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20. TIEDONHAKU
Maailma on täynnä monenlaista tietoa ja 
informaatiota sekä innoituksenlähteitä. Suurin 
osa niistä on helposti saatavilla kirjastoista ja 
internetistä. Tiedonhaku tarkoittaa sitä, että 
etsitään lyhyessä ajassa tutkittavasta aiheesta 
mahdollisimman paljon tietoa, jotta käsillä olevat 
ongelmat hahmotetaan paremmin heti projektin 
alussa

Tarvittavat materiaalit: tietokone ja/tai kirjasto 
(sekä mielellään myös hyvä kirjastotyöntekijä). 
Yhteinen kirjoitustaulu tai digitaalinen alusta, 
joka on kaikkien ryhmän jäsenten nähtävillä ja 
käytettävissä.

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia. Sopii myös 
koti-/ennakkotehtäväksi. 

Miten toimitaan?
1) Aluksi voidaan tehtäväluettelon (kortti nro 9) 
avulla selvittää, mistä kaikesta tietoa tarvitaan.

2) Pitäkää aivoriihi (kortti nro 36) ja pohtikaa, 
millaista materiaalia etsitte ja mistä sitä voi 
löytää. Pyrkikää monipuolisuuteen ja runsau-
teen: uutisjuttuja, televisio-ohjelmia, tutkimus-
artikkeleita, raportteja, verkkosivuja, blogeja ja 
kirjoja.

3) Suunnitelkaa, miten materiaali jaetaan ryh-
män jäsenille. 

Seuraavaksi: Järjestäkää ryhmittelyn (kortti 
nro 25) avulla materiaalia ja analysoikaa sitä. 
Pohtikaa onko tarpeen perehtyä aiheeseen vielä 
tarkemmin, vai onko teillä kasassa jo tarvittava 
tieto. Mitkä nousevat ryhmittelyn kautta tehtävän 
mielenkiintoisimmiksi kysymyksiksi?



liittää siihen henkilökohtaisia kokemuksia. Tari-
nat, esineet ja asiat ryhmän jäsenten elämästä 
tarjoavat hyviä lähtökohtia projekteihin. Esimer-
kiksi historian opetusta voidaan rikastaa oppi-
laiden ja heidän lähipiirinsä tarinoilla.

Tarvittavat materiaalit: tehtävään liittyvien tari-
noiden, asioiden ja esineiden etsiminen.  

Tarvittava aika: Tehtävänä (esim. ennakko-/
kotitehtävänä) etsiä, tutkia ja kerätä annettuun 
aiheeseen liittyviä tarinoita, asioita ja esineitä. 
Luokassa noin 45 minuuttia siihen, että kaikki 
esittelevät omat tarinansa.

ta ja tuomaan ne mukanaan sovittuna aikana.

2) Suunnitelkaa tarinatuokio, jonka aikana jokai-
sella on aikaa omien tarinoiden kertomiseen ja/
tai esineiden esittelyyn.

3) Muut ryhmän jäsenet voivat esittää tarinoista 
kysymyksiä ja tehdä vastauksista muistiinpano-
ja.

4) Tarkastelkaa nouseeko tarinoista esiin 
mielenkiintoisia yhteisiä teemoja tai ajatuskuvioi-
ta? Kirjatkaa ne muistiin ja/tai ottakaa valokuvia 
esineistä.
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