MITÄ HISTORIA ON?
aikajana

arkeologi

historian oppiaine

arkeologiset lähteet

luolamaalaus

luuranko

suullinen lähde

lähteet

historiantutkija

rauniot

fossiili

tulkinta / päätelmä

MITÄ HISTORIA ON?
Historia on sitä, että menemme ajassa taaksepäin.
Historia on menneisyyttä.
Menneisyys on jotakin, mikä tapahtui jo.
Kaksi tuntia sitten, eilen, viime viikolla, 2 000 vuotta sitten on historiaa eli menneisyyttä.

HISTORIA =
•

menneisyys

•

tiede

•

koulun oppiaine

Opiskelet koulussa historiaa, jotta tiedät, mitä aikaisemmin on tapahtunut ja miksi.

Historialliset lähteet
Historiantutkijat tutkivat menneisyyden asioita lähteiden avulla.
Lähteet ovat menneisyyden jälkiä.

ERILAISET HISTORIALLISET LÄHTEET
arkeologiset lähteet

kirjoitetut lähteet

kuvalliset lähteet

suulliset lähteet

luolamaalaukset

kartat

taideteokset

suulliset kertomukset

luut, fossiilit

kirjeet

valokuvat

haastattelut

työkalut, esineet

kirjat

rauniot

Historiantutkijat eivät voi aina tietää, onko kaikki totta. Pitää olla lähdekritiikkiä.
Lähdekritiikki = Onko lähde totta, luotettava, aito?

Historiantutkijat tekevät menneisyyden tapahtumista oman tulkinnan eli päätelmän.
Älä usko kaikkea, mitä luet.

TEHTÄVÄT

MITÄ HISTORIA ON?

Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Historia on menneisyyttä.
2. Menneisyys on sitä, mikä tapahtuu huomenna.
3. Historia voi tarkoittaa myös tiedettä tai koulun oppiainetta.
4. Historiantutkijat tutkivat menneisyyttä erilaisten lähteiden avulla.
5. Luut ja fossiilit ovat kirjoitettuja lähteitä.
6. Suullisia lähteitä ovat haastattelut.
7. Luolamaalaukset ovat arkeologisia lähteitä.
8. Kirje tai kirja on kirjoitettu lähde.
9. Kaikki, mitä historiantutkijat sanovat ja kirjoittavat, on varmasti totta.
10. Kaikki, mitä luemme historian kirjoista, on varmasti totta.
11. Historiantutkijat tekevät menneisyyden tapahtumista oman tulkinnan.

Vastaa kysymyksiin.
1. Mitä historia on?
2. Ovatko eilen tapahtuneet asiat historiaa?
3. Mitä on menneisyys?
4. Miksi koulussa opiskellaan historiaa?
5. Minkä avulla historiantutkijat tutkivat menneisyyttä?
6. Mitä tarkoittaa lähdekritiikki?
7. Mitä tarkoittaa, että historiantutkija tekee oman tulkinnan?
8. Mitä ovat arkeologiset lähteet?
9. Mitä ovat kirjoitetut lähteet?
10. Mitä ovat kuvalliset lähteet?
11. Mitä ovat suulliset lähteet?

MITÄ HISTORIA ON?
Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

aikajana

•

rauniot

•

historiantutkija

•

suulliset lähteet

•

menneisyys

•

fossiili

•

arkeologi

•

lähdekritiikki

•

lähteet

•

taideteokset

•

arkeologiset lähteet

•

luuranko

•

historialliset lähteet

•

kuvalliset lähteet

•

tulkinta

•

kirjoitetut lähteet

Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Mitä historia on?
2) Historialliset lähteet
Kerro erilaisista historiallisista lähteistä:
- arkeologiset lähteet
- kuvalliset lähteet
- kirjoitetut lähteet
- suulliset lähteet

3) Lähdekritiikki.
Olet historiantutkija, joka löytää historiallisen lähteen.
Valitse jokin seuraavista lähteistä (arkeologinen, kuvallinen, kirjoitettu ja suullinen).
Mitä tarkemmin löysit? Jotain esineitä?
Pohdi lähdekritiikin merkitystä tekemässäsi löydössä.
Voitko uskoa kaikkeen, mitä saat asiasta selville?
Perustele vastauksesi.

VASTAUKSET

MITÄ HISTORIA ON?

Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Oikein.
2. Väärin. (Menneisyys on sitä, mikä tapahtui aikaisemmin, esimerkiksi eilen.)
3. Oikein.
4. Oikein.
5. Väärin. (Luut ja fossiilit ovat arkeologisia lähteitä.)
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Väärin. (Historiantutkijoiden vastaukset ovat heidän omia päätelmiään.)
10. Väärin. (Muista lähdekritiikki, historian asiat ovat tutkijoiden tekemiä tulkintoja.)
11. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. Historia on menneisyyttä, koulun oppiaine ja tiede.
2. Kyllä, eilinen on jo historiaa.
3. Menneisyys on sitä, mikä on jo tapahtunut, esimerkiksi viime viikolla.
4. Koulussa opiskellaan historiaa, jotta oppii, mitä aikaisemmin on tapahtunut ja miksi.
5. Tutkijat tutkivat menneisyyttä historiallisten lähteiden avulla.
6. Lähdekritiikki on sitä, että pohtii, onko lähde luotettava.
7. Historiantutkija tutkii lähteen (esimerkiksi jokin esine) ja tekee siitä oman päätelmän.
Hän päättelee, milloin esine on tehty ja mihin sitä on käytetty.
8. Arkeologiset lähteet: luolamaalaukset, luut, fossiilit, työkalut, esineet, rauniot.
9. Kirjoitetut lähteet: kartat, kirjeet ja kirjat.
10. Kuvalliset lähteet: taideteokset ja valokuvat.
11. Suulliset lähteet: suulliset kertomukset ja haastattelut.

