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27. ELÄMÄKERTA  
Elämäkertamenetelmällä meneillään olevaa teh-
tävää ja siihen liittyviä aihealueita tarkastellaan 
menneiden tapahtumien, löydettävien suhtei-
den, aiheiden ja kaavojen kautta. Tutustumalla 
menneisyyteen on helpompi ymmärtää, mitä on 
meneillään nyt ja mitä mahdollisesti voi tapah-
tua tulevaisuudessa. 

Tarvittavat materiaalit: tietokoneita, internet, 
kirjasto, paperia ja kyniä tai virtuaalinen seinä 
(esim. Padlet),

Tarvittava aika: 45 minuutista puoleen päivään.  

Miten toimitaan?
1) Hankkikaa historiaan liittyvää tietoa: valoku-
via, tilastotietoja, artikkeleita, tietoa ja tosiseik-
koja, jotka liittyvät hankkeeseen.

2) Laatikaa aikajana, johon merkitään tärkeät 
päivämäärät tai tapahtumat, esineet ja henkilöt.

3) Laatikaa sitten toinen aikajana, johon 
merkitään esimerkiksi teknologian edistys-
askeleita, historiallisia käännekohtia ja kulttuuri-
suuntauksia, joita esiintyivät samana ajan-
jaksona. Vertailkaa aikajanoja toisiinsa.

4) Huomaatteko yhteyksiä tai toistuvia kaavoja 
kahden aikajanan välillä? Onko jokin tekno-
loginen keksintö tai kulttuurivirtaus mahdollisesti 
vaikuttanut kokoamiinne tietoihin tai tosiasioihin? 
Miten nämä havainnot vaikuttavat tehtävänne 
suorittamiseen? Aukeaako tällä menetelmällä 
projektiinne uusia tarkastelukulmia?

5) Ottakaa aikajanoista kuvat ja säilyttäkää ne. 
Merkitkää muistiin myös niistä käydyt keskus-
telut ja näkemykset ja pohtikaa, mihin saadut 
tiedot teitä ohjaavat
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-
kaan mikä niiden välinen suhde on. Menetelmä 
auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta visuaa-
lisella ja konkreettisella tavalla ja ohjaa löytä-
mään aineistosta oleelliset asiat syntyneen 
luokituksen kautta. 

Tarvittavat materiaalit: iso paperi/pahvi, post-it 
lappuja ja tulostettuja valokuvia tai virtuaaliseinä 
(esim. Padlet) jolle voi ladata ja siirrellä kuvia ja 
muistiinpanoja.

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  

2) Luokittelua voi tehdä monella tavalla:

Luokitelkaa tiedot asettelemalla muistilaput ja 
valokuvat lähelle niitä jotka muistuttavat toisi-
aan. Yrittäkää sitten löytää sopivia otsikoita ja 
yläotsikoita eri luokille ja pohtikaa, millaisessa 
suhteessa luokat ovat toisiinsa.

Voitte myös valita joitakin luokkia etukäteen ja 
luokitella kokoamanne tiedot niiden mukaan, 
esim.  “paikka, aika ja koko” tai “tosiasioita, 
mielipiteitä, ajatuksia ja ongelmia” tai “usein, 
harvoin, vähän, paljon” 

Seuraavaksi: Voitte käyttää apuna esimerkiksi 
analyysikaaviota (kortti nro 30). 
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