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Yksinkertainen mutta toimiva menetelmä:
Ottakaa runsaasti valokuvia meneillään olevaan tehtävään liittyvistä tärkeistä asioista,
paikoista, esineistä. Kiinnittäkää kuvat taululle
tai kootkaa sähköiselle alustalle, niin että kaikki
pääsevät näkemään ne. Kun tilannetta tarkastelee kameranlinssin takaa, huomaakin yhtäkkiä
yksityiskohtia tai näkökulmia, joita ei muuten
panisi ollenkaan merkille. Valokuvien ollessa
koko ajan näkyvillä, ne muistuttavat tehtävään
liittyvistä asioista, tilanteista ja niiden välisistä
yhteyksistä.
Tarvittavat materiaalit: älypuhelin tai kamera,
tulostin ja taulu tai virtuaalinen seinä (esim.
Padlet).
Tarvittava aika: 45 minuutista puoleen päivään.
Sopii myös koti-/ennakkotehtäväksi.

Miten toimitaan?
1) Ennen kuin lähdette liikkeelle, suunnitelkaa,
mitä ja ketä aiotte kuvata. Hankkikaa myös kuvaamiseen tarvittavat mahdolliset luvat.
2) Ottakaa paljon kuvia erilaisista asioista, paikoista, esineistä ja toiminnoista. Kuvat paikoista
eri vuorokauden tai vuodenaikoina ovat usein
hyvin havainnollistavia, joten jos mahdollista, se
kannattaa tehdä.
3) Asetelkaa valokuvat taululle tai sähköiselle
alustalle ja siirrelkää niitä. Käyttäkää luokittelua
(kortti nro 25).
4) Mitä mielenkiintoisia aiheita havaitsette? Mitä
kuvissa on meneillään? Herättävätkö kuvat
uusia kiinnostuksen kohteita?
5) Palatkaa kuviin pitkin projektia. Katselkaa
niitä osana ryhmätyötänne ja antakaa kuvien
auttaa tehtävän suorittamisessa. Kuvat tuovat
ulkopuolisen maailman luoksenne.
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