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ELO JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Oppimiskäsitys

Elon oppimateriaali tukee tutkivaa oppimista biologialle tyypillisillä menetelmillä  
ja työkaluilla. Elämä, sen edellytykset ja ilmiöt tulevat tutuiksi sekä teorian että arki
ympäristön esimerkkien avulla. Elon oppimateriaalit innostavat, toimivat ja herättävät  
positiivista ihmettelyä sekä kunnioitusta luontoa ja ympäristöä kohtaan. Elo hyödyntää 
tieto ja viestintä tekniikkaa monipuolisesti. 

Laaja-alainen osaaminen

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

Kaikkien taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). Elo ohjaa oppijaa 
tutkimaan eliöitä, niiden rakennetta, kehitystä ja sopeutumista elinympäristöönsä. Tutkimal
la oppiminen auttaa oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajatteluaan ja oivaltamaan 
omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan vaalimisessa. Samalla oppilas oppii käyt
tämään biologiassa tarvittavaa tutkimusvälineistöä ja kriittistä ajattelua.

Laajaalaiseen osaamiseen kuuluvat kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
(L2), joista muodostuu kyky toimia kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Luonto on tärkeä 
osa meidän suomalaista kulttuuria. Elo innostaa oppilasta liikkumaan luonnossa ja tukee 
hänen luontosuhteensa kehittymistä. Elo auttaa oppijaa soveltamaan biologian tietoja ja 
taitoja omassa arjessaan. Elon monipuoliset työtavat auttavat oppilasta harjoittamaan ja 
soveltamaan vuorovaikutustaitojaan. Lisäksi oppilaalle kehittyy kyky ottaa osaa yhteiskun
nalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Elossa on huomioitu myös itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Elo tarjoaa työta
poja, jotka vahvistavat oppilaan kykyä kantaa vastuuta omasta ja muiden hyvin voinnista. 
Tietojen ja taitojen kehittyminen auttaa myös luontosuhteen ja kestävän kehi tyksen mukai
sen ympäristötietoisuuden vahvistumista. 

Erilaisia viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta kykyä lukea ja tulkita eri ka
navista välittyvää tietoa. Elo harjaannuttaa monilukutaitoa (L4) sekä tieto- ja vies-
tintäteknologista osaamista (L5) ohjaamalla tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan 
erilaisia tekstejä erilaisissa yhteyksissä. Teksteillä tarkoitetaan uudessa opetussuunnitel
massa sekä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen että kinesteettisten symboli
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en avulla  ilmaistua tietoa. Oppilas oppii toimimaan verkossa asiallisesti ja turvallisesti,  
etsimään tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Elon materiaaleissa harjoitellaan 
myös kuvanlukutaitoa sekä kuvien ja diagrammien tulkintaa. Elo ohjaa oppilasta kriitti
seen ajatteluun nosta malla esiin biologian tieteenalan  keskeisiä teemoja ja tilanteita.  
Elo harjaannuttaa oppilasta käyttämään TVTtaitoja opiskelussaan. Verkkoaineistojen  
ja erilaisten sovellusten käyttäminen on sarjan käyttäjän arkipäivää. Elon digitehtävät  
sisältää erilaisia tehtävätyyppejä, jotka helpottavat opitun sisäistämistä ja innostavat  
oppilasta kehittymään lisää. Videoiden avulla biologian ilmiöitä voi havainnoida  
ajasta tai paikasta riippumatta. Elo ohjaa oman oppimateriaalin laatimiseen ja sen 
esittämiseen. 

Elon materiaalien avulla luodaan työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6) pohjaa  
oppimistilanteissa. Elo kannustaa oppilasta kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan 
vastuuta omasta työstään, yrittämään sisukkaasti ja kiinnittämään huomio onnistumisen  
kokemuksiin. Elo kehittää oppilaan kiinnostusta ja myönteistä asennetta työntekoa  
kohtaan, toimimaan muutostilanteissa joustavasti sekä etsimään erilaisia vaihtoehtoisia  
ratkaisuja asioihin. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat 
taitoja, joiden kehittymistä Elo tukee. Työtavat kannustavat oppilaita vaikuttamaan omaan 
elämänsä ja elinympäristönsä kehittämiseen. Elo edesauttaa oppilaan luontosuhteen  
kehittymistä ja arvostavaa suhtautumista luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan. 
Ympäristön ja luonnonsuojelu ovat keskeisiä teemoja. Elon tapa lähestyä arjen ilmiöitä 
kannustaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Elo antaa oppilaalle tarpeellisen biologisen tiedon ja ymmärryksen (T1-T6). Elo  ohjaa 
oppijaa kuvaamaan elämän perusilmiöitä ja ymmärtämään erilaisten ekosysteemien ra 
kennetta, toimintaa ja monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluiden merkitystä. Elo pereh
dyttää oppilaan perinnöllisyyteen, eliöiden sopeutumiseen ja evoluution periaatteisiin.   
Elo ohjaa ymmärtämään ihmisen perusrakennetta, kehitystä ja keskeisiä elintoi mintoja. 

Biologisen taidot (T7-T11) karttuvat kun Elo esittelee ja opastaa oppilasta käyttämään 
biologialle ominaisia käsitteitä, tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmiä sekä esittämään 
saatuja tutkimustuloksia. Kasvien kasvattaminen, eliökokoelman laatiminen ja tutkimusten 
tekeminen auttavat sekä biologisten ilmiöiden ymmärtämistä että antavat tärkeitä arjen 
taitoja, kuten pitkäjänteisyyttä ja vastuunkantoa. 

Elo tukee biologisten asenne- ja arvotavoitteiden (T12-T14) saavuttamista lisäämällä 
kiinnostusta ja arvostusta luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan. Tiedot ja taidot esitel
lään ja opitaan kiinnostavien esimerkkien ja tutkimusten avulla, mikä auttaa vahvistamaan 
oppilaan luontosuhdetta. Oppilas saa valmiuksia tehdä eettisesti perusteltuja valintoja 
omassa elämässään ja haluaa toimia kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Oppilas  
oppii, että ympäristön ja eliöiden hyvinvointi on tärkeä osa hänen omaa hyvinvointiaan.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Elo tukee tutkivan oppimisen työtapojen käyttöä ja omaksumista. Oppimateriaali  sisältää 
tehtäviä kaikilta ajattelun tasoilta. Elo sisältää runsaasti tehtäviä, joissa tehdään tutkimus 
tai tulkitaan valmista aineistoa. Oppimateriaali mahdollistaa ja tukee työsken telyä  
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erilaisissa olosuhteissa, niin luokassa kuin maastossa. Elo kehittää oppilaan kykyä  
arvioida omaa kehittymistään. Opettajan materiaali antaa myös aineksia eheyttämiseen 
ja monialaisten oppimiskokemusten toteuttamiseen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Opetuksen eriyttäminen koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn etenemistä 
ja oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Se ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu 
oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille edetä yksilöllisesti. Eriyttämällä tuetaan oppilaan 
itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä voidaan  
ehkäistä tuen tarpeen syntymistä.

 Opettajan materiaalin avulla luokassa voidaan harjoitella käyttämään monipuolisia 
ja monikanavaisia opiskelutapoja turvallisesti. Elo ottaa huomioon oppilaiden ennakko
käsitykset, aikaisemmat tiedot ja taidot. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä toimimi
nen ja monipuoliset, erilaisille oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen 
koke muksia. Elon oppimateriaalit  tarjoavat eritasoisille ja eri tavoin oppiville oppilaille 
sopivaa mate riaalia, jonka käyttöön opettajan materiaaleissa on ehdotuksia.

Arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Elo ohjaa oppilasta suunnittelemaan, tarkkailemaan ja arvioimaan omaa opiskeluaan ja 
oppimistaan. Omien oppimistavoitteiden asettaminen jakson alussa ja itsearviointi jakson 
päätteeksi totuttaa tarkkailemaan omaa toimintaa. Elo tarjoaa monipuolisia välineitä 
oppilaan itsearviointiin ja hänen tiedollisen ja taidollisen edistymisensä säännölliseen seu
rantaan. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista. 
Arviointi kannustaa ja antaa rakentavaa palautetta opintojen aikana. 

Aihealueet vuosiluokittain uudessa Otavan biologian oppimateriaalissa

Elo Elämä  (7. luokka)
Tutkitaan elämän perusilmiöitä, 
Vertaillaan eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja sopeutumista ympäristöönsä.
Tutustutaan eliöyhteisön perusrakenteeseen.
Tarkastellaan eliökunnan rakennetta ja pohditaan miten se on aikojen kuluessa kehittynyt 

Oppimateriaalin sisällysluettelo
I Tutkimusmatka elämään
1. Mitä elämä on?
2. Solut ovat elämän rakennuspalikoita

II Vihreät kasvit ja levät luovat elämän perustan
3. Lähikuva kasvista
4. Kasvi kertoo kasvupaikastaan
5. Elämää vesipisarassa

III Selkärangattomat eläimet ovat maailman valtiaita
6. Selkärangattomat ovat sopeutumisen mestareita
7. Niveljalkaisten maailmassa
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IV Selkärankaisia eläimiä elää kaikissa elinympäristöissä
8. Kalat ovat sopeutuneet elämään vedessä
9. Sammakkoeläimet ja matelijat ovat maaeläimiä
10. Höyhenpeite ja lentokyky ovat lintujen ominaisuuksia
11. Lintujen rakenne kertoo sopeutumisesta ympäristöön
12. Nisäkkäillä on karvapeite ja ne imettävät poikasiaan

V Eliöyhteisössä eri lajit ovat vuorovaikutuksessa
13. Evoluutio on elämän kehitystä
14. Eliöt toimivat eliöyhteisössä
15. Järvet ovat erilaisia
16. Itämeri on ainutlaatuinen sisämeri

Elo Metsä (8. luokka)

Tutkitaan metsäekosysteemiä ja syvennetään ekosysteemikäsitettä
Tarkastellaan eliöiden sopeutumista ympäristöönsä, niiden välisiä vuorovaikutussuhteita  
ja erilaisten elinympäristöjen monimuotoisuutta.
Perehdytään metsien merkitykseen, käyttöön ja suojeluun kestävän kehityksen mukaisesti.

Oppimateriaalin sisällysluettelo
I Kasvit ja sienet muodostavat metsän perustan
1.  Suomi on metsien maa
2.  Puut varjostavat alempia kerroksia
3.  Saappaan varren korkeudella varpuja ja ruohoja
4.  Pohjakerroksen valtiaat
5.  Sienet ja kasvit yhteistyössä

II Metsien eläimet hyödyntävät kasveja monin tavoin
6.  Kuhinaa metsän kätköissä
7.  Pikkunisäkkäiden määrä vaihtelee paljon
8.  Hirvieläimet ja suurpedot Suomen luonnossa
9.  Metsässä on linnuille ruokaa ja suojapaikkoja
10.  Suomen talvi on ankara koettelemus metsän eläimille

III Eliöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään metsän ekosysteemissä
11.  Metsässä kaikki vaikuttaa kaikkeen
12.  Ihminen muuttaa metsäekosysteemejä
13.  Metsästä on monenlaista hyötyä ja iloa

IV Ympäristön vaikutuksen tulokset
14.  Kaupungin eläimellistä elämää
15.  Suot ovat omanlaatuisia ympäristöjä
16.  PohjoisSuomi on vaativa elinympäristö
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Elo Ihminen (9. luokka)

Käsitellään ihmisen rakennetta, elintoimintoja, säätelyjärjestelmiä,
Perehdytään ihmisen lisääntymiseen, kasvuun ja kehitykseen. 
Tutustutaan perinnöllisyyden ja bioteknologian perusteisiin. 
Syvennetään evoluutiota ja elämän kehityshistoriaa. 

Oppimateriaalin sisällysluettelo
I Rakenne
1. Ihmisen rakenne
2. Liikuntaelimistö
3. Ruuansulatus
4. Hengitys
5. Veri
6. Verenkierto
7. Maksa, munuaiset

II Säätely
8. Hormonit
9. Hermosto
10. Aivot
11. Aistit
12. Silmä
13. Korva
14. Immuniteetti suojaa

III Lisääntyminen ja perimä
15. Seksuaalisuus
16. Hedelmöitys ja raskaus
17. Perinnöllisyys
18. Geenien vaikutus
19. Ihmisen evoluutio
20. Biotekniikka (evolutiivinen tulkinta)
21. Biotekniikka lääketieteessä
22. Ihminen osana eliökuntaa


