FyKe 7–9 Fysiikka ja OPS 2016
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.
(OPS 2014)
FyKe-oppimateriaali on luotu uuden opetussuunnitelman hengessä vastaamaan erilaisiin tarpeisiin
työkaluksi erilaisille oppijoille. FyKe-oppimateriaali tukee oppilasta ymmärtämään fysiikan ilmiöitä ja
rakentamaan merkityksiä fysiikan käsitteille. Paino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin
ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä tarkastelua laajennetaan joidenkin ilmiöiden osalta
kvantitatiiviselle tasolle. Oppilaiden aikaisemmat kokemukset ja uudet havainnot muokkautuvat kohti
luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä.
FyKe-oppimateriaalin lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja
tutkimukset. Ne auttavat käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä. Samalla opitaan luovaa ja kriittistä
ajattelua, tutkimuksen tekemisen ja yhteistyön taitoja, sekä luonnontieteiden luonnetta. Tutkiminen
innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.
FyKe-oppimateriaalien avulla ohjataan 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 opetuksen tavoitteet vuosiluokille 7-9 ja FyKe
OPS 2016: Opetuksen tavoitteet

FyKe 7–9

Merkitys, arvot ja asenteet
T1

kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

• Kirjassa olevat nuorten arkielämään liittyvät tekstit, esimerkit, kuvitus ja
videot innostavat oppilaita fysiikan opiskeluun.
• Tutkimus- ja tehtäväkirjan kokeelliset työt on valittu niin, että ne
houkuttelevat tutkimaan fysiikan ilmiöitä.
• Tutkimukset on suunniteltu niin, että ne ovat sopivan haasteellisia
oppilaille, vaikeutuvat sopivasti taitojen karttuessa ja toisaalta
oppilaiden taidot ovat riittäviä niiden tekemiseen.

T2

 hjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan
o
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

• Oppaan ennakkotietoja kartoittavat kysymykset ja tehtäväpankin
kysymykset auttavat oppilasta tunnistamaan omaa osaamistaan ja
asettamaan tavoitteita oppimiselle.

T3

 hjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen
o
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

• Kukin luku alkaa ingressillä ja kysymyksellä, jotka auttavat kytkemään
asioita oppilaan omaan elinympäristöön Esimerkit kirjassa ja tehtävät
tehtäväkirjassa liittyvät käytännön asioihin. Näiden avulla oppilasta
ohjataan ymmärtämään fysiikan merkitystä yhteiskunnassa.

T4

 hjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan
o
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan
omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

• Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan oppikirjan aihepiireissä ja
kokeellisessa työskentelyssä.

Tutkimisen taidot
T5

k annustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

• Uudentyyppisillä ja monipuolisilla tehtävillä ja kokeellisilla töillä tuetaan
muun muassa kysymyksenasettelutaitojen kehittymistä.

T6

 hjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia
o
yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään
turvallisesti ja johdonmukaisesti

• Harjoitellaan turvallisen työskentelyn taitoja ja yhdessä työskentelyä
pareittain ja ryhmässä.

T7

 hjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään • Monilukutaitoa harjoitellaan uudentyyppisten kokeellisten töiden ja
o
tehtävien avulla.
omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja
koko tutkimusprosessia
• Kokeellisten töiden tekemisessä ja käsittelyssä harjoitellaan tutkimusprosessin eri vaiheissa tarvittavia taitoja.

T8

 hjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten
o
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa

• Oppimateriaalin työt, kuvitus, videot ja tehtävät ohjaavat oppilasta
ymmärtämään teknologisia sovelluksia. Tehtävät ohjaavat ideoimaan
tutkimuksia ja ratkaisuja erilaisiin luonnontieteiden ja teknologian alan
ongelmiin.

T9

 pastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknoo
logiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla

• Oppimateriaalin työt, kuvitus, videot ja tehtävät ohjaavat oppilasta
käyttämään tieto- ja viestintäteknologisia sovelluksia. Fysiikan
demonstraatiot ja oppilastyöt voidaan suorittaa mittausautomaation
avulla. SanomaPron vuorovaikutteinen oppimisympäristö tukee yksilöllistä oppimista.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
T10

 hjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällio
sesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

• Käsitteet on esitelty ja niitä käytetään täsmällisesti. Tehtävät ohjaavat
oppilaita käyttämään käsitteitä erilaisissa tilanteissa. Käsitteiden määrä
on valittu ikäryhmälle sopivaksi.

T11

 hjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden
o
kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden
tekemisessä

• Fysiikan malliajattelu kulkee läpi koko oppimateriaalin. Mallien tulkintaa
ja tuottamista harjoitellaan kaikilla vuosiluokilla tutkimusten ja
tehtävien avulla.

T12

	
ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia
näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

• Työt ja tehtävät ohjaavat oppilasta arvioimaan tietoa ja eri tietolähteitä
ja auttavat heitä ilmaisemaan näkemyksiään fysiikalle ominaisella
tavalla.

T13

 hjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen
o
tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa

• Luonnontieteen luonteeseen liittyvät tutkimukset ja tehtävät tukevat
luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.

T14

 hjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset
o
valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja
liikkeestä sekä sähköstä

• Aihealueet on valittu opetussuunnitelman hengen mukaisesti
jatko-opintovalmiuksia tukien.

T15

 hjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan • Jokaisessa kirjan jaksossa on aihealueita, joita voi käyttää monialaisissa
o
oppimiskokonaisuuksissa.
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota
mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä
tai tiedeyhteisöissä

FyKen sisällys ja fysiikan sisältöalueet luokille 7–9
Fysiikan maailma

T1

T3

	Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden
S1
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.

S3

	Fysiikka yhteiskunnassa: Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin
ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

I  Lämpö
1 Lämpö laajentaa

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10 T11 T12

2 Lämpöenergia on energiamuoto
3 Lämpöenergiaa sitoutuu tai vapautuu olomuodon muutoksessa

T13 T15

4 Lämpö on siirtyvää energiaa

S1

	Luonnontieteellinen tutkimus

5 Lämpötasapaino luonnonilmiössä

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.

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

Syvennä tietojasi lämmöstä

II  Aaltoliike
6 Aalto etenee – aine ei
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7 Värähtelijä tuottaa äänen
8 Valo heijastuu peileistä
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9 Valo taittuu aineiden välisessä pinnassa
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Luonnontieteellinen tutkimus

S2

Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

10 Linssit suurentavat ja pienentävät
Syvennä tietojasi aaltoliikkeestä

T10 T11 T12

III  Liike ja voima
11 Nopeus kuvaa liikettä

T1

T2

T3
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T5

T6

T7

T8

T9

T10 T11 T12

12 Tasainen ja kiihtyvä liike
13 Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa
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14 Kokonaisvoima on voimien summa

S1

Luonnontieteellinen tutkimus

S2

Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

15 Paine aiheutuu aineen omasta painosta
Syvennä tietojasi liikkeestä ja voimasta

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.

IV  Liike ja energia
16 Energia muuntuu muodosta toiseen
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17 Työ muuntaa energiaa
18 Nostotyö muuttaa kappaleen potentiaalienergiaa
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19 Teho ja hyötysuhde kertovat energian muuntumisesta
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Luonnontieteellinen tutkimus
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Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

20 Yksinkertaiset koneet helpottavat työn tekemistä
Syvennä tietojasi liikkeestä ja energiasta

S5

	Vuorovaikutus ja liike: Mekaaninen työ ja teho kytketään
kvalitatiivisesti energiaan.

V  Sähkö
21 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa
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22 Jännite aiheuttaa virtapiiriin sähkövirran
23 Jännite ja sähkövirta mitataan mittarilla
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24 Lamppu vastustaa sähkövirtaa
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Luonnontieteellinen tutkimus

S2

Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

25 Sähköenergia siirtyy virtapiirissä
Syvennä tietojasi sähköstä

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. Virtapiiriä tarkastellaan myös energian
siirron näkökulmasta: energiaa siirretään sähkövirran välityksellä
sähköverkossa voimalaitoksista kuluttajille. Sisältöjä valitaan myös
sähköturvallisuuteen ja sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen.

Jakso VI
Energia yhteiskunnassa
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26 Kompassin neula on kestomagneetti
27 Generaattori muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi

T13 T14 T15

28 Kodin virtapiirit ovat osa Suomen sähköverkkoa
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Luonnontieteellinen tutkimus

S2

Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

29 Sähköenergiaa tuotetaan voimalaitoksissa
30 Sähköenergian säästäminen kannattaa
Syvennä tietojasi energiasta yhteiskunnassa

S6

	Sähkö: Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään
kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja
tuottamiseen liittyen.

Jakso VII
Maailmankaikkeuden suuret ja pienet rakenteet
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31 Kaikki havaittava on ainetta tai säteilyä
32 Radioaktiivisessa hajoamisessa syntyy ionisoivaa säteilyä
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33 Ydinreaktioissa vapautuu ydinenergiaa
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Luonnontieteellinen tutkimus

S2

Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3

Fysiikka yhteiskunnassa

S4

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

34 Aurinkokunta
35 Maailmankaikkeus on suuri ja vanha
Syvennä tietojasi maailmankaikkeuden suurista ja pienistä
rakenteista
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