
Fysiikka 7–9
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

Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus
S2 Fysiikka omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan

T1 kannustaa ja 
innostaa 
oppilasta fysiikan 
opiskeluun

Oppilas kokee 
fysiikan opiskelun
mielekkääksi.

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. Oppilas-
ta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
fysiikan opiske-
lusta osana
oman oppimi-
sensa arviointia.
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Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas arvioi
omaa fysiikan
osaamistaan,
asettaa tavoit-
teita omalle
työskentelylleen
ja työskentelee
pitkäjänteisesti.

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. Oppilas-
ta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
fysiikan opis-
kelusta osana
oman oppimi-
sensa arviointia.

T2 ohjata ja 
kannustaa 
oppilasta 
tunnistamaan 
omaa fysiikan 
osaamistaan, 
asettamaan 
tavoitteita omalle 
työskentelylleen 
sekä työskentele-
mään 
pitkäjänteisesti
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Merkitys, arvot ja asenteet

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas ymmär-
tää fysiikan 
osaamisen 
merkitystä
omassa 
elämässään, 
elinympäristössä 
ja 
yhteiskunnassa.

Fysiikan merki-
tyksen ymmärtä-
minen

Oppilas 
tunnistaa
joidenkin 
ilmiöiden 
liittymisen
fysiikkaan sekä
fysiikan osaami-
sen merkityksen
joissakin 
ammateissa.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
arkisista tilan-
teista, joissa tar-
vitaan fysiikan
tietoja ja taitoja.
Oppilas osaa ni-
metä ammatteja,
joissa tarvitaan
fysiikan osaa-
mista.

Oppilas selittää
esimerkkien avulla, 
millaisista fysiikan 
tiedoista ja 
taidoista on
hyötyä omassa
elinympäristössä.
Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
fysiikan osaamisen 
merkityksestä eri 
ammateissa ja 
jatkoopinnoissa.

Oppilas selittää
esimerkkien avulla, 
millaisista fysiikan 
tiedoista ja taidois- 
ta on hyötyä 
omassa elämässä 
ja yhteiskunnassa.
Oppilas osaa 
perustella fysiikan
osaamisen merki-
tystä eri amma-
teissa sekä jatko-
opinnoissa.

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
fysiikan 
osaamisen 
merkitystä 
omassa 
elämässä, 
elinympäristössä 
ja yhteiskunnassa
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

T4 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
fysiikan 
osaamistaan 
kestävän tulevai-
suuden 
rakentamisessa 
sekä arvioimaan 
omia valintojaan 
energiavarojen
kestävän käytön 
kannalta

Oppilas ymmär-
tää fysiikan 
merkityksen 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisessa 
ja arvioi omia 
valintojaan
energiavarojen
kestävän käytön
kannalta.

Kestävän kehi-
tyksen tiedot ja
taidot fysiikan
kannalta

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä
omista valinnois-
taan, joilla on
merkitystä ener-
giavarojen 
kestävän käytön 
kannalta.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
tilanteista, joissa
fysiikkaa tarvitaan 
kestävän tulevai-
suuden rakenta-
misessa. Oppilas 
osaa nimetä joita-
kin hyviä ratkaisuja 
energiavarojen 
kestävän käytön 
kannalta.

Oppilas osaa ku-
vata esimerkkien
avulla, miten fy-
siikkaa käytetään
kestävän tulevai-
suuden rakenta-
misessa. Oppilas 
osaa vertailla 
erilaisia ratkaisuja 
energiavarojen
kestävän käytön
kannalta.

Oppilas perustelee 
esimerkkien avulla, 
miten fysiikkaa käy-
tetään kestävän tu- 
levaisuuden raken-
tamisessa. Oppilas 
osaa selittää kes-
tävän tulevaisuuden 
rakentamiseen liitty-
viä syy-seuraussuhtei-
ta ja perustella erilai-
sia ratkaisuja energi-
avarojen kestävän 
käytön kannalta.
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Tutkimisen taido

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T5 kannustaa 
oppilasta 
muodostamaan 
kysymyksiä 
tarkasteltavista
ilmiöistä sekä 
kehittämään 
kysymyksiä 
edelleen 
tutkimusten ja 
muun
toiminnan 
lähtökohdiksi

Oppilas 
muodostaa 
tutkimuskysymyk-
siä tarkastelta-
vista ilmiöstä.

Kysymysten
muodostaminen
sekä tutkimusten
ja muun toimin-
nan suunnittelu

Oppilas 
tunnistaa
ilmiöitä, joihin
liittyen voidaan
kehittää tutki-
muskysymyksiä.

Oppilas muodos-
taa tarkastelta-
vaan aihepiiriin
liittyviä yksinker-
taisia kysymyksiä,
joita voidaan 
kehittää 
tutkimusten 
lähtökohdiksi.

Oppilas 
muodos-
taa täsmennet-
tyjä kysymyksiä
tarkasteltavien
ilmiöiden tutki-
miseksi esimer-
kiksi rajaamalla
muuttujia.

Oppilas muodos-
taa perusteltuja
kysymyksiä 
tarkasteltavista il-
miöistä tukeutu-
malla aikaisem-
paan tietoon ilmi-
östä. Oppilas ke-
hittää kysymyksiä 
tutkimusten tai 
muun toiminnan 
lähtökohdiksi.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T6 ohjata 
oppilasta 
toteuttamaan 
kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä
muiden kanssa 
sekä 
työskentelemään 
turvallisesti ja 
johdonmukaisesti

Oppilas toteuttaa
kokeellisia tutki-
muksia 
yhteistyössä 
muiden kanssa. 
Oppilas työsken-
telee turvallisesti
ja 
johdonmukaisesti.

Kokeellisen tutki-
muksen toteut-
taminen

Oppilas osallistuu
kokeelliseen 
työskentelyyn 
havainnoimalla 
tutkimusten to-
teuttamista
työturvallisuus-
näkökohdat 
huomioon otta-
en ja pystyy ker-
tomaan ha-
vainnoistaan.

Oppilas osaa
tehdä havain-
toja ja mittau-
ksia suunnitel-
maa noudatta-
en, tarvittaessa 
ohjatusti. Oppi-
las työskentelee 
turvallisesti
muiden kanssa.

Oppilas työsken-
telee turvallises-
ti sekä tekee ha-
vaintoja ja mit-
tauksia ohjeiden 
tai suunnitelman
mukaan. 
Oppilas työsken-
telee 
yhteistyössä 
muiden kanssa.

Oppilas työskente-
lee turvallisesti ja 
johdonmukaisesti, 
tarvittaessa itse-
näisesti, sekä tekee 
havaintoja ja mit-
tauksia tarkoituk-
senmukaisesti. 
Oppilas osaa to-
teuttaa yhteistyössä 
erilaisia tutkimuksia 
ja tukee muita
ryhmän jäseniä
tarvittaessa.
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rakentajana
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L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T7 ohjata 
oppilasta 
käsittelemään, 
tulkitsemaan ja 
esittämään 
omien
tutkimustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan niitä 
ja koko 
tutkimusprosessia

Oppilas käsitte-
lee ja analysoi
tutkimustensa
tuloksia sekä ar-
vioi tutkimuspro-
sessia.

Tutkimusten tu-
losten käsittely,
esittäminen ja
arviointi

Oppilas kuvai-
lee tehtyä tutki-
musta ja sen 
tuloksia tukeutu-
malla tutkimuk-
sessa kerättyyn
tietoon tai 
tehtyihin 
havaintoihin.

Oppilas käsittelee 
tutkimuksessa 
kerättyä tietoa, 
esittää tutkimusten 
tuloksia ohjeiden
mukaisesti ja tekee 
yksinkertaisia 
johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä tulosten 
oikeellisuuteen ja 
luotettavuuteen 
vaikuttavista 
tekijöistä.

Oppilas käsittelee 
ja esittää tutki-
musten tuloksia 
sekä tekee joh-
topäätöksiä. Op-
pilas osaa antaa 
esimerkkejä tu-
losten oikeellisuu-
teen ja luotetta-
vuuteen sekä tut- 
kimusprosessin toi-
mivuuteen vaikut-
tavista tekijöistä.

Oppilas käsittelee, 
tulkitsee ja esittää 
tutkimusten tuloksia  
fysiikalle ominaisella 
tavalla sekä 
perustelee tehtyjä 
johtopäätöksiä 
tukeutumalla tutki-
muksissa saatuun 
aineistoon. Oppilas 
osaa arvioida sekä 
tuloksia että tutki-
musprosessia.
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rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T8 ohjata oppilasta 
ymmärtämään tekno-
logisten sovellusten
toimintaperiaatteita 
ja merkitystä sekä 
innostaa osallistu-
maan yksinkertaisten 
teknologisten ratkaisu-
jen ideointiin, suun-
nitteluun, 
kehittämiseen ja
soveltamiseen
yhteistyössä
muiden kanssa

Oppilas ymmär-
tää teknolo-
gisten sovellusten 
toimintaperiaat-
teita ja merkitys-
tä. Hän kehittää 
ja soveltaa yksin-
kertaisia teknolo-
gisia ratkaisuja
yhteistyössä 
muiden kanssa.

Teknologinen
osaaminen ja 
yhteistyö 
teknologisessa 
ongelmanratkai-
sussa

Oppilas 
tunnistaa
teknologisten 
sovellusten 
merkityksen 
omassa
elämässään ja
osaa nimetä
niistä muutamia
esimerkkejä,
joissa on sovel-
lettu fysiikkaa.

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä
fysiikan sovelta-
misesta teknolo-
giassa ja kuvailla
näiden käyttöä.
Oppilas osallistuu
teknologisen on-
gelmanratkaisun
ideointiin ja
suunnitteluun.

Oppilas osaa kuvata 
fysiikkaa soveltavia 
teknologisia sovel-
luksia ja selittää 
niiden toimintaperi-
aatteita. Oppilas 
työskentelee yhteis-
työssä muiden 
kanssa yksinkertaisen 
fysiikkaa soveltavan
teknologisen ratkai-
sun ideoinnissa, suun-
nittelussa, kehittämi-
sessä ja soveltami-
sessa.

Oppilas osaa kuvata 
fysiikkaa soveltavia 
teknologisia sovelluksia,
selittää niiden toiminta-
periaatteita ja perus-
tella niiden merkitystä
yhteiskunnalle. Oppilas 
toimii teknologisen rat-
kaisun ideoinnissa, 
suunnittelussa, kehittä-
misessä ja soveltami-
sessa sekä itsenäisesti 
että rakentavasti 
yhteistyössä muiden 
kanssa.
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Tutkimisen taido

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus S2 Fysiikka omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

T9 opastaa 
oppilasta käyttä-
mään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
tiedon
ja mittaustulosten 
hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä
tukea oppilaan 
oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden 
avulla

Oppilas käyttää
tieto- ja viestin-
täteknologiaa
sekä 
simulaatioita
omassa oppimi-
sessaan.

Tieto- ja viestin-
täteknologian
käyttö

Oppilas käyttää
ohjatusti tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa tiedon
hankkimiseen.
Oppilas tutustuu
johonkin oppi-
mista tukevaan
simulaatioon.

Oppilas käyttää
tieto- ja viestin-
täteknologiaa
tiedon 
hankkimiseen ja
esittämiseen 
ohjeiden mukai-
sesti. Oppilas 
osaa
tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Oppilas käyttää
tieto- ja viestintä-
teknologisia
välineitä tai sove-
lluksia tiedon ja 
mittaustulosten 
hankkimiseen, 
käsittele-miseen ja 
esittämiseen.
Oppilas osaa
tehdä havaintoja
ja johtopäätöksiä
simulaatiosta.

Oppilas käyttää tieto- 
ja viestintäteknologisia 
välineitä tai sovelluk-
sia omatoimisesti 
tiedon ja mittaustulos-
ten hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen. Oppilas 
osaa tehdä havainto-
ja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas 
osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.
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Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
fysiikan käsitteitä 
täsmällisesti sekä
jäsentämään 
omia käsiteraken-
teitaan kohti 
luonnontieteellis-
ten teorioiden 
mukaisia käsityksiä

Oppilas käyttää
fysiikan käsit-
teitä täsmällisesti 
sekä hyödyntää 
ajattelussaan 
luonnontieteellisiä
teorioita.

Käsitteiden
käyttö ja jäsenty-
minen

Oppilas selittää
fysiikan ilmiöitä
käyttäen 
joitakin
fysiikan 
käsitteitä.

Oppilas selittää
fysiikan ilmiöitä
käyttäen fysiikan
keskeisiä käsit-
teitä.

Oppilas selittää
fysiikan ilmiöitä
käyttäen fysii-
kan keskeisiä 
käsitteitä. Oppi-
las osaa yhdis-
tää toisiinsa il-
miön, siihen liit-
tyvät ominai-
suudet ja omin-
aisuuksia ku-
vaavat suureet.

Oppilas selittää
fysiikan ilmiöitä
käyttäen fysiikan
keskeisiä käsit-
teitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yh-
distää ilmiöihin 
liittyvät ominai-
suudet ja ominai-
suuksia kuvaavat
suureet käsitera-
kenteeksi.
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Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia malleja 
ilmiöiden 
kuvaamises-
sa ja 
selittämisessä 
sekä ennusteiden 
tekemisessä

Oppilas käyttää
erilaisia malleja
ilmiöiden 
tarkastelussa.

Mallien 
käyttäminen

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ilmiöiden 
kuvaamisessa 
käytetyistä
malleista.

Oppilas käyttää
yksinkertaisia
malleja ilmiöiden
kuvaamiseen ja
ennusteiden 
tekemiseen.

Oppilas käyttää
yksinkertaisia mal-
leja ja tekee nii-
den pohjalta
ennusteita sekä
osaa selittää, mi-
ten malli on muo-
dostettu mitta-
ustuloksista.
Oppilas osaa ar-
vioida mallin suh-
detta todellisuu-
teen.

Oppilas käyttää
malleja ja tekee
niiden pohjalta
ennusteita sekä
osaa muodostaa
mittaustuloksista
yksinkertaisia
malleja. Oppilas 
osaa arvioida mal-
lin suhdetta todel- 
lisuuteen sekä mal-
lin rajoituksia tai
puutteita.
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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

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään ja 
arvioimaan 
kriittisesti eri tieto- 
lähteitä sekä 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
erilaisia 
näkemyksiä 
fysiikalle
ominaisella 
tavalla

Oppilas käyttää
ja arvioi kriittisesti 
eri tietolähteitä 
sekä ilmaisee ja 
perustelee
erilaisia 
näkemyksiä 
fysiikalle 
ominaisella 
tavalla.

Argumentointi-
taidot ja 
tietolähteiden 
käyttäminen

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä 
ohjatusti.

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä.
Oppilas osaa 
ilmaista erilaisia
näkökulmia ja 
harjoittelee pe-
rustelemaan niitä
fysiikalle ominai-
sella tavalla.

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja
valitsee yleisesti
luotettavina pi-
dettyjä tietoläh-
teitä. Oppilas 
osaa ilmaista ja 
perustella erilai-
sia näkökulmia 
fysiikalle ominai-
sella tavalla

Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja
osaa pohtia tieto-
lähteen luotetta-
vuutta. Oppilas o-
saa ilmaista ja pe- 
rustella erilaisia nä-
kökulmia fysiikalle 
ominaisella tavalla 
sekä vertailla kes-
kenään ristiriitaisia 
näkökulmia.
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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

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 
L4 Monilukutaito

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellise
n tiedon luonnet-
ta ja kehittymistä 
sekä tieteellisiä 
tapoja tuottaa 
tietoa

Oppilas hahmot-
taa luonnontie-
teellisen tiedon
luonnetta ja ke-
hittymistä sekä
tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.

Luonnontieteelli-
sen tiedon luon-
teen ja tiedon
tuottamistavan
hahmottaminen

Oppilas 
tunnistaa
kokeellisuuden
fysiikan tapana
tuottaa 
luonnon-
tieteellistä 
tietoa.

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä
luonnontieteelli-
sen tiedon kehit-
tymisestä ja 
tieteellisistä 
tavoista tuottaa
tietoa.

Oppilas osaa 
kuvailla fysiik-
kaan liittyvien 
esimerkkien 
avulla luonnon-
tieteellisen 
tiedon luonnet-
ta ja kehittymis-
tä. Oppilas osaa 
kuvailla tieteel-
lisiä tapoja tuot-
taa tietoa.

Oppilas osaa se-
littää perustellen
fysiikkaan liittyvi-
en esimerkkien
avulla luonnon-
tieteellisen tiedon 
luonnetta ja ke-
hittymistä. Oppi-
las osaa selittää 
perustellen tie-
teellisiä tapoja 
tuottaa tietoa.
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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

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L1 Ajattelu ja oppimaan 

T14 ohjata 
oppilasta 
saavuttamaan 
riittävät tiedolliset 
valmiudet jatko-
opintoja varten 
vuorovaikutukses-
ta ja liikkeestä 
sekä sähköstä

Oppilas saavut-
taa riittävät tie-
dolliset valmiu-
det jatko-opin-
toja varten 
vuorovaikutuk-
sesta ja liik-
keestä sekä säh-
köstä.

Tiedollisten
jatko-opintoval-
miuksien saavut-
taminen vuoro-
vaikutuksesta ja 
liikkeestä sekä
sähköstä

Oppilas tunnis-
taa joitakin 
vuorovai-
kutukseen ja liik-
keeseen sekä
sähköön liittyviä 
käsitteitä, ilmi-
öitä ja suureita
tutuissa tilan-
teissa. 

Oppilas osaa
käyttää joitakin
vuorovaikutuk-
sen ja liikkeen
sekä sähkön 
keskeisiä käsit-
teitä, olioita, il-
miöitä, ominai-
suuksia, suureita,
malleja ja lakeja
tutuissa tilan-
teissa.

Oppilas osaa
käyttää vuoro-
vaikutuksen ja 
liikkeen sekä 
sähkön keskeisiä 
käsitteitä, olioita,
ilmiöitä, ominai-
suuksia, suureita,
malleja ja lakeja
tutuissa 
tilanteissa.

Oppilas osaa
käyttää vuoro-
vaikutuksen ja 
liikkeen sekä 
sähkön keskeisiä
käsitteitä, olioita,
ilmiöitä, ominai-
suuksia, suureita,
malleja ja lakeja
tutuissa ja sovel-
tavissa tilan
teissa.
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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

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
S2 Fysiikka omassa elämässä 
ja elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

T15 ohjata oppilas-ta 
soveltamaan fysiikan 
tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa 
oppimiskokonaisuuk-
sissa sekä tarjota 
mahdollisuuksia 
tutustua fysiikan 
soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa, 
kuten luonnossa, elin-
keinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

Oppilas soveltaa
fysiikan tietojaan
ja taitojaan eri 
tilanteissa.

Ei käytetä 
arvosanan 
muodostamisen 
perusteena. 
Arvioitava
osaaminen 
sisältyy muiden 
tavoitteiden 
osaamisen 
kuvauksiin.
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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

Osallisuus

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
S2 Fysiikka omassa elämässä ja 
elinympäristössä
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
S4 Fysiikka maailmankuvan 
rakentajana
S5 Vuorovaikutus ja liike
S6 Sähkö

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa

testi
ltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa

llltesti testi testi
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
lltesti testi testi aa
ltesti testi testil aa
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