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Alue / oppiaine 
Missä oppiaineessa tai millä asiantuntija-alueella skenaariota voi käyttää? 

Oppiaineet: biologia, kemia, biokemia, maantiede, luonnontiede 

Skenaariosta on kaksi eri versiota: 

• nuoremmille oppilaille (13–15-vuotiaat) 

• vanhemmille oppilaille (15–17-vuotiaat) 

Aktiviteetti vie aikaa noin viisi oppituntia luokassa sekä noin kuusi oppituntia muualla kuin 

luokassa. 

Olennaiset trendit 
Olennaiset trendit, johon skenaarion on tarkoitus vastata. Esim. 

http://www.allourideas.org/trendiez/results 

Oppilaskeskeinen oppiminen: useimmissa aktiviteeteissa oppilailla on aktiivinen rooli ja 

opettaja ohjaa heitä. 

Yhteisöllinen oppiminen: painopiste ryhmätyössä. 

Tutkiva oppiminen: nuoremmat oppilaat tutustuvat aiheeseen ja valmistelevat 

tiedenäyttelyn. 

Projektioppiminen: Oppilaille annetaan tosiasioihin perustuvia tehtäviä, heillä on ongelma 

ratkaistavana ja he työskentelevät ryhmissä. Yleensä tällainen oppiminen ylittää perinteisten 

oppiaineiden rajat. Tässä oppimisskenaariossa vanhemmat oppilaat kehittävät tutkimiseen 

perustuvan oppimisprojektin. 

Elinikäinen oppiminen: oppiminen ei pääty koulun loppuessa. 

Oppimistavoitteet ja arviointi 
Mitkä ovat päätavoitteet? Mitä taitoja oppija kehittää ja osoittaa tässä skenaariossa? (Esim. 2000-
luvun taidot.) Miten oppijan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan ja miten 
varmistetaan, että hänellä on pääsy edistymistään koskeviin tietoihin itsensä kehittämistä varten? 

Oppimistavoitteet 

• Oppilaat saavat peruskäsityksen biotaloudesta. 

• Oppilaat osaavat erottaa biotalouden tuotteet perinteisistä teollisuustuotteista. 

• Oppilaat tutkivat biotalouden periaatteiden soveltamista tuttuihin tuotteisiin. 

2000-luvun taidot 
Oppilaat kehittävät seuraavia 2000-luvun taitoja: 

• Oppimistaidot 

• kriittinen ajattelu  

• luova ajattelu  

• yhteistyö 

• viestintä. 
 Lukutaidot: 

• informaatiolukutaito 

• medialukutaito 

• teknologialukutaito.  
Life Skills: 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Oppijan rooli  
Millaisiin aktiviteetteihin oppijat osallistuvat? 

Oppijat osallistuvat oppilaskeskeisiin aktiviteetteihin: 

• Oppijat osallistuvat keskusteluaktiviteetteihin. 

• Oppijat osallistuvat päätöksentekoon. 

• Oppijat osallistuvat tutkivaan oppimiseen ja projektioppimiseen. 

• Oppijat kehittävät esiintymistaitojaan. 

Tyo kalut ja resurssit 
Mitä resursseja ja erityisesti mitä teknologioita tarvitaan 

Tietokoneet, laboratoriotarvikkeet, virtuaalinen laboratorio 

Oppimistila 
Missä oppiminen tapahtuu, esim. koululuokassa, paikkakunnan kirjastossa, museossa, koulun 
ulkopuolella, verkossa? 

Koululuokka, ulkomaailma, paikalliset yritykset, koulun laboratorio 

Future Classroom -skenaarion selostus 
Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

Skenaariossa on kaksi kokonaisuutta, jotka on tarkoitus tehdä kokonaan luokassa. Osat I ja II 
vievät aikaa noin viisi oppituntia (45 minuutin oppitunnit). Osa III vie aikaa noin 6 oppituntia 
(oppilaiden projektista riippuen). 

Osa I 

Mitä biotalous on? – (90 min) 

• Opettaja esittelee aiheen kertomalla tosiasioita planeettamme kestävyydestä ja 
seurauksista, joita uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö aiheuttaa. Voisiko tähän 
olla ratkaisua? 

• Opettaja näyttää luokassa lyhyen videon, joka esittelee biotaloutta: 
• https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4  [englanniksi] 
• Opettaja jakaa luokan kolmen tai neljän oppilaan ryhmiin. 
• Opettaja antaa jokaiselle ryhmälle laatikon, joka sisältää useita tavaroita tai kuvia (esim. 

tavallisia muovipulloja ja kierrätettyjä tai biopohjaisia tuotteita; muita kuin 
biopohjaisia polttoaineita ja biotalouden tuottamia biopohjaisia polttoaineita; 
elektroniikkaosia; puuvillamateriaalia ja polyesterimateriaalia). Katso lisätietoja 

• aloitteellisuus 
• sosiaaliset taidot 

• tuotteliaisuus. 

Arviointi 

• Oppilaiden on pidettävä esitelmä luokassa (itsearviointi; vertaisarviointi; opettajan 
arviointi) 

• Formatiivinen arvio summatiivisen arvioinnin lisäksi (opettajan tekemä arvio) 

• Ryhmätyön arviointi (ryhmätyötaidot ovat tärkeä osa projektia) 
• Tiedenäyttely / mahdolliset kokeet / projektioppimisen artefaktit (riippuu 

oppilaiden iästä) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

liitteestä 1). Jos opettaja pystyy hankkimaan oikeita tuotteita, ne ovat parempia kuin 
kuvat. 

• Jokaisen ryhmän on jaettava laatikkonsa esineet kahteen ryhmään senhetkiseen 
tietämykseensä perustuen: materiaaleihin, jotka ovat heidän mielestään biotalouden 
tuotteita, sekä ”perinteisen” teollisuuden tuotteisiin. Sen jälkeen oppilaiden on 
löydettävä niitä erottavat ominaisuudet. 

• Opettaja rohkaisee oppilaita ryhmien väliseen keskusteluun. Lopullinen 
tavoite on hälventää epäilykset siitä, että biotalouden tuotteet olisivat 
rakenteeltaan heikompia eivätkä kestäisi yhtä hyvin, ja saada oppilaat 
ymmärtämään, että nykyiset teollisuustuotteet voidaan valmistaa myös 
biologisista luonnonvaroista. 

• Sitten opettaja näyttää esityksen ratkaisujen kanssa. Opettaja antaa myös 
lisätietoja raaka-aineesta. Katso lisätietoja liitteestä 2. 

• Rajaa luokan kanssa yleinen määritelmä biotaloudelle. 
 
Osa II 
Mitä näille voidaan tehdä? (135 min) 

• Anna lisätietoa biotaloudesta näyttämällä video 
https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4 tai video 
https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU [saatavana englanniksi] 

• Opettaja asettaa oppilaille seuraavat kysymykset: 
o Nuoremmille oppilaille: ”Mitä muuta hedelmille tai vihanneksille voi 

tehdä kuin syödä ne?” 
o Vanhemmille oppilaille: ”Mitä muuta tälle teollisuusjätteelle* voi 

tehdä kuin laittaa se roskikseen?” (*Riippuu siitä, mitä paikallisia 
teollisuuslaitoksia alueella on.) 

• Opettaja antaa jokaiselle 
ryhmälle jonkin materiaalin: 
Nuoremmat oppilaat: 

o Omenan, tomaatin, katkaravun, simpukankuoren, banaanin, 
pähkinöitä tai kaktuksen (sen mukaisesti, mitä kyseisellä alueella on 
saatavilla). 

o Jokaisen ryhmän on keksittävä esimerkkejä materiaalien 
käyttötavoista, niin että materiaalit voidaan hyödyntää 
mahdollisimman hyvin ja jätettä on mahdollisimman vähän. 

Vanhemmat oppilaat: 

o Olisi hyvä, jos luokka voisi vierailla paikallisessa teollisuuslaitoksessa 
ja ottaa selvää, millaista jätettä siellä syntyy. Jos se ei ole mahdollista, 
opettaja voi antaa esimerkin teollisuusjätteestä, jotta oppilaat voivat 
tutkia sen mahdollisia käyttötapoja biotalouden kannalta. 

o Jokaisen ryhmän on pidettävä aiheesta esitelmä luokalle. 
o Ryhmät antavat toisilleen palautetta esitelmistä. 
o Oppilaat tekevät koko aktiviteetista ryhmätutkielman yhteisölliselle 

sähköiselle seinälle (Padlet- tai Linoit-seinät). 
 
Osa III (270 min) 
Me voimme muuttaa maailmaa! (Tämä osa vie aikaa vähintään noin neljä oppituntia tai 
enemmän riippuen muualla kuin luokkahuoneessa tapahtuvasta aktiviteetista ja oppilaiden 
suunnittelemista protokolleista.) 

• Nuoremmat oppilaat: Suunnittelevat näyttelyn, joka näyttää tai selittää koko 
koululle, mitä oppilaat ovat oppineet biotaloudesta. Jos mahdollista, oppilaat 

https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4
https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

suunnittelevat ja kehittävät tieteellisen projektin. 

• Vanhemmat oppilaat: suunnittelevat ja kehittävät tieteellisen projektin. 

Oppimista tukevat aktiviteetit 

Linkki oppimista tukeviin aktiviteetteihin, jotka on tehty Learning Designer - työkalulla 
(http://learningdesigner.org) 

https://v.gd/J6Xf1x  (koko teksti liitteessä 3) 

  

http://learningdesigner.org/
https://v.gd/J6Xf1x
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Liitteet 

Liite 1: Laatikoihin laitettavia kuvia 

 
BIOPOHJAISET TUOTTEET 

 
PERINTEISET TUOTTEET 
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Liite 2: Rakennetaan uusi ympäristötulevaisuus -esitys 

 

 

  



Rakennetaanuusi
ympäristötulevaisuus

Biopohjaiset tuotteet

Perinteiset tuotteet



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



• BIOPOHJAISET TUOTTEET



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



• BIOPOHJAISET TUOTTEET



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



BIOPOHJAISET TUOTTEET PERINTEISET TUOTTEET



• PERINTEISET TUOTTEET



Lineaarinen talous Kierrätystalous Kiertotalous
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Liite 3: Oppimismenetelmä 

Kuvaus 

 
 
 
Konteksti 

Aihe: biotalous 

Oppimiseen käytettävä kokonaisaika: 500 

Oppilaiden lukumäärä: 20/40 oppilasta 

Kuvaus: Katsomalla lyhyen videon ja analysoimalla erilaisia 

materiaaleja oppilaat pystyvät määrittelemään biotalouden ja 

ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Lisäksi he pystyvät tunnistamaan 

useampia käyttötapoja tietyille kasveille ja organismeille tavallisten ja 

tunnettujen lisäksi tai suunnittelemaan keinoja niiden tuotannon 

lisäämiseen (esimerkiksi mikrolevät). Lopuksi oppilaat järjestävät 

tiedenäyttelyn. 

 
 
 
 
Tavoitteet 

1. Oppilaat ymmärtävät biotalouskäsityksen merkityksen. 

2. Oppilaat ymmärtävät fossiilisten ja biomassavarojen eron. 

3. Oppilaat tutkivat, miten biotaloutta voisi hyödyntää paremmin 

tulevaisuutta ajatellen. 

4. Oppilaat saavat peruskäsityksen biotaloudesta. 

5. Oppilaat osaavat erottaa biotalouden tuotteet perinteisistä 

teollisuustuotteista. 

6. Oppilaat tutkivat biotalouden periaatteiden 

soveltamista tuttuihin tuotteisiin. 

Tulokset Tiedot (tiedot): oppilaat esittelevät tutkimuksensa muille oppilaille ja 

tekevät tiedeprojektin tulosten perusteella. 

Opetus-oppimisaktiviteetit 

Mitä biotalous on? 

Lue Katso Kuuntele   10 minuuttia   30 oppilasta Ohjaaja ei ole 
käytettävissä 

Ryhmä katsoo lyhyen videon, joka on johdanto biotalouteen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 Videon 

päätyttyä käydään lyhyt keskustelu uusista asioista, joita oppilaat 

oppivat videosta ja siitä, mitä muuta he haluavat tietää. 

Keskustele 60 minuuttia 3 oppilasta Ohjaaja ei ole käytettävissä 
Jokaisella ryhmällä on laatikko, joka sisältää useita materiaaleja tai 

kuvia (esim. tavallisia muovipulloja ja muita, biopohjaisia tuotteita; 

tavallisia polttoaineita ja biopohjaisia polttoaineita; 

elektroniikkaosia…). Jokaisen ryhmän on jaettava materiaalit kahteen 

ryhmään: fossiilisista polttoaineista saatuihin materiaaleihin ja 

materiaaleihin, jotka perustuvat elollisiin organismeihin. 

Keskustele 20 minuuttia 30 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 

Opettaja rohkaisee oppilaita ryhmien väliseen keskusteluun, 

niin että luokalla on lopuksi yleinen määritelmä biotaloudelle. 

Mitä näille voidaan 

tehdä? 

Lue Katso Kuuntele 6 minuuttia 30 oppilasta Ohjaaja on 
käytettävissä 

Näytä luokalle biotaloutta koskeva video (kaksi videota 
nuoremmille ja vanhemmille oppilaille) 
Lue Katso Kuuntele 45 minuuttia 30 oppilasta Ohjaaja on 

http://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
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käytettävissä 
Opettaja esittelee luokalle biotaloutta koskevan esityksen 
Tutki 45 minuuttia 3 oppilasta  Ohjaaja ei ole käytettävissä 

Anna jokaiselle ryhmälle kuva tai materiaali (oppilaiden iästä 

riippuen): 

Nuoremmat oppilaat eli 14-vuotiaat: Anna oppilaille eri materiaaleja 

kuten omena, tomaatti, katkarapu, simpukankuori, banaani jne. 

Jokaisen ryhmän on keksittävä esimerkkejä materiaalien 

käyttötavoista, jotta materiaalit voidaan hyödyntää mahdollisimman 

hyvin. 
 
Vanhemmat oppilaat eli 15- tai 17/18-vuotiaat: anna oppilaille sarja 

kuvia (esim. tehdas ja mikrolevät tai kaatopaikka ja bakteeri….), jotta 

he voivat tutkia, miten ne liittyvät biotalouden aihepiiriin. 

Tuota 30 minuuttia 3 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Oppilaat esittelevät työnsä luokalle TVT-työkaluja käyttämällä. 

Tee yhteistyötä  30 minuuttia 3 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Vertaispalautetta jokaiselle esittelijöiden ryhmälle (jokainen ryhmä 

antaa palautetta ja arvioinnin muille ryhmille). 

Me voimme muuttaa 

maailmaa! 

Tuota 200 minuuttia 3 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 

 

Nuoremmat oppilaat: Suunnittelevat näyttelyn, joka näyttää tai 

selittää, mitä he ovat oppineet biotaloudesta. Oppilaat suunnittelevat 

ja valmistelevat näyttelyn. Oppilaat voivat laatia julisteita, malleja tai 

esittelyjä esitelläkseen tutkimuksena näyttelyssä. Nuorempia 

oppilaita voidaan mahdollisesti pyytää värittämään tehtäväkirja ja 

esittelemään tuloksensa sitä kautta.  

 

Vanhemmat oppilaat: Suunnittelevat ja kehittävät tieteellisen 

projektin, mieluiten paikalliseen teollisuusyritykseen tai 

teollisuudenalaan liittyen. Tieteellinen projekti sisältää 

projektioppimisen vaiheita eli idean kehittämisen tuotteeksi. Oppilaat 

voivat käyttää materiaaleja projektien tuottamiseen. 

Tee yhteistyötä  20 minuuttia 3 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Oppilaat tekevät ryhmätutkielmat yhteisölliselle sähköiselle seinälle 

(Padlet- tai Linoit-seinät). 
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