
FYSIIKKA – VUOSILUOKAT 7-9  

  

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa 

ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden 

valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 

turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7–9 

opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan 

työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat 

oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä 

ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, 

vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä 

on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen 

hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita 

fysiikan opiskeluun.   

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. 

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua 

monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.  

  

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9   

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin 

ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön 



pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia 

ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.  

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 

erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan 

sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.  

S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja 

kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin 

koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.  

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen 

periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, 

ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.  

S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen 

vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa 

kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.  

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti 

ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. 

Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi 

yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.  

  

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9   

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee 

käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus 

yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja 

erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.  



Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan 

tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja 

asiantuntijoiden kanssa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan 

oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. 

Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin 

oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla  

voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan 

suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista.  

Oppilaan oppimisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja  

arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin 

ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia 

ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava 

palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi 

työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, 

aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista.  

Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena. 

Itsearvioinnissa oppilas arvioi omaa työskentelyään kirjallisesti. Vertaisarvioinnissa oppilaat arvioivat toisiaan kokous- tai 

väittelytilanteessa. Monipuolisena arviointina voidaan käyttää kytkentäkokeita, eriteltyjä tai suullisia kokeita sekä tutkimuksia ja projekteja.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, 

miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. 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.  



Vuosiluokka 7 - fysiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
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erilaisia 

tutkimuk-

sia ja 

tukee 

muita 

ryhmän 
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yksinkertaisia 

teknologisia 

ratkaisuja 

yhteistyössä muiden 

kanssa. 

 

Teknolog-

inen 

osaaminen 

ja yhteistyö 

teknologi-

sessa 

ongelman-

ratkaisussa 

Oppilas 

tunnistaa 

teknologis-

ten 

sovellusten 

merkityksen 

omassa 

elämässään 

ja osaa 

nimetä niistä 

muutamia 

esimerkkejä, 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

fysiikan 

soveltami-

sesta 

teknologias-

sa ja kuvailla 

näiden 

käyttöä. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvata 

fysiikkaa 

sovelta-

via 

teknologi-

sia 

sovelluk-

sia ja 

selittää 

niiden 

Oppilas 

osaa 

kuvata 

fysiikkaa 

soveltavia 

teknolog-

isia 

sovelluksi

a, selittää 

niiden 

toiminta-

periaat-



ratkaisujen 

ideointiin, 

suunnitteluun,  

kehittämiseen 

ja 

soveltamiseen 

yhteistyössä 

muiden kanssa  

joissa on 

sovellettu 

fysiikkaa. 

Oppilas 

osallistuu 

teknologisen 

ongelmanrat

kaisun 

ideointiin ja 

suunnitteluu

n. 

toiminta-

periaat-

teita. 

 

Oppilas 

työsken-

telee 

yhteis-

työssä 

muiden 

kanssa 

yksinker-

taisen 

fysiikkaa 

sovelta-

van 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnis-

sa, 

suunnit-

telussa, 

kehittämi-

sessä ja 

sovelta-

misessa. 

teita ja 

perustella 

niiden 

merkitystä 

yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas 

toimii 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnis-

sa, 

suunnit-

telussa, 

kehittämi-

sessä ja 

soveltami-

sessa 

sekä 

itsenäi-

sesti että 

rakenta-

vasti 

yhteis-

työssä 

muiden 

kanssa. 



 T9 opastaa 

oppilasta 

käyttämään 

tieto- ja 

viestintätekno-

logiaa tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen 

sekä tukea 

oppilaan 

oppimista 

havainnollista-

vien 

simulaatioiden 

avulla  

S1,

S2  

   

     

L5  Oppilas käyttää 

tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

sekä simulaatioita 

omassa 

oppimisessaan. 

Tieto- ja 

viestintätek-

nologian 

käyttö 

Oppilas 

käyttää 

ohjatusti 

tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa 

tiedon 

hankkimi-

seen. 

 

Oppilas 

tutustuu 

johonkin 

oppimista 

tukevaan 

simulaatioon

.  

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa 

tiedon 

hankkimi-

seen ja 

esittämiseen 

ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

simulaati-

osta. 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintä-

teknologi-

sia 

välineitä 

tai 

sovelluk-

sia tiedon 

ja 

mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittele

miseen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa 

tehdä 

havainto-

ja ja 

johtopää-

töksiä 

simulaati-

osta. 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintä-

teknologi-

sia 

välineitä 

tai 

sovelluk-

sia 

omatoimi-

sesti 

tiedon ja 

mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittele-

miseen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa 

tehdä 

havainto-

ja ja 

johtopää-

töksiä 

simulaa-

tiosta.  



 

Oppilas 

osaa 

tehdä 

yleistyksiä 

simulaati-

on avulla. 

 Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

 T10 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

fysiikan 

käsitteitä 

täsmällisesti 

sekä 

jäsentämään 

omia 

käsiterakente-

itaan kohti 

luonnontieteel-

listen teorioiden 

mukaisia 

käsityksiä  

S1,

S2  

   

   

  

L1  Oppilas käyttää 

fysiikan käsitteitä 

täsmällisesti sekä  

hyödyntää 

ajattelussaan 

luonnontieteellisiä 

teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja 

jäsentymi-

nen 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

joitakin 

fysiikan 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

toisiinsa 

ilmiön, 

siihen 

liittyvät 

ominai-

suudet ja 

ominai-

suuksia 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä 

täsmälli-

sesti. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

ilmiöihin 

liittyvät 

ominai-

suudet ja 

ominai-

suuksia 

kuvaavat 



kuvaavat 

suureet. 

 

suureet 

käsitera-

kenteeksi. 

 T11 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

erilaisia malleja 

ilmiöiden 

kuvaamisessa 

ja 

selittämisessä 

sekä 

ennusteiden 

tekemisessä  

S1,

S2  

  L1  Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien 

käyttäminen 

Oppilas 

osaa antaa 

joitakin 

esimerkkejä 

ilmiöiden 

kuvaamises-

sa 

käytetyistä 

malleista. 

Oppilas 

käyttää 

yksinkertai-

sia malleja 

ilmiöiden 

kuvaami-

seen ja 

ennusteiden 

tekemiseen. 

Oppilas 

käyttää 

yksinker-

taisia 

malleja ja 

tekee 

niiden 

pohjalta 

ennustei-

ta sekä 

osaa 

selittää, 

miten 

malli on 

muodos-

tettu 

mittaustu-

loksista. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen. 

Oppilas 

käyttää 

malleja ja 

tekee 

niiden 

pohjalta 

ennustei-

ta sekä 

osaa 

muodos-

taa 

mittaustu-

loksista 

yksinker-

taisia 

malleja. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen sekä 

mallin 

rajoituk-

sia tai 

puutteita. 



 T12 ohjata 

oppilasta 

käyttämään ja 

arvioimaan  

kriittisesti eri 

tietolähteitä 

sekä 

ilmaisemaan ja 

perustelemaan 

erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla  

S1,

S2  

  L2,

L4  

Oppilas käyttää ja 

arvioi kriittisesti eri 

tietolähteitä sekä 

ilmaisee ja 

perustelee erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle ominaisella 

tavalla. 

Argumentoin

titaidot ja 

tietolähtei-

den 

käyttäminen 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteistä 

ohjatusti. 

 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteistä

. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista 

erilaisia 

näkökulmia 

ja 

harjoittelee 

perustelema

an niitä 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla. 

 

Oppilas 

hakee 

tietoa 

erilaisista 

tietoläh-

teistä ja 

valitsee 

yleisesti 

luotettavi-

na 

pidettyjä 

tietoläh-

teitä.   

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista ja 

perustella 

erilaisia 

näkökul-

mia 

fysiikalle 

ominaisel-

la tavalla. 

Oppilas 

hakee 

tietoa 

erilaisista 

tietoläh-

teistä ja 

osaa 

pohtia 

tietoläh-

teen 

luotetta-

vuutta. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista ja 

perustella 

erilaisia 

näkökul-

mia 

fysiikalle 

ominaisel-

la tavalla 

sekä 

vertailla 

keske-

nään 

ristiriitai-

sia 

näkökul-

mia. 



 T13 ohjata 

oppilasta 

hahmottamaan  

luonnontieteellis

en tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa  

S1,

S2  

  

    

L1,

L4  

Oppilas hahmottaa 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

Luonnontiet

eellisen 

tiedon 

luonteen ja 

tiedon 

tuottamista-

van 

hahmottami-

nen 

Oppilas 

tunnistaa 

kokeellisuu-

den fysiikan 

tapana 

tuottaa 

luonnontie-

teellistä 

tietoa. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

kehittymi-

sestä ja 

tieteellisistä 

tavoista 

tuottaa 

tietoa. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerkki

en avulla 

luonnon-

tieteelli-

sen 

tiedon 

luonnetta 

ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

tieteellisiä 

tapoja 

tuottaa 

tietoa. 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustel-

len 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerkki

en avulla 

luonnon-

tieteelli-

sen 

tiedon 

luonnetta 

ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustel-

len 

tieteellisiä 

tapoja 

tuottaa 

tietoa. 

 T14 ohjata 

oppilasta 

saavuttamaan 

riittävät 

tiedolliset 

S1,

S2  

   

   

L1  Oppilas saavuttaa 

riittävät tiedolliset 

valmiudet jatko-

opintoja varten  

Tiedollisten 

jatko-

opintoval-

miuksien 

Oppilas 

tunnistaa 

joitakin 

fysiikkaan 

liittyviä 

Oppilas 

osaa käyttää 

joitakin 

fysiikan 

keskeisiä 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

fysiikan 

keskeisiä 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

fysiikan 

keskeisiä 



valmiudet jatko-

opintoja varten  

saavuttami-

nen  

käsitteitä, 

ilmiöitä ja 

suureita 

tutuissa 

tilanteissa. 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa. 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominai-

suuksia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa

. 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominai-

suuksia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa ja 

sovelta-

vissa 

tilanteissa

. 

 T15 ohjata 

oppilasta 

soveltamaan 

fysiikan 

tietojaan ja 

taitojaan 

monialaisissa  

oppimiskoko-

naisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuk-

sia tutustua 

fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa 

tilanteissa kuten  

luonnossa, 

elinkeinoelä-

mässä, 

S1,

S2  

   L6  Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan ja 

taitojaan eri 

tilanteissa. 

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Arvioitava 

osaaminen 

sisältyy 

muiden 

tavoitteiden 

osaamisen 

kuvauksiin. 

   

 



järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä  

 

 

 Vuosiluokka 8 - fysiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
 

v

l  

Opetuksen 

tavoite  

  

Si-

säl-

löt  

  La

aja

-

ala

ine

n 

os

aa

mi

ne

n  

Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 5 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 7 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 9 

  

8  

  

T1 kannustaa 

ja innostaa  

oppilasta 

fysiikan 

opiskeluun  

S1,

S5  

S1 

Luonnontie-

teellinen 

tutkimus  

S5 

Vuorovaiku-

tus ja liike  

Liike ja voima  

Tutkitaan 

nopeuden, 

ajan ja matkan 

L1  Oppilas kokee 

fysiikan opiskelun 

mielekkääksi.  

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Oppilasta 

ohjataan 

pohtimaan 

kokemuksia

an fysiikan 

opiskelusta 

osana oman 

oppimisen-

   



välistä 

riippuvuutta. 

Opetellaan 

massan ja 

nopeuden 

vaikutus 

kiihtyvään 

liikkeeseen. 

Tutustutaan 

Newtonin 

lakeihin ja 

kokonaisvoi-

man 

käsitteeseen. 

Tutkitaan 

nosteen 

vaikutusta 

kappaleen 

painoon ja 

massaan.  

Liike ja 

energia  

Paine aiheutuu 

kappaleen 

omasta 

painosta. 

Tutustutaan 

sidotun ja 

vapaan 

energian 

sa 

arviointia. 

T2 ohjata ja 

kannustaa 

oppilasta 

tunnistamaan 

omaa fysiikan  

osaamistaan, 

asettamaan  

tavoitteita 

omalle 

työskentelyl-

leen sekä  

työskentele-

mään 

pitkäjänteisesti  

S1,

S5 

L1,

L6  

Oppilas arvioi omaa 

fysiikan 

osaamistaan, 

asettaa tavoitteita 

omalle 

työskentelylleen ja 

työskentelee 

pitkäjänteisesti. 

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Oppilasta 

ohjataan 

pohtimaan 

kokemuksia

an fysiikan 

opiskelusta 

osana oman 

oppimisen-

sa 

arviointia. 

   

T3 ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään 

fysiikan 

osaamisen 

merkitystä 

omassa 

elämässä, 

elinympäristös-

sä ja 

yhteiskunnassa  

S1,

S5  

L6,

L7  

Oppilas ymmärtää 

fysiikan osaamisen 

merkitystä omassa 

elämässään, 

elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa. 

Fysiikan 

merkityksen 

ymmärtämi-

nen 

Oppilas 

tunnistaa 

joidenkin 

ilmiöiden 

liittymisen 

fysiikkaan 

sekä 

fysiikan 

osaamisen 

merkityksen 

joissakin 

ammateissa

. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

arkisista 

tilanteista, 

joissa 

tarvitaan 

fysiikan 

tietoja ja 

taitoja.  

 

Oppilas 

osaa nimetä 

ammatteja, 

Oppilas 

selittää 

esimerkkien 

avulla, 

millaisista 

fysiikan 

tiedoista ja 

taidoista on 

hyötyä 

omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas 

selittää 

esimerkkien 

avulla, 

millaisista 

fysiikan 

tiedoista ja 

taidoista on 

hyötyä 

omassa 

elämässä ja 

yhteiskun-

nassa.  

 



käsitteeseen. 

Työ muuntaa 

energiaa. 

Opetellaan 

liike-energian 

muuttuminen 

potentiaali-

energiaksi ja 

päinvastoin. 

Tutustutaan 

yksinkertaisiin 

koneisiin ja 

niiden 

hyötykäyttöön.   

 

 

joissa 

tarvitaan 

fysiikan 

osaamista. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

fysiikan 

osaamisen 

merkityk-

sestä eri 

ammateissa 

ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas 

osaa 

perustella 

fysiikan 

osaamisen 

merkitystä 

eri 

ammateissa 

sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

fysiikan 

osaamistaan 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamises-

sa sekä 

arvioimaan 

omia 

valintojaan 

energiavarojen 

kestävän 

käytön 

kannalta 

S1, 

S5 

L3,

L7  

 Oppilas ymmärtää 

fysiikan 

merkityksen 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa ja 

arvioi omia 

valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

 

Kestävän 

kehityksen 

tiedot ja 

taidot 

fysiikan 

kannalta 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

omista 

valinnois-

taan, joilla 

on 

merkitystä 

energiavaro

-jen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tilanteista, 

joissa 

fysiikkaa 

tarvitaan 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa nimetä 

joitakin 

hyviä 

ratkaisuja 

energiavaro

-jen 

kestävän 

Oppilas 

osaa kuvata 

esimerkkien 

avulla, 

miten 

fysiikkaa 

käytetään 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa 

vertailla 

erilaisia 

ratkaisuja 

energiava-

rojen 

kestävän 

Oppilas 

perustelee 

esimerkkien 

avulla, 

miten 

fysiikkaa 

käytetään 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa 

selittää 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

seen liittyviä 



käytön 

kannalta. 

käytön 

kannalta. 

syy-

seuraussuh-

teita ja 

perustella 

erilaisia 

ratkaisuja 

energiavaro

-jen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

 Tutkimisen taidot 

 T5 kannustaa 

oppilasta 

muodostamaa

n  

kysymyksiä 

tarkasteltavista 

ilmiöistä sekä 

kehittämään 

kysymyksiä 

edelleen 

tutkimusten ja 

muun 

toiminnan 

lähtökohdiksi 

S1,

S5 

 L1,

L7 

Oppilas muodostaa 

tutkimuskysymyk-

siä tarkasteltavista 

ilmiöstä. 

 

Kysymysten 

muodosta-

minen sekä 

tutkimusten 

ja muun 

toiminnan 

suunnittelu 

Oppilas 

tunnistaa 

ilmiöitä, 

joihin liittyen 

voidaan 

kehittää 

tutkimusky-

symyksiä. 

Oppilas 

muodostaa 

tarkastelta-

vaan 

aihepiiriin 

liittyviä 

yksinkertai-

sia 

kysymyksiä, 

joita 

voidaan 

kehittää 

tutkimusten 

lähtökoh-

diksi. 

 

Oppilas 

muodostaa 

täsmennet-

tyjä 

kysymyksiä 

tarkastelta-

vien 

ilmiöiden 

tutkimiseksi 

esimerkiksi 

rajaamalla 

muuttujia. 

Oppilas 

muodostaa 

perusteltuja 

kysymyksiä 

tarkastelta-

vista 

ilmiöistä 

tukeutumal-

la aikaisem-

paan tietoon 

ilmiöstä.  

 

Oppilas 

kehittää 

kysymyksiä 

tutkimusten 

tai muun 



toiminnan 

lähtökohdik-

si. 

 T6 ohjata 

oppilasta 

toteuttamaan 

kokeellisia 

tutkimuksia 

yhteistyössä 

muiden kanssa 

sekä  

työskentele-

mään  

turvallisesti ja  

johdonmukai-

sesti  

S1,

S5  

  L2,

L5  

Oppilas toteuttaa 

kokeellisia 

tutkimuksia 

yhteistyössä 

muiden kanssa.  

 

Oppilas 

työskentelee 

turvallisesti ja 

johdonmukaisesti. 

Kokeellisen 

tutkimuksen 

toteuttami-

nen 

Oppilas 

osallistuu 

kokeelliseen

työskente-

lyyn 

havainnoi-

malla 

tutkimusten 

toteuttamis-

ta 

työturvalli-

suusnäkö-

kohdat 

huomioon 

ottaen ja 

pystyy 

kertomaan 

havainnois-

taan. 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

suunnitel-

maa 

noudattaen, 

tarvittaessa 

ohjatusti. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

turvallisesti 

muiden 

kanssa. 

Oppilas 

työskente-

lee 

turvallisesti 

sekä tekee 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

ohjeiden tai 

suunnitel-

man 

mukaan. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

yhteistyös-

sä muiden 

kanssa. 

Oppilas 

työskente-

lee 

turvallisesti 

ja 

johdonmu-

kaisesti, 

tarvittaessa 

itsenäisesti, 

sekä tekee 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

tarkoituksen

mukaisesti. 

 

Oppilas 

osaa 

toteuttaa 

yhteistyössä 

erilaisia 

tutkimuksia 

ja tukee 

muita 

ryhmän 

jäseniä 

tarvittaessa. 



 T7 ohjata 

oppilasta 

käsittelemään, 

tulkitsemaan ja 

esittämään 

omien 

tutkimustensa 

tuloksia sekä 

arvioimaan  

niitä ja koko 

tutkimuspro-

sessia  

S1,

S5  

  

   L2,

L5  

Oppilas käsittelee 

ja analysoi 

tutkimustensa 

tuloksia sekä arvioi 

tutkimusprosessia. 

 

 

 

Tutkimuste

n tulosten 

käsittely, 

esittäminen 

ja arviointi 

Oppilas 

kuvailee 

tehtyä 

tutkimusta 

ja sen 

tuloksia 

tukeutumal-

la tutkimuk-

sessa 

kerättyyn 

tietoon tai 

tehtyihin 

havaintoihin

.   

Oppilas 

käsittelee 

tutkimuk-

sessa 

kerättyä 

tietoa, 

esittää 

tutkimusten 

tuloksia 

ohjeiden 

mukaisesti 

ja tekee 

yksinkertai-

sia 

johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tulosten 

oikeellisuu-

teen ja 

luotettavuu-

teen 

vaikuttavis-

ta tekijöistä. 

Oppilas 

käsittelee ja 

esittää 

tutkimusten 

tuloksia 

sekä tekee 

johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tulosten 

oikeellisuu-

teen ja 

luotettavuu-

teen sekä 

tutkimus-

prosessin 

toimivuu-

teen 

vaikuttavis-

ta tekijöistä. 

Oppilas 

käsittelee, 

tulkitsee ja 

esittää 

tutkimusten 

tuloksia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla sekä 

perustelee 

tehtyjä 

johtopää-

töksiä 

tukeutumal-

la tutkimuk-

sissa 

saatuun 

aineistoon. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

sekä 

tuloksia että 

tutkimus-

prosessia. 

 T8 ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään  

S1,

S5  

  

  

L2,

L3,

L5  

Oppilas ymmärtää 

teknologisten 

sovellusten 

toimintaperiaatteita 

Teknologi-

nen 

osaaminen 

ja yhteistyö 

Oppilas 

tunnistaa 

teknologis-

ten 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

fysiikan 

Oppilas 

osaa 

kuvata 

fysiikkaa 

Oppilas 

osaa kuvata 

fysiikkaa 

soveltavia 



teknologisten 

sovellusten 

toimintaperiaat

-teita ja 

merkitystä 

sekä innostaa 

osallistumaan 

yksinkertaisten 

teknologisten 

ratkaisujen 

ideointiin, 

suunnitteluun,  

kehittämiseen 

ja 

soveltamiseen 

yhteistyössä 

muiden kanssa  

ja merkitystä. Hän 

kehittää ja soveltaa 

yksinkertaisia 

teknologisia 

ratkaisuja 

yhteistyössä 

muiden kanssa. 

 

teknologi-

sessa 

ongelman-

ratkaisussa 

sovellusten 

merkityksen 

omassa 

elämässään 

ja osaa 

nimetä 

niistä 

muutamia 

esimerkkejä

, joissa on 

sovellettu 

fysiikkaa. 

soveltami-

sesta 

teknologias-

sa ja 

kuvailla 

näiden 

käyttöä. 

 

Oppilas 

osallistuu 

teknologi-

sen 

ongelman-

ratkaisun 

ideointiin ja 

suunnitte-

luun. 

soveltavia 

teknologisia 

sovelluksia 

ja selittää 

niiden 

toiminta-

periaatteita. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

yhteistyös-

sä muiden 

kanssa 

yksinkertai-

sen 

fysiikkaa 

soveltavan 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnitte-

lussa, 

kehittämi-

sessä ja 

soveltami-

sessa. 

teknologisia 

sovelluksia, 

selittää 

niiden 

toimintape-

riaatteita ja 

perustella 

niiden 

merkitystä 

yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas 

toimii 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnitte-

lussa, 

kehittämi-

sessä ja 

soveltami-

sessa sekä 

itsenäisesti 

että 

rakentavasti 

yhteistyössä 

muiden 

kanssa. 



 T9 opastaa 

oppilasta 

käyttämään 

tieto- ja 

viestintätekno-

logiaa tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämiseen 

sekä tukea 

oppilaan 

oppimista 

havainnollista-

vien 

simulaatioiden 

avulla  

S1,

S5  

   

     

L5  Oppilas käyttää 

tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

sekä simulaatioita 

omassa 

oppimisessaan. 

Tieto- ja 

viestintätek

nologian 

käyttö 

Oppilas 

käyttää 

ohjatusti 

tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa 

tiedon 

hankkimi-

seen. 

 

Oppilas 

tutustuu 

johonkin 

oppimista 

tukevaan 

simulaati-

oon.  

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa 

tiedon 

hankkimi-

seen ja 

esittämi-

seen 

ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

simulaati-

osta. 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintä-

teknologisia 

välineitä tai 

sovelluksia 

tiedon ja 

mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja johtopää-

töksiä 

simulaatios-

ta. 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintä-

teknologisia 

välineitä tai 

sovelluksia 

omatoimi-

sesti tiedon 

ja mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja johtopää-

töksiä  

simulaatiost

a.  

 

Oppilas 

osaa tehdä 

yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 



 Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

 T10 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

fysiikan 

käsitteitä 

täsmällisesti 

sekä 

jäsentämään 

omia 

käsiterakentei-

taan kohti 

luonnontieteel-

listen 

teorioiden 

mukaisia 

käsityksiä  

S1,

S5  

   

   

  

L1  Oppilas käyttää 

fysiikan käsitteitä 

täsmällisesti sekä  

hyödyntää 

ajattelussaan 

luonnontieteellisiä 

teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja 

jäsentymi-

nen 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

joitakin 

fysiikan 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

toisiinsa 

ilmiön, 

siihen 

liittyvät 

ominaisuu-

det ja 

ominaisuuk-

sia 

kuvaavat 

suureet. 

 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä 

täsmällisesti

. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

ilmiöihin 

liittyvät 

ominaisuu-

det ja 

ominaisuuk-

sia 

kuvaavat 

suureet 

käsiteraken-

teeksi. 

 T11 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

erilaisia 

S1,

S5  

  L1  Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien 

käyttäminen 

Oppilas 

osaa antaa 

joitakin 

esimerkkejä 

Oppilas 

käyttää 

yksinkertaisi

a malleja 

Oppilas 

käyttää 

yksinkertai-

sia malleja 

Oppilas 

käyttää 

malleja ja 

tekee niiden 



malleja 

ilmiöiden 

kuvaamisessa 

ja 

selittämisessä 

sekä 

ennusteiden 

tekemisessä  

ilmiöiden 

kuvaami-

sessa 

käytetyistä 

malleista. 

ilmiöiden 

kuvaami-

seen ja 

ennusteiden 

tekemiseen. 

ja tekee 

niiden 

pohjalta 

ennusteita 

sekä osaa 

selittää, 

miten malli 

on 

muodostettu 

mittaustu-

loksista. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen. 

pohjalta 

ennusteita 

sekä osaa 

muodostaa 

mittaustu-

loksista 

yksinkertai-

sia malleja. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen sekä 

mallin 

rajoituksia 

tai puutteita. 

 T12 ohjata 

oppilasta 

käyttämään ja 

arvioimaan  

kriittisesti eri 

tietolähteitä 

sekä 

ilmaisemaan ja 

perustelemaan 

erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle 

S1,

S5  

  L2,

L4  

Oppilas käyttää ja 

arvioi kriittisesti eri 

tietolähteitä sekä 

ilmaisee ja 

perustelee erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle 

ominaisella tavalla. 

Argumentoi

ntitaidot ja 

tietolähtei-

den 

käyttäminen 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ohjatusti. 

 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista 

erilaisia 

näkökulmia 

ja 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ja 

valitsee 

yleisesti 

luotettavina 

pidettyjä 

tietolähteitä.   

 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ja osaa 

pohtia 

tietolähteen 

luotettavuut-

ta. 

 

Oppilas 

osaa 



ominaisella 

tavalla  

harjoittelee 

perustelema

an niitä 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista ja 

perustella 

erilaisia 

näkökulmia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla. 

ilmaista ja 

perustella 

erilaisia 

näkökulmia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla sekä 

vertailla 

keskenään 

ristiriitaisia 

näkökulmia. 

 T13 ohjata 

oppilasta 

hahmottamaan  

luonnontieteelli

sen tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa  

S1,

S5  

  

    

L1,

L4  

Oppilas hahmottaa 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

Luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonteen ja 

tiedon 

tuottamis-

tavan 

hahmotta-

minen 

Oppilas 

tunnistaa 

kokeellisuu-

den fysiikan 

tapana 

tuottaa 

luonnontie-

teellistä 

tietoa. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

kehittymi-

sestä ja 

tieteellisistä 

tavoista 

tuottaa 

tietoa. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerk-

kien avulla 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä

. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

tieteellisiä 

tapoja 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustellen 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerkkien 

avulla 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä

. 

 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustellen 

tieteellisiä 



tuottaa 

tietoa. 

tapoja 

tuottaa 

tietoa. 

 T14 ohjata 

oppilasta 

saavuttamaan 

riittävät 

tiedolliset 

valmiudet 

jatko-opintoja 

varten 

vuorovaikutuk-

sesta ja 

liikkeestä 

S1,

S5  

   

   

L1  Oppilas saavuttaa 

riittävät tiedolliset 

valmiudet jatko-

opintoja varten 

vuorovaikutuksesta 

ja liikkeestä. 

Tiedollisten 

jatko-

opintoval-

miuksien 

saavuttami-

nen 

vuorovaiku-

tuksesta ja 

liikkeestä. 

Oppilas 

tunnistaa 

joitakin 

vuorovaiku-

tukseen ja 

liikkeeseen 

liittyviä 

käsitteitä, 

ilmiöitä ja 

suureita 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

joitakin 

vuorovaiku-

tuksen ja 

liikkeen 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

vuorovaiku-

tuksen ja 

liikkeen 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

vuorovaiku-

tuksen ja 

liikkeen 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa ja 

soveltavissa 

tilanteissa. 

 T15 ohjata 

oppilasta 

soveltamaan 

fysiikan 

tietojaan ja 

taitojaan 

monialaisissa  

oppimiskoko-

naisuuksissa 

sekä tarjota 

S1,

S5  

   L6  Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan ja 

taitojaan eri 

tilanteissa. 

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Arvioitava 

osaaminen 

sisältyy 

muiden 

tavoitteiden 

   

 



mahdollisuuk-

sia tutustua 

fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa 

tilanteissa 

kuten  

luonnossa, 

elinkeinoelä-

mässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöis-

sä  

osaamisen 

kuvauksiin. 

 

 

  

 

  

   Vuosiluokka 9 - fysiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
 

v

l  

Opetuksen 

tavoite  

  

Si-

säl-

löt  

  La

aja

-

ala

ine

n 

os

aa

mi

Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 5 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 7 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 9 



ne

n  

  

9  

  

T1 kannustaa 

ja innostaa  

oppilasta 

fysiikan 

opiskeluun  

S1,

S3,

S 

4,S

6  

S1 

Luonnontiete

ellinen 

tutkimus 

S3 Fysiikka 

yhteiskunnas

sa:  

Tutustutaan 

kestomagneet-

tiin ja 

sähkömag-

neettiin. 

Opetellaan 

induktion 

vaikutus 

sähkömootto-

rin ja 

muuntajan 

toimintaan. 

Lasketaan 

muuntajien 

muuntosuhtei-

ta. Opetellaan 

eri 

energiantuo-

tantomuotojen 

L1  Oppilas kokee 

fysiikan opiskelun 

mielekkääksi.  

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Oppilasta 

ohjataan 

pohtimaan 

kokemuksia

an fysiikan 

opiskelusta 

osana oman 

oppimisen-

sa 

arviointia. 

   

T2 ohjata ja 

kannustaa 

oppilasta 

tunnistamaan 

omaa fysiikan  

osaamistaan, 

asettamaan  

tavoitteita 

omalle 

työskentelyl-

leen sekä  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

L1,

L6  

Oppilas arvioi omaa 

fysiikan 

osaamistaan, 

asettaa tavoitteita 

omalle 

työskentelylleen ja 

työskentelee 

pitkäjänteisesti. 

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Oppilasta 

ohjataan 

pohtimaan 

kokemuksia

an fysiikan 

opiskelusta 

osana oman 

oppimisen-

   



työskentele-

mään 

pitkäjänteisesti  

hyviä ja 

huonoja 

puolia.   

Energiaprojekti

: jokainen 

oppilas tutkii 

yhtä 

energiamuotoa 

ja esittää 

oman 

tutkimuksensa 

kirjallisesti 

opettajalle ja 

suullisesti 

muulle 

opetusryhmäl-

le 

 

S4 Fysiikka 

maailman-

kuvan 

rakentajana   

S6 Sähkö:   

Opetellaan 

käsitteet 

sähkövaraus, 

jännite ja 

sähkövirta. 

Opetellaan 

piirtämään ja 

sa 

arviointia. 

T3 ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään 

fysiikan 

osaamisen 

merkitystä 

omassa 

elämässä, 

elinympäristös-

sä ja 

yhteiskunnassa  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

L6,

L7  

Oppilas ymmärtää 

fysiikan osaamisen 

merkitystä omassa 

elämässään, 

elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa. 

Fysiikan 

merkityksen 

ymmärtämin

en 

Oppilas 

tunnistaa 

joidenkin 

ilmiöiden 

liittymisen 

fysiikkaan 

sekä 

fysiikan 

osaamisen 

merkityksen 

joissakin 

ammateissa

. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

arkisista 

tilanteista, 

joissa 

tarvitaan 

fysiikan 

tietoja ja 

taitoja.  

 

Oppilas 

osaa nimetä 

ammatteja, 

joissa 

tarvitaan 

fysiikan 

osaamista. 

Oppilas 

selittää 

esimerkkien 

avulla, 

millaisista 

fysiikan 

tiedoista ja 

taidoista on 

hyötyä 

omassa 

elinympäri-

stössä. 

 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

fysiikan 

osaamisen 

merkityk-

sestä eri 

ammateissa 

ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas 

selittää 

esimerkkien 

avulla, 

millaisista 

fysiikan 

tiedoista ja 

taidoista on 

hyötyä 

omassa 

elämässä ja 

yhteiskunna

ssa.  

 

Oppilas 

osaa 

perustella 

fysiikan 

osaamisen 

merkitystä 

eri 

ammateissa 



tulkitsemaan 

kytkentäkaavi-

oita. 

Tutustutaan 

Ohmin lakiin. 

Opetellaan 

kytkemään 

vastuksia 

sarjaan ja 

rinnan sekä 

laskemaan 

kokonaisvas-

tuksia. 

Opetellaan 

ymmärtämään 

ja laskemaan 

työ, teho ja 

energia.  

 

sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

fysiikan 

osaamistaan 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamises-

sa sekä 

arvioimaan 

omia 

valintojaan 

energiavarojen 

kestävän 

käytön 

kannalta 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

L3,

L7  

 Oppilas ymmärtää 

fysiikan 

merkityksen 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa ja 

arvioi omia 

valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

 

Kestävän 

kehityksen 

tiedot ja 

taidot 

fysiikan 

kannalta 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

omista 

valinnoistaa

n, joilla on 

merkitystä 

energiava-

rojen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tilanteista, 

joissa 

fysiikkaa 

tarvitaan 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa nimetä 

joitakin 

hyviä 

ratkaisuja 

energiava-

rojen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

Oppilas 

osaa kuvata 

esimerkkien 

avulla, 

miten 

fysiikkaa 

käytetään 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa 

vertailla 

erilaisia 

ratkaisuja 

energiava-

rojen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

Oppilas 

perustelee 

esimerkkien 

avulla, 

miten 

fysiikkaa 

käytetään 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas 

osaa 

selittää 

kestävän 

tulevaisuu-

den 

rakentami-

seen liittyviä 

syy-

seuraussuh-

teita ja 

perustella 



erilaisia 

ratkaisuja 

energiava-

rojen 

kestävän 

käytön 

kannalta. 

 Tutkimisen taidot 

 T5 kannustaa 

oppilasta 

muodosta-

maan  

kysymyksiä 

tarkasteltavista 

ilmiöistä sekä 

kehittämään 

kysymyksiä 

edelleen 

tutkimusten ja 

muun 

toiminnan 

lähtökohdiksi 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

 L1,

L7 

Oppilas muodostaa 

tutkimuskysymyk-

siä tarkasteltavista 

ilmiöstä. 

 

Kysymysten 

muodosta-

minen sekä 

tutkimusten 

ja muun 

toiminnan 

suunnittelu 

Oppilas 

tunnistaa 

ilmiöitä, 

joihin liittyen 

voidaan 

kehittää 

tutkimusky-

symyksiä. 

Oppilas 

muodostaa 

tarkastelt-

avaan 

aihepiiriin 

liittyviä 

yksinkertai-

sia 

kysymyksiä, 

joita 

voidaan 

kehittää 

tutkimusten 

lähtökoh-

diksi. 

 

Oppilas 

muodostaa 

täsmennet-

tyjä 

kysymyksiä 

tarkastelta-

vien 

ilmiöiden 

tutkimiseksi 

esimerkiksi 

rajaamalla 

muuttujia. 

Oppilas 

muodostaa 

perusteltuja 

kysymyksiä 

tarkastelta-

vista 

ilmiöistä 

tukeutumal-

la aikaisem-

paan tietoon 

ilmiöstä.  

 

Oppilas 

kehittää 

kysymyksiä 

tutkimusten 

tai muun 

toiminnan 

lähtökoh-

diksi. 



 T6 ohjata 

oppilasta 

toteuttamaan 

kokeellisia 

tutkimuksia 

yhteistyössä 

muiden kanssa 

sekä  

työskentele-

mään  

turvallisesti ja  

johdonmukai-

sesti  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

  L2,

L5  

Oppilas toteuttaa 

kokeellisia 

tutkimuksia 

yhteistyössä 

muiden kanssa.  

 

Oppilas 

työskentelee 

turvallisesti ja 

johdonmukaisesti. 

Kokeellisen 

tutkimuksen 

toteuttami-

nen 

Oppilas 

osallistuu 

kokeelliseen

työskente-

lyyn 

havainnoi-

malla 

tutkimusten 

toteuttamis-

ta 

työturvalli-

suusnäkö-

kohdat 

huomioon 

ottaen ja 

pystyy 

kertomaan 

havainnois-

taan. 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

suunnitel-

maa 

noudattaen, 

tarvittaessa 

ohjatusti. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

turvallisesti 

muiden 

kanssa. 

Oppilas 

työskente-

lee 

turvallisesti 

sekä tekee 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

ohjeiden tai 

suunnitel-

man 

mukaan. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

yhteistyös-

sä muiden 

kanssa. 

Oppilas 

työsken-

telee 

turvallisesti 

ja 

johdonmu-

kaisesti, 

tarvittaessa 

itsenäisesti, 

sekä tekee 

havaintoja 

ja 

mittauksia 

tarkoituksen

mukaisesti. 

 

Oppilas 

osaa 

toteuttaa 

yhteistyös-

sä erilaisia 

tutkimuksia 

ja tukee 

muita 

ryhmän 

jäseniä 

tarvittaessa. 

 T7 ohjata 

oppilasta 

käsittelemään, 

tulkitsemaan ja 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

   L2,

L5  

Oppilas käsittelee 

ja analysoi 

tutkimustensa 

Tutkimus-

ten tulosten 

käsittely, 

Oppilas 

kuvailee 

tehtyä 

tutkimusta 

Oppilas 

käsittelee 

tutkimuk-

sessa 

Oppilas 

käsittelee ja 

esittää 

tutkimusten 

Oppilas 

käsittelee, 

tulkitsee ja 

esittää 



esittämään 

omien 

tutkimustensa 

tuloksia sekä 

arvioimaan  

niitä ja koko 

tutkimuspro-

sessia  

tuloksia sekä arvioi 

tutkimusprosessia. 

 

 

 

esittäminen 

ja arviointi 

ja sen 

tuloksia 

tukeutumal-

la tutkimuk-

sessa 

kerättyyn 

tietoon tai 

tehtyihin 

havaintoihin

.   

kerättyä 

tietoa, 

esittää 

tutkimusten 

tuloksia 

ohjeiden 

mukaisesti 

ja tekee 

yksinkertai-

sia 

johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tulosten 

oikeellisuu-

teen ja 

luotettavuu-

teen 

vaikuttavis-

ta tekijöistä. 

tuloksia 

sekä tekee 

johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

tulosten 

oikeellisuu-

teen ja 

luotettavuu-

teen sekä 

tutkimus-

prosessin 

toimivuu-

teen 

vaikuttavis-

ta tekijöistä. 

tutkimusten 

tuloksia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla sekä 

perustelee 

tehtyjä 

johtopää-

töksiä 

tukeutumal-

la tutkimuk-

sissa 

saatuun 

aineistoon. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

sekä 

tuloksia että 

tutkimus-

prosessia. 

 T8 ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään  

teknologisten 

sovellusten 

toimintaperi-

aatteita ja 

merkitystä 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

  

  

L2,

L3,

L5  

Oppilas ymmärtää 

teknologisten 

sovellusten 

toimintaperiaatteita 

ja merkitystä. Hän 

kehittää ja soveltaa 

yksinkertaisia 

teknologisia 

Teknologi-

nen 

osaaminen 

ja yhteistyö 

teknologi-

sessa 

ongelman-

ratkaisussa 

Oppilas 

tunnistaa 

teknologis-

ten 

sovellusten 

merkityksen 

omassa 

elämässään 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

fysiikan 

soveltami-

sesta 

teknologias-

sa ja 

Oppilas 

osaa 

kuvata 

fysiikkaa 

soveltavia 

teknologisia 

sovelluksia 

ja selittää 

Oppilas 

osaa kuvata 

fysiikkaa 

soveltavia 

teknologisia 

sovelluksia, 

selittää 

niiden 



sekä innostaa 

osallistumaan 

yksinkertaisten 

teknologisten 

ratkaisujen 

ideointiin, 

suunnitteluun,  

kehittämiseen 

ja 

soveltamiseen 

yhteistyössä 

muiden kanssa  

ratkaisuja 

yhteistyössä 

muiden kanssa. 

 

ja osaa 

nimetä 

niistä 

muutamia 

esimerkkejä

, joissa on 

sovellettu 

fysiikkaa. 

kuvailla 

näiden 

käyttöä. 

 

Oppilas 

osallistuu 

teknologi-

sen 

ongelman-

ratkaisun 

ideointiin ja 

suunnitte-

luun. 

niiden 

toiminta-

periaatteita. 

 

Oppilas 

työskente-

lee 

yhteistyös-

sä muiden 

kanssa 

yksinker-

taisen 

fysiikkaa 

soveltavan 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnitte-

lussa, 

kehittämi-

sessä ja 

soveltami-

sessa. 

toimintaperi

aatteita ja 

perustella 

niiden 

merkitystä 

yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas 

toimii 

teknologi-

sen 

ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnitte-

lussa, 

kehittämi-

sessä ja 

soveltami-

sessa sekä 

itsenäisesti 

että 

rakentavasti 

yhteistyössä 

muiden 

kanssa. 

 T9 opastaa 

oppilasta 

käyttämään 

tieto- ja 

viestintätekno-

logiaa tiedon ja 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

 

     

L5  Oppilas käyttää 

tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

sekä simulaatioita 

Tieto- ja 

viestintätek

nologian 

käyttö 

Oppilas 

käyttää 

ohjatusti 

tieto- ja 

viestintätek

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintätek

nologiaa 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintätek

nologisia 

Oppilas 

käyttää 

tieto- ja 

viestintätek-

nologisia 



mittaustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämiseen 

sekä tukea 

oppilaan 

oppimista 

havainnollista-

vien 

simulaatioiden 

avulla.  

omassa 

oppimisessaan. 

nologiaa 

tiedon 

hankkimi-

seen. 

 

Oppilas 

tutustuu 

johonkin 

oppimista 

tukevaan 

simulaati-

oon.  

tiedon 

hankkimi-

seen ja 

esittämi-

seen 

ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

simulaatios-

ta. 

välineitä tai 

sovelluksia 

tiedon ja 

mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja johtopää-

töksiä 

simulaatios-

ta. 

välineitä tai 

sovelluksia 

omatoimise

sti tiedon ja 

mittaustu-

losten 

hankkimi-

seen, 

käsittelemi-

seen ja 

esittämi-

seen. 

 

Oppilas 

osaa tehdä 

havaintoja 

ja johtopää-

töksiä  

simulaatios-

ta.  

 

Oppilas 

osaa tehdä 

yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 

 Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 



 T10 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

fysiikan 

käsitteitä 

täsmällisesti 

sekä 

jäsentämään 

omia 

käsiterakentei-

taan kohti 

luonnontieteel-

listen 

teorioiden 

mukaisia 

käsityksiä  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

   

   

  

L1  Oppilas käyttää 

fysiikan käsitteitä 

täsmällisesti sekä  

hyödyntää 

ajattelussaan 

luonnontieteellisiä 

teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja 

jäsentymi-

nen 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

joitakin 

fysiikan 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

toisiinsa 

ilmiön, 

siihen 

liittyvät 

ominaisuu-

det ja 

ominaisuuk-

sia 

kuvaavat 

suureet. 

 

Oppilas 

selittää 

fysiikan 

ilmiöitä 

käyttäen 

fysiikan 

keskeisiä 

käsitteitä 

täsmällisesti

. 

 

Oppilas 

osaa 

yhdistää 

ilmiöihin 

liittyvät 

ominaisuu-

det ja 

ominaisuuk-

sia 

kuvaavat 

suureet 

käsiteraken-

teeksi. 

 T11 ohjata 

oppilasta 

käyttämään 

erilaisia 

malleja 

ilmiöiden 

kuvaamisessa 

ja 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

  L1  Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien 

käyttäminen 

Oppilas 

osaa antaa 

joitakin 

esimerkkejä 

ilmiöiden 

kuvaami-

sessa 

Oppilas 

käyttää 

yksinkertai-

sia malleja 

ilmiöiden 

kuvaami-

seen ja 

Oppilas 

käyttää 

yksinkertai-

sia malleja 

ja tekee 

niiden 

pohjalta 

Oppilas 

käyttää 

malleja ja 

tekee niiden 

pohjalta 

ennusteita 

sekä osaa 



selittämisessä 

sekä 

ennusteiden 

tekemisessä  

käytetyistä 

malleista. 

ennusteiden 

tekemiseen. 

ennusteita 

sekä osaa 

selittää, 

miten malli 

on 

muodostettu 

mittaustu-

loksista. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen. 

muodostaa 

mittaustu-

loksista 

yksinkertai-

sia malleja. 

 

Oppilas 

osaa 

arvioida 

mallin 

suhdetta 

todellisuu-

teen sekä 

mallin 

rajoituksia 

tai puutteita. 

 T12 ohjata 

oppilasta 

käyttämään ja 

arvioimaan  

kriittisesti eri 

tietolähteitä 

sekä 

ilmaisemaan ja 

perustelemaan 

erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

  L2,

L4  

Oppilas käyttää ja 

arvioi kriittisesti eri 

tietolähteitä sekä 

ilmaisee ja 

perustelee erilaisia 

näkemyksiä 

fysiikalle 

ominaisella tavalla. 

Argumentoi

ntitaidot ja 

tietolähtei-

den 

käyttäminen 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ohjatusti. 

 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista 

erilaisia 

näkökulmia 

ja 

harjoittelee 

perustelema

an niitä 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ja 

valitsee 

yleisesti 

luotettavina 

pidettyjä 

tietolähteitä.   

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista ja 

perustella 

Oppilas 

hakee tietoa 

erilaisista 

tietolähteis-

tä ja osaa 

pohtia 

tietolähteen 

luotettavuut-

ta. 

 

Oppilas 

osaa 

ilmaista ja 

perustella 

erilaisia 



fysiikalle 

ominaisella 

tavalla. 

 

erilaisia 

näkökulmia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla. 

näkökulmia 

fysiikalle 

ominaisella 

tavalla sekä 

vertailla 

keskenään 

ristiriitaisia 

näkökulmia. 

 T13 ohjata 

oppilasta 

hahmottamaan  

luonnontieteelli

sen tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

  

    

L1,

L4  

Oppilas hahmottaa 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

Luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonteen ja 

tiedon 

tuottamista-

van 

hahmottami

nen 

Oppilas 

tunnistaa 

kokeellisuu-

den fysiikan 

tapana 

tuottaa 

luonnontie-

teellistä 

tietoa. 

Oppilas 

osaa antaa 

esimerkkejä 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

kehittymi-

sestä ja 

tieteellisistä 

tavoista 

tuottaa 

tietoa. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerkkien 

avulla 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä

. 

 

Oppilas 

osaa 

kuvailla 

tieteellisiä 

tapoja 

tuottaa 

tietoa. 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustellen 

fysiikkaan 

liittyvien 

esimerkkien 

avulla 

luonnontie-

teellisen 

tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä

. 

 

Oppilas 

osaa 

selittää 

perustellen 

tieteellisiä 

tapoja 

tuottaa 

tietoa. 



 T14 ohjata 

oppilasta 

saavuttamaan 

riittävät 

tiedolliset 

valmiudet 

jatko-opintoja 

varten 

sähköstä  

S1,

S3,

S 

4,S

6 

   

   

L1  Oppilas saavuttaa 

riittävät tiedolliset 

valmiudet jatko-

opintoja varten 

sähköstä. 

Tiedollisten 

jatko-

opintovalmi

uksien 

saavuttami-

nen 

sähköstä 

Oppilas 

tunnistaa 

joitakin 

sähköön 

liittyviä 

käsitteitä, 

ilmiöitä ja 

suureita 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

joitakin 

sähkön 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

sähkön 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas 

osaa 

käyttää 

sähkön 

keskeisiä 

käsitteitä, 

olioita, 

ilmiöitä, 

ominaisuuk-

sia, 

suureita, 

malleja ja 

lakeja 

tutuissa ja 

soveltavissa 

tilanteissa. 

 T15 ohjata 

oppilasta 

soveltamaan 

fysiikan 

tietojaan ja 

taitojaan 

monialaisissa  

oppimiskoko-

naisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuk-

sia tutustua 

fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa 

S1,

S3,

S 

4,S

6 

   L6  Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan ja 

taitojaan eri 

tilanteissa. 

 Ei käytetä 

arvosanan 

muodosta-

misen 

perusteena. 

Arvioitava 

osaaminen 

sisältyy 

muiden 

tavoitteiden 

osaamisen 

kuvauksiin. 

   

 



tilanteissa 

kuten  

luonnossa, 

elinkeinoelä-

mässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöis-

sä  

 

 

  

  

  
 


