
Historia  

• Historiaa opiskellaan kaksi oppituntia viikossa 7. ja 8. luokalla.  
• Oppikirjoina ovat Historian taitaja 7 ja 8, joita on mahdollista kuunnella äänikirjoina 

ilmaisen Arttu-sovelluksen avulla.  
• Historiasta saa todistukseen arvosanan sekä jouluna että keväällä. Joulutodistuksen 

arvosana on väliarvosana syksyn osaamisesta ja kevättodistuksen arvosana on arvio koko 
lukuvuoden osaamisesta.  

• 8. luokan puolivälissä kaikilla 8. luokkalaisilla on arviointikeskustelu aineenopettajan 
kanssa.  

• Päättöarvosana annetaan 8. luokan keväällä.  

Sisällöt  

7. luokalla opiskellaan Suomen ja maailman historiaa 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Aiheita 
ovat mm. Ranskan vallankumous, Suomen sota, elämä Suomessa 1800-luvulla, teollistuminen, 
1800-luvun aatteet, imperialismi, sortokaudet, ensimmäinen maailmansota ja Suomen 
itsenäistyminen.  

8. luokalla opiskellaan Suomen ja maailman historiaa 1910-luvun lopusta aina nykypäivään saakka. 
Aiheita ovat mm. Suomen sisällissota, demokratiat ja diktatuurit maailmansotien välissä, toinen 
maailmansota, kylmä sota ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen vaiheet.  

Taidot  

Historiaa opiskeltaessa harjoitellaan sisältöjen ohella erilaisia taitoja (opetussuunnitelmasta 
löytyvät kohdasta tavoitteet):  

• erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (erityyppiset teksti- ja kuvalähteet, tilastot ja kartat)  
• lähdekritiikki eli lähteiden luotettavuuden arviointi  
• tiedonhaku ja tiedon soveltaminen  
• syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen  
• asiatiedon ja käsitteiden hallinta  
• ajallisten yhteyksien ja aikajärjestyksen hahmottaminen  
• kyky ymmärtää ja eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan ja toimintaan  
• kyky arvioida tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksen pohjalta  

Arviointi  

Arviointi perustuu taitojen osaamisen arviointiin. Taitoja opiskeltaessa ja arvioitaessa aiheina 
toimivat kyseisen vuosiluokan sisällöt. Lisäksi arvioidaan työskentelytaitoja. Näin ollen hyvän 
arvosanan saavuttaminen edellyttää taitojen ja sisältöjen monipuolista hallintaa sekä hyviä 
työskentelytaitoja.  

Käytännössä arvosanan muodostumiseen vaikuttavat:  

• jatkuva näyttö: tuntityöskentely ja läksyt  



• erikseen arvioitavat näytöt:  

o jaksokokeet  

o mahdolliset muut kirjalliset tehtävät, pienemmät testit, ryhmätyöt ja läksyn kuulustelut  

Tieto erikseen arvioitavien näyttöjen arvosanoista ja painoarvoista tulee Wilmaan Kokeet- 
välilehdelle. Jatkuvasta näytöstä kertovat Wilman tuntimerkinnät.  

Lisää tietoa historiaoppiaineen tavoitteista ja sisällöistä 7. ja 8. luokalla löytyy Sastamalan 
paikallisesta opetussuunnitelmasta: https://peda.net/sastamala/pl/ops-2016/ol22/luku15/15- 
4_oppiaineet/15-4-12_historia  

Tarkemmat kuvaukset päättöarvioinnin kriteereistä löytyy opetushallituksen laatimista 
valtakunnallisista päättöarvioinnin kriteereistä: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20päättöarvioinnin%20kritee 
rit%2031.12.2020_0.pdf  

 


