan ekosys-
teemin perusra-
kenteesta ja toi-
minnasta. Hän 
oppii vertaile-
maan erilaisia 
ekosysteemejä. 
Oppilas oppii 
tunnistamaan 
lajeja.

Ekosysteemin 
rakenteen ja 
toiminnan 
tuntemus

Oppilas osaa luo-
kitella metsäeko-
systeemin osia 
elollisiin ja elotto-
miin. Oppilas 
rakentaa yksin-
kertaisen ravinto-
ketjun esimerkki-
lajeista. Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää joitakin 
lajeja.

Oppilas osaa 
luokitella ja 
nimetä metsäe- 
kosysteemin osia 
ja kertoa niiden 
toiminnasta. 
Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
erilaisia ekosys-
teemejä. Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää lajeja.

Oppilas osaa 
kuvailla ja kertoa 
metsäekosystee-
min perusraken-
teen ja toiminnan.
Oppilas tunnistaa, 
nimeää ja vertai- 
lee erilaisia  
ekosysteemejä. 
Oppilas tunnistaa 
ja nimeää la-
jeja eri ekosys-
teemeistä.

Oppilas osaa se-
littää ja perus-tella 
metsäekosysteemin 
perusrakenteen ja 
toiminnan. Oppilas 
vertailee
eri ekosysteemejä 
ja selittää niiden 
syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä.
Oppilas tunnistaa
ja nimeää moni-
puolisesti lajeja eri 
ekosysteemeistä.
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Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus
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kuvaus

arvosanalle 9

Biologinen tieto ja ymmärrys

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas oppii kuvai-
lemaan eliöiden 
rakenteita ja 
elintoimintoja sekä 
ymmärtämään 
eliökunnan raken- 
netta elintoimintoja. 
Hän oppii luokittele-
maan eliöitä eri 
eliökuntiin ja anta- 
maan esimerkkejä 
kullekin kunnalle tyy-
pillisistä piirteistä. 

Eliökunnan ja 
eliöiden rakentei-
den ja 
elintoimintojen 
tuntemus 
eliöryhmille 
yhteisiä 
perusrakenteita ja 
toimintoja.

Oppilas osaa 
nimetä 
eliökunnat sekä 
eri eliöryhmille 
yhteisiä 
perusrakenteita 
ja toimintoja.

Oppilas osaa 
nimetä 
eliökunnat. 
Oppilas nimeää 
ja vertailee 
eliöiden 
perusrakenteita 
ja kuvailee 
elintoimintoja.

Oppilas osaa ni-
metä eliökunnat 
ja kuvailla eliökun- 
nan luokittelun 
periaatteita esi-
merkkilajien avul- 
la. Oppilas nime-
ää ja vertailee 
eliöiden perusra- 
kenteita sekä ker- 
too eliöiden elin-
toiminnoista ja nii-
den tehtävistä.

Oppilas osaa nimetä 
eliökunnat ja 
perustella eliökun- 
nan luokittelun peri-
aatteita. Oppilas 
tunnistaa, luokitte- 
lee ja vertailee kes-
keisimpiä eliöryhmiä. 
Oppilas nimeää ja 
vertailee eliöiden 
rakenteita sekä 
selittää eliöiden 
elintoimintoja ja 
niiden tehtäviä.

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

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta
S4 Mitä elämä on?
S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas oppii tar-
kastelemaan eliöiden 
sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja 
ymmärtämään, mi-
ten se näkyy esimer-
kiksi erilaisina 
rakenteina. Oppilas 
oppii, että erilaiset 
elinympäristöt 
lisäävät luonnon 
monimuotoisuutta.

Eliöiden 
sopeutumisen ja 
elinympäristöjen 
monimuotoisuu-
den 
hahmottaminen

Oppilas osaa 
tunnistaa 
erilaisissa 
elinympäristöissä
elävien eliöiden 
ominaisuuksia. 
Oppilas antaa 
joitakin 
esimerkkejä 
erilaisissa 
elinympäristöissä 
elävistä eliöistä.

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
lajit sopeutuvat 
eri elinympäris-
töihin.
Oppilas kertoo, 
mitä monimuo-
toisuus 
tarkoittaa.

Oppilas osaa 
kertoa ja antaa 
esimerkkejä lajien 
esiintymisestä ja 
lajien sopeutumises-
ta eri elinympäristöi-
hin. Oppilas kertoo 
esimerkkejä elinym-
päristöjen merkityk-
sestä luonnon 
monimuotoisuudel-
le. Oppilas kertoo, 
miksi monimuo-
toisuus on tärkeää.

Oppilas osaa selit-
tää eliöiden sopeu-
tumista eri elinym- 
päristöihin ja kertoo 
sopeutumiseen 
liittyviä syy-seuraus-
suhteita. Oppilas 
perustelee elinym- 
päristöjen merkityk- 
sen luonnon moni-
muotoisuudelle. 
Oppilas perustelee, 
miksi monimuotoi-
suus on tärkeää.

T3 ohjata 
oppilasta 
tutkimaan 
eliöiden 
sopeutumista eri 
elinympäris-
töihin ja 
ymmärtämään 
erilaisten 
elinympäristöjen 
merkitys luonnon
monimuotoisuud
elle
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Biologinen tieto ja ymmärrys

S1 Biologinen tutkimus
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

T4 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään perinnölli-
syyden ja evo-
luution peruspe-
riaatteita

Oppilas oppii 
perinnöllisyyden 
ja evoluution 
perusperiaatteet.

Perinnöllisyyden 
ja evoluution 
perusperiaattei-
den 
hahmottaminen

Oppilas osaa 
kertoa, että 
yksilön ominai-
suuksiin 
vaikuttavat sekä
perimä että 
ympäristö. 
Oppilas kertoo, 
että eliöt ovat 
kehittyneet 
evoluution 
tuloksena.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
perimän ja ympä-
ristön vaikutuksista 
yksilön ominai-
suuksiin. Oppilas 
tietää, mitä 
bioteknologia 
tarkoittaa. Oppi-
las kuvailee, mi- 
en elämä ja 
monimuotoisuus 
ovat kehittyneet 
evoluution kautta.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä perimän ja 
ympäristön vaikutuksista 
yksilön ominaisuuksiin. 
Oppilas antaa 
käytännön esimerkkejä, 
mihin bioteknologiaa 
hyödynnetään. Oppilas 
kuvailee, miten elämä 
ja monimuotoisuus ovat 
kehittyneet evoluution 
kautta. Oppilas selittää 
perinnöllisyyden ja 
evoluution yhteyden.

Oppilas osaa selittää peri-
män ja ympäristön yhteis-
vaikutuksen yksilön ominai-
suuksien muodostumisessa 
ja soveltaa osaamistaan 
käytännön esimerkkeihin. 
Oppilas kertoo esimerkkejä 
siitä, mihin bioteknologiaa 
hyödynnetään, sekä bio-
teknologian mahdollisuuk-
sista ja haasteista. Oppilas 
kuvailee, miten elämä ja
monimuotoisuus ovat kehit-
tyneet evoluution kautta, ja 
antaa esimerkkejä evoluu-
tiosta jatkuvana prosessina.
Oppilas selittää perinnölli-
syyden ja evoluution yhtey-
den esimerkkien avulla.

miten elämä ja
monimuotoisuus
ovat 
kehittyneet
evoluution
kautta, ja 
antaa
esimerkkejä 
evo-
luutiosta jatku-
vana 
prosessina.
Oppilas selittää
perinnöllisyyden
ja evoluution 
yh-
teyden esimerk-
kien avulla.
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arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus
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Biologinen tieto ja ymmärrys

S5 Ihminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot

T5 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisen kehitystä 
ja elimistön perus-
toimintoja

Oppilas oppii ih-
misen yksilönke-
hityksen ja kas-
vun vaiheet.
Oppilas oppii eli-
mistön perustoi-
minnot.

Ihmiselimistön
rakenteen ja toi-
minnan hahmot-
taminen

Oppilas osaa ni-
metä ihmisen
keskeisimpiä eli-
miä ja elimistöjä.
Oppilas 
kuvailee
keskeisimpien
elimistöjen teh-
täviä.

Oppilas osaa ni-
metä ihmisen
keskeisimpiä eli-
miä ja elimistöjä.
Oppilas kuvailee
keskeisiä elintoi-
mintoja. Oppilas 
kuvailee
ihmisen kasvun
ja kehittymisen
keskeisiä vai-
heita.

Oppilas osaa ni-
metä ihmisen 
elimiä ja elimis-
töjä. Oppilas 
kuvailee keskei-
siä elintoimintoja 
ja säätelyjärjes-
telmiä. Oppilas 
kertoo ihmisen 
kasvun ja kehit-
tymisen keskeisiä 
vaiheita.

Oppilas osaa nime- 
tä ja kuvailla ihmi-
sen elimiä ja elimis-
töjä. Oppilas kuvai-
lee keskeisiä elintoi-
mintoja ja säätely-
järjestelmiä ja selit-
tää, kuinka ne muo-
dostavat toiminnal-
lisia kokonaisuuksia. 
Oppilas selittää pe- 
rustellen ihmisen 
kasvun ja kehittymi-
sen keskeisiä vaiheita.
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Sisältöalueet
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arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Biologinen tieto ja ymmärrys

S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

T6 ohjata 
oppilasta 
arvioimaan 
luonnonympärist
össä tapahtuvia 
muu-
toksia ja ihmisen 
vaikutusta 
ympäristöön sekä 
ymmärtämään 
ekosys-
teemipalvelujen 
merkitys

Oppilas oppii ihmi-
sen toiminnan vai-
kutuksista ympäris-
tössä tapahtuviin 
muutoksiin. Oppilas 
ymmärtää biologian 
merkityksen kestävän 
tulevaisuuden  
rakentamisessa. 
Oppilas ymmärtää 
biotalouden ja eko-
systeemipalveluiden 
merkityksen.

Ihmisen ja 
luonnon 
vuorovaikutuksen 
hahmottaminen 
sekä kestävän 
tulevaisuuden 
ymmärrys

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
ihmisen toimin-
nan vaikutuksista 
ympäristöön. 
Oppilas 
luettelee 
kestävän 
kehityksen 
osa-alueet.

Oppilas osaa kuvail-la 
ja antaa esimerkkejä 
ihmisen toiminnan 
vaikutuksista ympäris-
töön. Oppilas kuvai-
lee kestävän kehi-
tyksen osa-alueet ja 
antaa joitakin esi-
merkkejä kestävän 
tulevaisuuden raken-
tamiseksi biologian 
näkökulmasta. Oppi-
las antaa esimerkkejä 
biotaloudesta ja eko-
systeemipalveluista.

Oppilas osaa kertoa 
ja antaa esimerkkejä 
ihmisen toiminnan 
vaikutuksista ympä-
ristöön. Oppilas kuvai-
lee kestävän kehityk-
sen osa-alueet ja 
antaa esimerkkejä 
kestävän tulevaisuu-
den rakentamiseksi 
biologian näkökul-
masta. Oppilas kertoo 
biotaloudesta ja 
ekosysteemipalveluis-
ta.

Oppilas osaa perustel-
la, miten ihmisen toimin-
ta vaikuttaa ympäris-
töön ja tarkastelee 
muutosten seurauksia. 
Oppilas selittää syy-
seuraussuhteita kestä-
vän tulevaisuuden ra-
kentamisessa ja perus-
telee näkemyksensä 
biologigisen tiedon 
pohjalta. Oppilas arvioi 
biotalouden ja ekosys-
teemipalveluiden mer-
kitystä kestävän tulevai-
suuden näkökulmasta.

Biologia 7–9



Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
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Sisältöalueet
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johdetut
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kuvaus
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kuvaus
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kuvaus

arvosanalle 9

Biologiset taidot

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta 
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen
S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

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

Oppilas oppii 
biologiaan 
liittyviä syy- ja 
seuraussuhteita.

Luonnontieteelli-
nen ajattelutaito

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
biologian perus-
käsitteitä ja liit-
tää niitä annet-
tuihin biologian 
ilmiöihin. 
Oppilas kertoo 
oppimastaan bio
logisesta ilmiöstä 
yksinkertaisesti 
omin sanoin.

Oppilas osaa 
käyttää biologisia 
peruskäsitteitä. 
Oppilas esittää 
oppimansa biolo-
gisen ilmiön omin 
sanoin ja valitsee 
sopivan tavan tie-
don esittämiseen. 
Oppilas asettaa 
yksinkertaisia kysy-
symyksiä luonnosta 
ja luonnonilmiöistä.

Oppilas osaa käyttää 
biologisia käsitteitä 
tarkoituksenmukaisesti. 
Oppilas esittää oppi-
mansa asian omin 
sanoin biologialle omi-
naisella tavalla sekä 
valitsee sopivan tavan 
tiedon esittämiseen. 
Oppilas esittää joita-
kin mielekkäitä kysy-
myksiä luonnosta ja 
luonnonilmiöistä sekä 
kertoo luonnontieteel-
lisiä syy-
seuraussuhteita.

Oppilas osaa käyttää 
biologisia käsitteitä tar-
koituksenmukaisesti.
Oppilas esittää oppi-
mansa asian omin sa-
noin jäsennellysti biolo-
gialle ominaisella taval-
la sekä valitsee sopivan 
tavan tiedon esittämi-
seen. Oppilas esittää 
mielekkäitä kysymyksiä 
luonnosta ja  luonnon-
ilmiöistä sekä selittää ja 
perustelee luonnontie-
teellisiä syy-
seuraussuhteita.
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tavoite

Sisältöalueet
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Opetuksen
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Biologiset taidot

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta S4 
Mitä elämä on?
S5 Ihminen

L1 Ajattelu ja oppimaan
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T8 opastaa 
oppilasta 
käyttämään 
biologian 
tutkimusvälineistöä 
ja tieto-
ja viestintäteknolo-
giaa

Oppilas oppii
käyttämään bio-
logista tutkimus-
välineistöä.
Oppilas oppii
hyödyntämään
tieto- ja viestin-
täteknologiaa ja
erilaisia tietoläh-
teitä biologian
opiskelussa.

Biologisen 
tutkimusvälineistön, 
teknologian ja 
tiedon käyttö

Oppilas osallistuu 
opetukseen 
laboratoriossa ja 
maastossa. Oppilas 
käyttää joitakin 
biologian 
tutkimusvälineitä
ohjattuna. Oppilas 
hakee biologista 
tietoa erilaisista 
tietolähteistä 
ohjatusti.

Oppilas osaa työs-
kennellä turvallisesti 
laboratoriossa ja 
maastossa ohjatus-
ti. Oppilas käyttää 
biologian tutkimus-
välineistöä ohjeen 
mukaan. Oppilas 
hakee biologista 
tietoa muutamasta 
erilaisesta 
tietolähteestä.

Oppilas osaa työs-
kennellä turvallisesti 
laboratoriossa ja 
maastossa. Oppilas 
käyttää tarkoituk-
senmukaisesti 
biologian tutkimus-
välineistöä.
Oppilas hakee 
biologista tietoa 
erilaisista tieto-
lähteistä sekä 
valitsee joitakin 
luotettavia 
tietolähteitä.

Oppilas osaa työsken-
nellä itsenäisesti ja 
tavoitteellisesti labora-
toriossa ja maastossa.
Oppilas käyttää 
biologian tutkimusvä-
lineistöä ja arvioi eri 
biologian tutkimusvä-
lineistön soveltuvuutta 
työskentelyyn. Oppilas 
hakee biologista tietoa 
erilaisista tietolähteistä 
sekä arvioi tietolähtei-
den luotettavuutta ja 
soveltuvuutta..
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Biologiset taidot

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin perusrakenne 
ja toiminta S4 Mitä elämä on?
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuarjen taidot 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

T9 ohjata 
oppilasta 
koostamaan 
eliökokoelma ja 
kasvattamaan 
kasveja 
biologisten 
ilmiöiden 
ymmärtämiseksi

Oppilas oppii 
kokoamaan 
eliökokoelman. 
Oppilas oppii 
kasvattamaan 
kasveja 
biologisten 
ilmiöiden 
ymmärtämiseksi.

Eliökokoelman 
laatiminen ja 
kasvien 
kokeellinen 
kasvattaminen

Oppilas osaa 
koostaa 
ohjatusti pienen 
eliökokoelman. 
Oppilas 
osallistuu 
kasvien 
kasvatukseen.

Oppilas osaa 
koostaa ohjeiden 
mukaisesti pienimuo-
toisen perinteisen tai 
digitaalisen kasviko-
koelman tai muun 
digitaalisen 
eliökokoelman.
Oppilas toteuttaa 
ohjatusti 
kasvatuskokeen ja 
kertoo kasvatus-
kokeen tulokset.

Oppilas osaa 
koostaa ohjeiden 
mukaisesti perintei-
sen tai digitaalisen 
kasvikokoelman tai 
muun digitaalisen 
eliökokoelman.
Oppilas toteuttaa 
kasvatuskokeen ja 
tekee siitä päätel-
miä tarkastelta-
vaan biologiseen 
ilmiöön liittyen.

Oppilas osaa koostaa 
ohjeiden mukaisesti laa-
jahkon ja huolelli-sesti 
toteutetun perin-teisen 
tai digitaalisen 
kasvikokoelman tai 
muun digitaalisen eliö-
kokoelman. Oppilas 
suunnittelee ja toteut-
taa kasvatuskokeen, 
arvioi kokeen tulosten 
luotettavuutta sekä se- 
littää, miten kasvatus-
koe liittyy tarkastelta-
vaan biologiseen 
ilmiöön.
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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

Biologiset taidot

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta 
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen
S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L5 Tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T10 ohjata 
oppilasta 
tekemään 
tutkimuksia sekä 
koulussa että 
koulun
ulkopuolella

Oppilas oppii 
tekemään 
biologisia 
tutkimuksia.

Biologisen
tutkimuksen 
tekeminen

Oppilas 
osallistuu 
biologisen 
tutkimuksen 
tekoon ja 
kertoo, mitä 
tutkimuksessa 
on tehty.

Oppilas osaa 
havainnoida 
laboratoriossa ja 
maastossa.
Oppilas tekee 
pienimuotoisen 
biologisen 
tutkimuksen.

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja tal-
lentaa keräämi-
ään tietoja labo-
ratoriossa ja 
maastossa. Op-
pilas suunnittelee 
ja tekee pieni-
muotoisen 
biologisen tutki-
muksen ja rapor-
toi sen tuloksia.

Oppilas osaa ha
vainnoida ja tal-
lentaa keräämi-
ään tietoja labo-
ratoriossa ja 
maastossa. 
Oppilas suunnit-
telee ja toteuttaa 
oman tutkimuk-
sen itsenäisesti ja 
raportoi sen 
tulokset selkeästi.
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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

Biologiset taidot

S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

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

Oppilas oppii an-
tamaan esimerk-
kejä siitä, kuinka 
biologisia tietoja 
ja taitoja voidaan 
hyödyntää 
omassa elämässä
sekä yhteiskun-
nallisessa keskus-
telussa ja 
päätöksenteossa.

Biologisten 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen 
arjessa

Oppilas osaa 
kertoa 
esimerkkejä 
siitä, miten 
omat
valinnat 
vaikuttavat 
terveyteen ja 
ympäristöön.

Oppilas osaa 
kertoa biologisen 
tiedon pohjalta 
esimerkkejä siitä, 
miten omat va-
linnat vaikuttavat 
terveyteen ja ym-
päristöön.

Oppilas osaa ker
toa ja antaa esi-
merkkejä, miten 
biologisia tietoja 
ja taitoja voi so-
veltaa omassa 
elämässä ja yh-
teiskunnallisessa 
keskustelussa.

Oppilas osaa
pohtia ja perus-
tella, miten bio-
logisia tietoja voi
soveltaa omassa
elämässään sekä
yhteiskunnalli-
sessa keskuste-
lussa ja päätök-
senteossa.
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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

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin 
perusrakenne ja toiminta 
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen
S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T12 innostaa 
oppilasta 
syventämään 
kiinnostusta 
luontoa ja sen 
ilmiöitä kohtaan 
sekä 
vahvistamaan 
luontosuhdetta ja 
ympäristötietoi-
suutta

Oppilas oppii 
kiinnostumaan 
luonnosta ja sen 
ilmiöistä. 
Oppilaan 
luontosuhde 
vahvistuu.

Ei käytetä 
arvosanan 
muodostumisen
perusteena. 
Oppilasta 
ohjataan
pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana
itsearviointia.

Biologia 7–9



Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

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

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T13 ohjata 
oppilasta 
tekemään 
eettisesti 
perusteltuja 
valintoja

Oppilas oppii 
havainnoimaan 
taidetta, 
ympäristöä ja 
muuta visuaalista 
kulttuuria.

Ei käytetä 
arvosanan 
muodostumisen 
perusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
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

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

S6 Kohti kestävää 
tulevaisuutta

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T14 innostaa 
oppilasta 
vaikuttamaan ja 
toimimaan 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamiseksi

Oppilas oppii 
havainnoimaan 
taidetta, 
ympäristöä ja 
muuta visuaalista 
kulttuuria.

Ei käytetä 
arvosanan 
muodostumisen 
perusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana 
itsearviointia.

Biologia 7–9
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