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19. OMAT TARINAT
Yksilöillä on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia
asioista. Tämän menetelmän avulla voidaan
laajentaa näkökulmaa käsiteltävästä aiheesta ja
liittää siihen henkilökohtaisia kokemuksia. Tarinat, esineet ja asiat ryhmän jäsenten elämästä
tarjoavat hyviä lähtökohtia projekteihin. Esimerkiksi historian opetusta voidaan rikastaa oppilaiden ja heidän lähipiirinsä tarinoilla.
Tarvittavat materiaalit: tehtävään liittyvien tarinoiden, 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.

Miten toimitaan?
1) Ryhmien jäseniä pyydetään miettimään meneillään olevaa tehtävää, keräämään tarinoita
tai etsimään tehtävään liittyviä esineitä tai asioita ja tuomaan ne mukanaan sovittuna aikana.
2) Suunnitelkaa tarinatuokio, jonka aikana jokaisella on aikaa omien tarinoiden kertomiseen ja/
tai esineiden esittelyyn.
3) Muut ryhmän jäsenet voivat esittää tarinoista
kysymyksiä ja tehdä vastauksista muistiinpanoja.
4) Tarkastelkaa nouseeko tarinoista esiin
mielenkiintoisia yhteisiä teemoja tai ajatuskuvioita? Kirjatkaa ne muistiin ja/tai ottakaa valokuvia
esineistä.
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