
K L E I O  2 / 2 0 2 0

7 t yö ry h m ä

Miksi opiskella historiaa 2020-luvun Suo-
messa? Mikä historiassa on oppimisen 
arvoista? Mitä on historianopetus nyt? 

Millaista se voisi olla? Tässä Kleion numerossa suun-
nataan katse historianopetukseen viimeaikaisten 
historian opettamista ja oppimista tarkastelevien 
tutkimustulosten näkökulmasta. Teimme tämän 
teemanumeron, sillä haluamme puhua historian 
opettamisesta, tutkimisesta ja näiden välisistä yhte-
yksistä. 

Suomalaista koulutusta kuvatessa puhutaan 
usein tutkimusperustaisesta opettajankoulutukses-
ta sekä sen ihanteesta, työtään tutkivasta opettajas-
ta. Aineenopettajilla tämä tutkimusperusta kiinnit-
tyy niin opetettaviin aineisiin kuin pedagogiikkaan. 
Emme tunne yhtään historianopettajaa, joka ei oli-
si kiinnostunut historiasta. Perinteisesti historian 
opettajat ovat seuranneet oman alansa uusimpia 
tutkimustuloksia ja osallistuneet oman paikkakun-
tansa historiaprojekteihin. Entä miten on laita suh-
teessa pedagogiikkaan? Kuinka suurta uteliaisuutta 
ammattikunnassa tunnetaan sen kokeilevaan ja tut-
kivaan kehittämiseen?

Historianopetukselle on asetettu monia tehtäviä. 
Opetussuunnitelmien mukaan opiskelijoille tulee 
kouluopetuksen myötä muodostua peruskuva ihmi-
sen historiasta, historiallisen tiedonmuodostumisen 
periaatteista sekä itsestä osana historian jatkumoa 
ja aktiivisena historian tekijänä, demokratiakansa-
laisena. Ajattelua vahvistava historianopetus auttaa 
myös analysoimaan informaatiota, ymmärtämään 
moninaisia identiteettejä ja toisistaan eroavia tul-
kintoja menneisyydestä sekä käsittelemään histori-
an yhteiskunnallista käyttöä.

Nämä tavoitteet edellyttävät historian taitoja, ku-
ten historiallisen merkityksen analysointia, lähde-
aineiston kanssa toimimisen taitoja, menneisyyttä 
koskevan tietomassan hahmottamista muutoksen ja 
jatkuvuuden sekä syy- ja seuraus -suhteiden avulla 
sekä historiallisen empatian harjoittamista. Histo-
rianopetusta koskevien tutkimustulosten mukaan 
suomalaiset historianopettajat niin perusopetukses-

sa kuin lukiossa painottavat edelleen opetuksessaan 
historian sisältötietoja historian taitoja enemmän. 
Myös oppijan oma rooli aktiivisena toimijana osana 
historian jatkumoa näyttää jäävän opetuksessa vä-
häiseen asemaan.

Toivomme, että tämän lehden tutkimusperus-
taiset kurkistukset historianopetuksen avaavat uu-
sia näkökulmia ja toimivat reflektiopintana omaa 
tutkivaa asennetta kohtaan. Lehden kirjoitukset 
perustuvat nelivuotisen historianopetukseen keskit-
tyneen tutkimushankkeen tuloksiin sekä Helsingin 
ja Jyväskylän yliopistojen väitöskirjatutkijoiden tut-
kimuksiin. Ajattelemme, että historian oppimiseen 
ja opetukseen kohdistuva tutkimus auttaa meitä 
ymmärtämään niin opetuksen kulttuuria kuin omaa 
toimintaamme uudella, joskus jopa mullistavalla ta-
valla. ▪
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