
HISTORIAN TAVOITTEET 4–6: Esimerkkejä historian taitojen konkretisoitumisesta keskeisissä sisältöalueissa 

  

Oheinen taulukko auttaa hahmottamaan, millaisia asioita opettaja voi edellyttää oppilaalta hyvään osaamiseen vuosiluokan 6 päättyessä. Taulukko myös ohjaa opettajaa 

löytämään konkreettisia esimerkkejä historian taitojen opettamiseen.  

Taulukko on vain esimerkki.  

 

Tavoite/ 
Keskeinen 
sisältöäalue 

Esihistoriallinen 
aika ja sivilisaation 
synty 

Antiikin maailma Keskiaika Uuden ajan 
murrosvaihe 

Suomi osana Ruotsia 

Historian 
tietolähteen 
tunnistaminen  
(oppilas 
tunnistaa) 
 

esim. kivikirves, 
muumiot ja luurangot 

esim. ruukut, temppelit, 
näytelmätekstit 

esim. pyhäinjäännökset, 
kirjalliseen muotoon 
myöhemmin tallennetut 
balladit 

esim. veistokset, 
maalaukset, kartat, 
kirjeet 

esim. ruukit, huonekalut, 
kirjat 

Faktan ja 
tulkinnan 
erottaminen  
(oppilas osaa 
erottaa toisistaan) 

Kalliomaalaus lähteenä 
ja siitä tehty tulkinta 
kivikauden ihmisen 
uskomuksista 

Rooman 12 taulun lakien 
olemassaolo ja tulkinta 
niiden tasapuolisuudesta 
kaikille ihmisille  

Suomen siirtyminen 
Ruotsin yhteyteen ja 
tulkinta sen 
vaikutuksista 
kristinuskon 
leviämiseen 

Leonardo da Vincin 
ruhtinaalle lähettämä 
kirje sotavälineiden 
rakentamisesta ja 
tulkinta siitä, mitä se 
kertoo renessanssiajasta 

Uusien kaupunkien 
perustaminen ja tulkinta 
sen merkityksestä Suomen 
kulttuurielämälle 

Kronologian taju 
(oppilas hallitsee) 

Metsästys-
keräilykulttuurin 
ymmärtäminen 
maanviljelykulttuuria 
edeltäväksi vaiheeksi;  
käsitteet eaa./eKr. ja 
jaa./jKr. 

Antiikin ajan 
hahmottaminen ajanlaskun 
alun molemmin puolin 
ulottuvaksi ajanjaksoksi 
(noin 800 eaa.–500 jaa.) 

Keskiajan sijoittaminen 
antiikin ja uuden ajan 
murroksen väliin (noin 
500–1400-luku) 

Uuden ajan murrokseen 
liittyvien ilmiöiden, 
kuten suurten 
löytöretkien, 
renessanssin ja 
uskonpuhdistuksen 
ajoittaminen 1400–
1500-luvuille 

Suomen historiaan 
liittyvien kulttuuri-
ilmiöiden, kuten 
ruukkiyhteisöjen, uusien 
kaupunkien ja Turun 
Akatemian ajoittaminen 
1600–1700-luvuille 

Historiallisen 
empatian 
hallitseminen 
(oppilas osaa 
selittää menneen 
ajan ihmisen 
näkökulmasta) 
 

Miksi maanviljelijä 
osallistui 
vapaaehtoisesti faraon 
pyramidin 
rakentamiseen? 

Miksi metoikki ei vaatinut 
kansalaisen oikeuksia 
antiikin Ateenassa? 

Miksi talonpoika maksoi 
kirkolle kymmenykset, 
vaikka se saattoi 
merkitä hänen 
perheelleen puutteessa 
elämistä? 

Miksi tavallisen ihmisen 
oli vaikea uskoa 
aurinkokeskeiseen 
maailmankuvaan? 

Mikseivät työntekijät 
nousseet arvostelemaan 
kartanoiden ja ruukkien 
omistajia? 



 

Syy-
seuraussuhteen 
hahmottaminen 
(oppilas osaa 
kytkeä toisiinsa) 
 

Maanviljelyn merkitys 
kaupunkien ja 
sivilisaatioiden 
synnylle 

Viljantuonnin merkitys 
Rooman taloudelle 

Suvaitsevaisuus 
selityksenä arabialaisen 
tieteen kehitykselle 

Suurten löytöretkien 
seuraukset 
alkuperäiskansoille 

Ruotsin Venäjän-politiikan 
heijastumat Suomeen 

Muutoksen 
ymmärtäminen 
(oppilas osaa 
selittää) 

Miten siirtyminen 
maanviljelyyn vaikutti 
väestönkasvuun? 

Miten Ateenan demokratia 
erosi aiemmista 
hallintatavoista? 

Miten Länsi-Rooman 
tuho johti Euroopassa 
kaupan taantumiseen ja 
asutuskeskusten 
pienenemiseen? 

Miten antiikin kulttuurin 
uudelleen elpyminen 
näkyi tieteessä ja 
taiteessa?  

Miten Pietari Brahen 
kenraali-kuvernöörikaudet 
muuttivat Suomea? 

Jatkuvuuden 
tunnistaminen 
(oppilas 
tunnistaa) 

Muinaisen Egyptin 
näkyminen tässä 
päivässä, esim. 
rakennustaiteessa ja 
epävirallisessa 
historiakulttuurissa 

Ateenan demokratian ja 
Rooman lakien heijastukset 
omaan aikaamme 

Monien nykyisten 
eurooppalaisten 
valtioiden juuret 

Eurooppalaisen 
kolonisaation jäljet 
muissa maanosissa 

Ruotsin ajan hallinnon 
näkyminen nyky-Suomessa 


