
HISTORIA – VUOSILUOKAT 7-8 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7 ja 8 

Vuosiluokilla 7 ja 8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden 
oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta 
ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittää historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja 
jatkuvuutta. Oppiaineen tehtävänä on lisäksi paneutua erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn. 
 
Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7 ja 8 
 

Sisältöjen opiskelun yhteydessä tutustutaan oman perheen, oman kotipaikkakunnan sekä oman lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. 
 
Vuosiluokka 7: 
 
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: 
 
 Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 
 Teollistumisen vaikutukset 
 Oman lähiseudun teollistumisen alkuvaiheet 
 
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa:  
 
 Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana 
 aikanaan. 
 Nationalismi, liberalismi, konservatismi, sosialismi 
 Kansat liikkeellä 
 
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan:  
 
 Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen. 
 Autonomian synty ja autonomian ajan alku 
 Suomen kansallinen herääminen, 1800-luvun kansalliset herättäjät 
 Autonomisen Suomen uudistuminen 1860-luvulta alkaen 
 Suomen autonomia uhattuna 
 



Vuosiluokka 8: 
 
S4 Suurten sotien aika:  
 
 Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten 
 näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. 
 Ensimmäinen maailmansota 
 Suomen itsenäistyminen 
 Diktatuurien synty 
 Toisen maailmansodan aika 
 Kylmän sodan aika 
 
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen:  
 
 Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. 
 Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä 
 kaupungistumiseen. 
 Suomen asema maailmanpolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen 
 Suomen kehittyminen nykyaikaiseksi hyvinvointivaltioksi 
 
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret:  
 
 Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin 
 maailmassa. 
 Kylmän sodan ajan jälkeinen maailma 
 Maailmanpolitiikan kriisejä 
 
 
Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 ja 8 
 
Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä, toiminnallisia ja tutkivia työtapoja, esimerkiksi kerrontaa, draamaa, leikkiä, pelejä  
sekä erilaisten lähteiden tutkimista. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitellaan tulkintojen 
tekemistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä. 
 
Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 
Historian sisältöjä integroidaan muiden oppiaineiden kanssa. 
 



Vuosiluokilla 7 ja 8 opetuksessa painotetaan erityisesti ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria liittämällä opiskeltavia sisältöjä 
yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin. Opetuksessa korostetaan tutkimuksellisia työtapoja, kuten erilaisten ensi- ja toisen käden lähteiden 
tutkimista. 
 
Historiallisia tutkimustehtäviä tehdessä käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia avoimia oppimisympäristöjä ja paikallisia olosuhteita. 
 
Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa myös epävirallisen historiakulttuurin muodoista, kuten pelien, elokuvien ja kirjallisuuden avulla. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7 ja 8 

 
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. Useat historiassa käytetyt käsitteet ovat sellaisia, että niiden 
ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan ajattelun kehittymisen mukaisesti. 
 
Opetuksessa pyritään elämyksellisyyden kautta tukemaan erilaisia oppijoita. 
 
 
Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7 ja 8 
 
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  
 
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. Opettajan opetuksen aikana antama palaute pyrkii rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja omien näkemysten 
argumentointiin. 
 
Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa opetussuunnitelmissa asetettuihin  



tavoitteisiin.  
 
Päättöarviointi suoritetaan vuosiluokan 8 jälkeen. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut historian 
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvioinnissa käytetään historian valtakunnallisia hyvän osaamisen kriteereitä. Päättöarvosanaa antaessaan  
opettaja huomioi kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu. 
 
 

Vuosiluokat 7 ja 8 – historian tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Arviointi 
Arvioinnin kohteet 

 
 
 
 
 
 

MERKITYS, ARVOT JA 
ASENTEET 
 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta historiasta 
tiedonalana ja identiteettiä 
rakentavana oppiaineena  
 
Vuosiluokka7 

Oppilaan kiinnostusta 
historiaa kohtaan 
syvennetään avaamalla 
häntä näkemään tarkemmin 
itsensä osana historian 
jatkumoa. 
 
Vuosiluokka 8 

Oppilasta ohjataan 
kokemaan historian 
identiteettiä rakentava 
luonne. 

 

S1, S2, 
S3, S4, 
S5, S6 

 
Sisältöjen kuvaus yllä.  
 
 

 

L1,L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

 
Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena.  
 
Oppilasta 
ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2 Historiatiedon 
hankkiminen. 
 
Oppilas osaa etsiä tietoa 

TIEDON HANKKIMINEN 
MENNEISYYDESTÄ 
 
T2 aktivoida oppilasta 
hankkimaan historiallista 

 
S1,S2,
S3, S4, 
S5, S6 

  
L1,L2 L3, L4,L5 



tietoa erilaisista ikätasolle 
sopivista lähteistä sekä 
arvioimaan niiden 
luotettavuutta 
 
Vuosiluokka 7 
Oppilasta harjaannutetaan 
erilaisten käytössä olevien 
lähteiden tutkimiseen, 
tulkitsemiseen ja 
ongelmanratkaisuun. 
 
Vuosiluokka 8 

Oppilaan kykyä tulkita 
erilaisia käytössä olevia 
lähteitä kriittisesti kehitetään 
edelleen. 
 

erilaisista historian  
tiedonlähteistä ja havaitsee 
niiden luotettavuudessa 
eroja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T3 Lähteiden 
tulkitseminen. 
 
Oppilas osaa lukea ja tulkita 
erilaisia lähteitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T3 auttaa oppilasta 
ymmärtämään, että 
historiallista tietoa voidaan 
tulkita eri tavoin 
 
Vuosiluokka 7 
Oppilasta ohjataan 
huomaamaan, että samasta 
asiasta voidaan antaa 
erilaisia tulkintoja. 
 
 
Vuosiluokka 8 

Oppilaan medialukutaitoa 
harjaannutetaan edelleen. 

S1,S2,
S3, 
S4,S5, 
S6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L1,L2, L4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIAN ILMIÖIDEN 
YMMÄRTÄMINEN 
 

T4 vahvistaa oppilaan kykyä 
ymmärtää historiallista aikaa 
ja siihen liittyviä käsitteitä 
 
Vuosiluokka 7 
Oppilasta tuetaan historian 
ymmärtämisessä avaamalla 
käsitteitä ja tuomalla niitä 
nykyaikaan. 
 
Vuosiluokka 8 
Oppilasta rohkaistaan 
eläytymään historian 
tapahtumiin ja 
henkilökohtaloihin. 
 

 

S1,S2,
S3, S4, 
S5, S6 

  
L1,L2, L3 

 
T4 Kronologian 
ymmärtäminen. 
 
Oppilas osaa sijoittaa 
opiskelemansa asiat 
ajallisiin yhteyksiinsä 
ja niiden avulla 
aikajärjestykseen. 

 T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
toimintaan ja 
päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä 
erilaisissa historiallisissa 
tilanteissa 
 
Vuosiluokat 7 ja 8 
 

Oppilaan kykyä ymmärtää ja 
analysoida historiassa 
tehtyjen valintojen, 
ratkaisujen ja päätösten 
vaikutusta nykyaikaan 
kehitetään. 
 

S1,S2,
S3, S4, 
S5, S6 
 

 L1, L2, L3, L4, L6, 
L7 

T5 Historiallinen 
empatia. 
 
Oppilas pystyy 
asettautumaan menneen 
ajan ihmisen asemaan 
ja kuvailemaan tämän 
toiminnan motiiveja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 T6 auttaa oppilasta 
arvioimaan erilaisia syitä 
historiallisille tapahtumille ja 
ilmiöille 
 
T7 ohjata oppilasta 
analysoimaan historiallista 
muutosta 
 
Vuosiluokat 7 ja 8 
Oppilaan käsitystä syy ja 
seuraus-suhteista kehitetään 
hänen käsityskykynsä 
mukaisesti. 

S1,S2,
S3, S4, 
S5, S6 
 

 L1, L2, L4 T6 Syy- ja 
seuraussuhteiden 
ymmärtäminen historiassa. 
 
Oppilas osaa erotella 
historiallisia tapahtumia 
tai ilmiöitä selittävät tekijät 
vähemmän tärkeistä. 
 
T7 Muutoksen ja jatkuvuuden 
ymmärtäminen. 
 
Oppilas osaa selittää, miksi 
joillain elämänalueilla 
toimittiin ennen samoin tai 
tai toisin kuin nykyään. 

 HISTORIALLISEN TIEDON 
KÄYTTÄMINEN 
 

T8 kannustaa oppilasta 
tulkintojen tekemiseen 
 
T9 ohjata oppilasta 
selittämään ihmisen 
toiminnan tarkoitusperiä 
 
T10 ohjata oppilasta 
selittämään, miksi 
historiallista tietoa voidaan 
tulkita ja käyttää eri tavoin eri 
tilanteissa ja arvioimaan 
kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta 
 
T11 harjaannuttaa oppilasta 
käyttämään erilaisia lähteitä, 
vertailemaan niitä ja 

 
S1, S2 
S3, S4, 
S5, S6 
 

  
Tavoitteen 8 osalta 
L1, L2, L4 
 
 
 
 
Tavoitteen 9 osalta 
L1, L2, L4 
 
 
Tavoitteen 10 
osalta L1, L2, L4, 
L5 
 
 
 
 
Tavoitteen 11 
osalta L1, L2, L4, 
L5 

T8 Historian tulkitseminen. 
Oppilas osaa muodostaa 
historian tapahtumista ja 
ja ilmiöistä omia perusteltuja 
tulkintoja. 
 
T9 Ihmisen toiminnan  
selittäminen. 
Oppilas osaa kuvailla ihmisen 
toiminnan tarkoitusperiä. 
 
T10 Historiallisten tulkintojen 
selittäminen ja arvioiminen. 
Oppilas osaa arvioida 
historian tapahtumista 
tai ilmiöistä tehtyjen 
tulkintojen luotettavuutta. 
 
T11 Historiatiedon 
tuottaminen. 
 



muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta  
 
Vuosiluokat 7 ja 8 
 
Oppilaan taitoa tulkita 
luotettavaksi arvioimaansa, 
käytettävissä olevista 
erilaisista lähteistä 
hankkimaansa historiallista 
tietoa kehitetään 
vuosiluokkien 7 ja 8 ajan. 
 
Oppilaan kykyä ymmärtää 
ihmisen toiminnan motiiveja 
vahvistetaan vuosiluokkien 7 
ja 8 aikana. 

 Oppilas osaa vastata 
menneisyyttä 
koskeviin kysymyksiin 
käyttämällä eri lähteistä 
saamaansa informaatiota. 

 T12 ohjata oppilasta 
arvioimaan tulevaisuuden 
vaihtoehtoja 
historiatietämyksensä avulla 
 
Vuosiluokat 7 ja 8 
Oppilaan kykyä ymmärtää 
sekä henkilökohtaisten että 
yhteisöllisten ratkaisujen ja 
päätösten merkitys ja 
vaikutus tulevaisuuteen 
kehitetään. 

S1, S2, 
S3, S4, 
S5, S6, 
S7 

 L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

T12 Historiatietoisuus. 
 
Oppilas osaa kuvailla, miten 
menneisyyden 
tulkinnoilla perustellaan 
tulevaisuuden valintoja. 

 


