
HISTORIA – VUOSILUOKAT 5-6 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 

Vuosiluokilla 5 ja 6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä 
peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa ja sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.  
 
Lähtökohtana opiskelussa on oman perheen, suvun ja lähiympäristön historia. Sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia,  
vuorovaikutuksellisia ja elämyksellisiä työtapoja. Historian opetuksessa huomioidaan jatkuvasti ajankohtaisten asioiden liittäminen käsiteltäviin 
historian asioihin. Paikallisuus otetaan opetuksessa huomioon aina silloin, kun se on mahdollista. Opetuksessa keskitytään sekä historian 
tietojen että taitojen oppimiseen. 
 
Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5 ja 6  

Vuosiluokka 5:  

 
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty 
 Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuurin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation 
 syntyyn. 
 Kivikauden elämää 
 Maanviljelyn synty 
 Korkeakulttuurit syntyvät suurten jokien varsille 
 
S2 Vanha aika ja antiikin perintö  
 Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen 
 näkökulmasta. 
 Kivi-, pronssi- ja rautakausi Pohjolassa 
 Kreikkalainen kulttuuri syntyy: kaupunkivaltiot Ateena ja Sparta 
 Rooman synty ja laajeneminen 
 Elämää Rooman valtakunnassa 
 Rooman tuho 
 
Vuosiluokka 5-6: 
 

S3 Keskiaika: 
 Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri 



 ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 
 Kirkko ohjaa kaikkea 
 Sääty-yhteiskunnan synty 
 Islamilainen kulttuuri kukoistaa 
 Suomi osaksi Ruotsin valtakuntaa 

 

Vuosiluokka 6: 

 
Vuosiluokalla 5 käsitellyt sisältöalueet muodostavat perustan vuosiluokalla 6 käsiteltäville sisältöalueille. Vuosiluokan 5 sisältöalueisiin voidaan 
palata vuosiluokan 6 sisältöalueiden käsittelyn yhteydessä. 
 
S4 Uuden ajan murrosvaihe:  
 Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
 Renessanssi 
 Uskonpuhdistus 
 Löytöretket 
 Uusien mantereiden kulttuurit: Intiaanikulttuurit, Kiina, Intia 
 1600- ja 1700-lukujen Eurooppa: Itsevaltiaiden aikakausi (1600-luku), Valistus ja järki kunniaan (1700-luku) 
 Yhdysvaltain itsenäistyminen 
 
S5 Suomi osana Ruotsia:  
 Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla. 
 Kustaa Vaasan aikakausi 
 Veljesriitojen aika 
 Suomi osana suurvaltaa 
 Suomi idän ja lännen välissä: Venäjän kasvu, Ruotsin suurvallan romahtaminen 
 
Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 5 ja 6 
 
Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä, toiminnallisia ja tutkivia työtapoja, esimerkiksi kerrontaa, draamaa, leikkiä, pelejä  
ja erilaisten lähteiden tutkimista. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitellaan tulkintojen 
tekemistä. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
Oppisisältöjen opiskelun yhteydessä hyödynnetään paikallisuutta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Historian opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Sisältöalueet voidaan opiskella joko kronologisesti tai  temaattisesti. 
 
 



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 5 ja 6 
 
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään  
johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä 
käytettyjä käsitteitä. Opetuksessa pyritään elämyksellisyyden kautta tukemaan erilaisia oppijoita. 
 

Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 5 ja 6 

 
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä  
tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta 
osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun 
kehittymiseen. 
 
Arviointi painottuu oppimisen aikaisen arvioinnin suuntaan. Tähän soveltuvia arviointitapoja ovat erilaiset portfoliotyöt, käsitekartat, suulliset  
kokeet ja historiallisen ajantajun kehittämiseen tähtäävät tehtävät, kuten erilaiset elämykselliset ”ajankuvat”, sekä opetusryhmän sisällä 
tapahtuva  vertaisarviointi ja itsearviointi. 
 
Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa opetussuunnitelmissa asetettuihin  
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian valtakunnallisia  
arviointikriteereitä. 
 
Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,  
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja  
tulevaisuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vuosiluokat 5 ja 6 - historian tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 Tavoite Sisällöt Sisältöjen tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 
 

Arvioinnin kohteet 

 

 

 

 

 

 

MERKITYS, ARVOT JA 

ASENTEET 

T1 ohjata oppilasta 

kiinnostumaan historiasta 

tiedonalana ja identiteettiä 

rakentavana oppiaineena  

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

kiinnostumaan ja 

motivoitumaan historiasta 

oman perheen, suvun, 

lähiympäristön ja 

kotiseudun historian kautta. 

Vuosiluokka 6 

Oppilasta ohjataan 

ymmärtämään historian 

merkitys nykyajan 

tapahtumien kannalta. 

 

S1-S5 

 

 

Sisältöalueiden tarkennukset kuvattu yllä. 

Sisältöalueet voidaan käsitellä joko 

kronologisesti tai temaattisesti 

 

L1-L7 

 
 
Motivaation kehittymistä ei  
käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
 
Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

 

 

 

 TIEDON HANKKIMINEN 

MENNEISYYDESTÄ 

T2 johdattaa oppilasta 

S1-S5  

 

L1, L2, L4, 

L5, L7 

T2 Historian tietolähteiden 
tunnistaminen. 
 
Oppilas osaa ohjatusti etsiä 



tunnistamaan erilaisia 

historian lähteitä 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta harjaannutetaan 

tunnistamaan ja 

luettelemaan erilaisia 

historian lähteitä ja hänelle 

annetaan valmiuksia etsiä 

historiallista tietoa.  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta ohjataan ja 

tuetaan lähteiden kriittiseen 

tutkimiseen. Häntä 

harjaannutetaan 

arvioimaan eri lähteiden 

erilainen arvo (primääri- ja 

sekundäärilähteet). 

historiatietoa 
erilaisista tietolähteistä. 

 T3 ohjata oppilasta 

havaitsemaan 

historiatiedon 

tulkinnallisuuden 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

tulkitsemaan historian 

tapahtumia monesta eri 

näkökulmasta. 

Vuosiluokka 6 

S1-S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1, L2, L4, 

L5, L6, L7 

 

 

 

 

 

 

T3 Historiatiedon 
tulkinnallisuuden 
havaitseminen. 
 
Oppilas osaa erottaa 
toisistaan faktan ja tulkinnan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppilasta ohjataan 

syventämään historian 

tulkintataitoja. 

HISTORIAN ILMIÖIDEN 

YMMÄRTÄMINEN 

T4 auttaa oppilasta 

hahmottamaan erilaisia 

tapoja jakaa historia 

aikakausiin sekä 

käyttämään niihin liittyviä 

historiallisia käsitteitä 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

käsittämään aika 

jatkumona, jossa 

tapahtumat seuraavat 

toisiaan.  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta ohjataan 

hahmottamaan syy-

seuraus-suhteita.  

 

 

 

S1-S5 

 

 

 

 

L1,L2,L3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
T4 Kronologian ymmärrys. 
 
Oppilas tunnistaa keskeiset 
historiaan liittyvät ajan  
jäsentämismuodot ja osaa 
antaa esimerkkejä eri aikojen 
yhteiskunnille 
ja aikakausille ominaisista 
piirteistä. 

 T5 ohjata oppilasta 

ymmärtämään ihmisen 

toiminnan motiiveja 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

ymmärtämään, että eri 

S1-S5 

 

 

 

 

 

L2,L3, L4, 

L6, L7 

 

 

T5 Historiallinen empatia. 
 
Oppilas pystyy eläytymään 
menneen ajan ihmisen 
asemaan ja nimeämään 
tämän toiminnan motiiveja. 
 
 



aikoina erilaisten ihmisten 

toimintaa ovat ohjanneet 

erilaiset syyt.  

Vuosiluokka 6 

Oppilas syventää 

tietämystään ihmisen 

toiminnan motiiveista 

historiassa. 

 

 

 

T6 johdattaa oppilasta 

hahmottamaan erilaisia 

syitä ja seurauksia 

historian tapahtumille ja 

ilmiöille 

Vuosiluokka 5 

Sama tarkennettu avoite, 

kuin kohdassa T5. 

Vuosiluokka 6 

Sama tarkennettu tavoite 

kuin kohdassa T5. 

 

T7 auttaa oppilasta 

tunnistamaan muutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,L4,L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T6 Syy- ja seuraussuhteiden 
hahmottaminen 
historiassa. 
 
Oppilas tunnistaa ja osaa 
antaa esimerkkejä 
historian ilmiöiden syy- ja 
seuraussuhteista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



oman perheen tai yhteisön 

historiassa sekä 

ymmärtämään, miten 

samat muutokset ovat 

voineet tarkoittaa eri asioita 

eri ihmisille 

Vuosiluokka 5 

Oppilas harjoittelee 

tunnistamaan 

konkreettisten asioiden ja 

esineiden avulla ihmisen ja 

lähiyhteisöjen elämässä 

tapahtuneita muutoksia. 

Vuosiluokka 6 

Oppilasta ohjataan 

lisäämään ymmärrystään 

tapahtuneiden muutosten 

syistä ja seurauksista. 

 

 

T8 harjaannuttaa oppilasta 

hahmottamaan 

jatkuvuuksia historiassa 

Vuosiluokka 5 

Oppilas harjaantuu 

ymmärtämään tapahtumien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1,S2, 

S3, 

S4,-S5 

 

 

L1,L2,L3,L4 

L5,L6,L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1,L2, L4. 

L7 

 

 

 

T7 Muutoksen 
hahmottaminen. 
 
Oppilas osaa kuvata 
muutoksia ja kertoa, miksi 
muutos ei ole sama kuin 
edistys. Oppilas osaa kuvata 
joidenkin esimerkkien avulla, 
miten muutos ei ole  
merkinnyt samaa eri ihmisten 
ja ryhmien näkökulmasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T8 Jatkuvuuden 
tunnistaminen. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ilmiöiden 
jatkuvuudesta eri 
aikakaudesta toiseen. 
 
 
 
 



kronologisen luonteen. 

Vuosiluokka 6 

Oppilaan ymmärrystä 

lisätään syy- ja 

seuraussuhteista. 

Oppilasta harjaannutetaan 

tunnistamaan maailman 

tapahtumien heijastuminen 

oman maan historian 

tapahtumiin. 

 

 

 

 

HISTORIALLISEN 

TIEDON KÄYTTÄMINEN 

T9 ohjata oppilasta 

esittämään muutoksille 

syitä 

T10 ohjata oppilasta 

selittämään, miten tulkinnat 

saattavat muuttua uusien 

lähteiden tai 

tarkastelutapojen myötä 

T11 ohjata oppilasta 

selittämään ihmisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1, S2, 

S3 , S4, 

S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteen 

9 osalta 

L1,L2, L4. 

 

 

 

Tavoitteen 

10 osalta 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T9 Syy- ja seuraussuhteen 
kuvaileminen. 
 
Oppilas osaa kuvailla 
pääpiirteissään 
joidenkin historian ilmiöiden 
syy- ja seuraussuhteita. 
 
 
T10 Tulkintojen selittäminen. 
 
Oppilas osaa selittää 
joidenkin esimerkkien 
avulla, miksi sama tapahtuma 
tai ilmiö voidaan tulkita eri 
tavoin. 
 



toimintaa 

Vuosiluokat 5 ja 6 

Oppilasta ohjataan 

etsimään historiallista 

tietoa. Häntä 

harjaannutetaan 

historiallisten tulkintojen 

tekemiseen. Hän syventää 

ymmärrystään 

lähdekritiikistä ja kriittisten 

tulkintojen tekemisestä. 

Oppilas harjaantuu 

historian peruskäsitteiden 

käyttöön. 

Tavoitteen 

11 osalta 

L1, L2, L3, 

L4, L6, L7. 

T11 Ihmisen toiminnan 
selittäminen. 
 
Oppilas osaa esittää 
käsiteltävästä asiasta 
kertomuksen siten, että hän 
selittää tapahtuman tai ilmiön 
eri toimijoiden kannalta. 

 


