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Paikallisen työn avuksi

Oppiaineen tehtävä

Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien 
tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. 
Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen  
johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden  
valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä 
oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena 
on tukea oppilaiden identiteetin rakentumista. Sen lisäksi tavoitteena on edistää heidän 
kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriitti
seen käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään  
lisäksi historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodosta
maan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. 
Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida  
menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tar
koituksesta ja merkityksestä.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä 
sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historian
opetus auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja 
niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.

Vuosiluokilla 4–6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen 
tiedon luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä historian peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä  
on herättää oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja  
ymmärtämistä kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan  
toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kaikkien taitojen perustana on ajattelu ja oppimaan oppiminen. Nämä taidot kehittyvät, 
kun oppilas suunnittelee omaa työtään ja arvioi sitä, tutkii, luo, toimii vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa tai syventyy työskentelemään itsenäisesti. Tähän kaikkeen Forum antaa 
runsaasti mahdollisuuksia. 
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Laajaan osaamiseen kuuluvat myös kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,  
joista muodostuu kyky toimia kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ja monilukutaito (L4)
Erilaisia viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta kykyä lukea ja tulkita eri kanavista
välittyvää tietoa. Tärkeää on myös osata itse tuottaa ja esittää tietoa erilaisten välineiden
avulla. Forum harjaannuttaa monilukutaitoa tarjoamalla runsaasti erilaisia tekstilajeja, 
ohjaamalla kuvien tutkimiseen ja tiedon etsimiseen internetistä. Monilukutaitoa harjoitellaan 
myös sarjan sähköisissä materiaaleissa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Monilukutaidon kehittämisen osana oppilaita kannustetaan etsimään tietoa hakukoneiden 
avulla erilaisista internetlähteistä, arvioimaan tietoa kriittisesti ja hyödyntämään löydettyä 
tietoa omissa tuotoksissa. Lisäksi oppilas oppii toimimaan verkossa asiallisesti ja turvallisesti.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Työelämätaidoille ja yrittäjyydelle luodaan pohja oppimistilanteissa, joissa oppilasta  
kannustetaan kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan vastuuta omasta työstään,  
yrittämään sisukkaasti ja kiinnittämään huomio onnistumisen kokemuksiin. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat taitoja, joiden 
kehittymistä Forumsarja tukee vahvasti. Työtavat kannustavat osallisuuteen läpi sarjan. 
Kirjan henkilöt ja tarinat nostavat keskusteltavaksi sarjan keskeiset arvot, joita ovat osalli
suuden ja yhteisöllisyyden lisäksi yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus sekä ympäristön suoje
leminen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden teemat nousevat esille 
erityisesti kuudennen luokan materiaalissa.

Historian opetuksen tavoitteet luokille 4–6

Merkitys, arvot ja asenteet  
Forum 5–6 historia tuoteperheen tavoitteena on tukea oppilaan kiinnostusta historiaan  
liittyviin kysymyksiin ja ilmiöihin sekä oppilaan omaan historiaan osana hänen identiteet
tiään. Lisäksi tavoitteena on historian tieteellisen luonteen ja lähteiden monitulkintaisuuden 
ymmärtäminen. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen  
Historian taitoja harjoitellaan Forum 5–6 oppikirjojen Aikakauden tutkittavien arvoitusten 
ja harjoituskirjojen Taitava tutkija aukeamien avulla. Oppikirjan jokaisen jakson aloittava 
tapaustutkimus peilaa tapauksesta olevia aitoja historiallisia lähteitä keskenään ja haastaa 
oppilasta arvioimaan lähteitä kriittisesti.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen  
Forum 5–6 oppikirjojen siirtymäaukeamat ja aikajanat auttavat historian aikakausien 
hahmottamisessa ja niihin liittyvien käsitteiden käytössä. Oppikirjojen kerronnallinen teksti 
ja elämyksellinen kuvitus ohjaavat ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja esittämällä 
historialliset tapahtumat ja ilmiöt erilaisten toimijoiden näkökulmasta. Historian taitojen har
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joittelu ja omien tulkintojen tekeminen ohjaavat myös näkemään erilaisia motiiveja historian 
tapahtumien taustalla. Forum 5–6 rohkaisee oppilaita tekemään lähteiden avulla omia 
perusteltuja tulkintoja historiallisista tapahtumista. Lisäksi opettajan oppaissa on  
paljon tehtäviä, joiden avulla uusi opittava aihe liitetään elävästi aiemmin opittuun.

Historiallisen tiedon käyttäminen  
Oppikirjan ja harjoituskirjan tehtävissä on vahva pohtiva ote. Tehtävissä oppilasta haas
tetaan pohtimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja hahmottamaan syy–seuraus
ketjuja. Jaksokohtaiset aikakauden tutkittavat arvoitukset esittelevät tarinaan liittyviä 
erilaisia lähteitä ja haastavat oppilasta pohtimaan niiden vaikutusta arvoitukseen liittyviin 
erilaisiin tulkintoihin.

Lukuisat eläytymistehtävät oppikirjassa ja opettajan oppaassa auttavat oppilasta samais
tumaan historiallisiin hahmoihin ja ymmärtämään heidän toimintaansa johtaneita syitä.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa vuorovaikutuksellisia, elämyksel
lisiä (Forum 5–6 sähköiset aineistot) ja tutkivia työtapoja, esimerkiksi erilaisten lähteiden 
tutkimista (Forum 5–6 oppikirja: jokaisen jakson alussa olevat tapaustutkimukset sekä 
harjoituskirjan Taitava tutkija aukeamat). Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kohdalla 
historiallisten tekstien ja ympäristöjen lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä  
(kerronnallinen teksti ja syy–seuraussuhteen esille tuominen oppikirjan tekstissä). Opiske
lussa korostuu tiedon hankkiminen ja käyttäminen yksin ja yhdessä toisten kanssa, mikä on 
Forum 5–6 sarjassa keskiössä. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden 
oppiaineiden kanssa, ja Forum opettajan oppaissa on paljon työtapoja oppiaineiden 
yhteiseen toimintaan.

Ohjaus ja eriyttämisen tuki

Forumsarja ottaa huomioon erilaiset ja eritasoiset oppilaat monipuolisten työtapojen ja 
tehtävien avulla. Oppikirjassa keskeinen sisältö on erotettu tekstistä tummennoksilla, jotka 
lukemalla hahmottaa opittavasta kokonaisuudesta keskeisimmän sisällön. Lisäksi joka luvun 
loppuun on muistilapulle koottu luvun keskeiset asiat napakassa muodossa. Lisää tukea 
eriyttämiseen tuo harjoituskirja, jonka jokaiselta aukeamalta löytyy tekemistä eritasoisille 
 oppilaille. Myös sähköinen aineisto ja opettajan opas antavat työkaluja eriyttämiseen 
erilaisilla työtapaehdotuksilla ja monipuolisen materiaalin avulla.

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Forum 5

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty:
Jakso I Mitä historia on? 
Jakso II Esihistoriaa etsimässä
Jakso VI Suomen esihistoria
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S2 Vanha aika ja antiikin perintö:
Jakso III Korkeakulttuurit  
Jakso IV Antiikin Kreikka  
Jakso V Antiikin Rooma
Jakso VI Suomen esihistoria
Jakso VII Viikingit

Forum 6

S3 Keskiaika:
Jakso II Suomen keskiaika
Jakso III Kaukaiset kulttuurit
Jakso V Ruotsin suurvallan nousu ja tuho

S4 Uuden ajan murrosvaihe:
Jakso IV Eurooppa muuttuu
Jakso VII Valta kansalle?

S5 Suomi osana Ruotsia:
Jakso VI Suomi Ruotsin vallan aikaan


