
Leikitään 

historiantutkijoita! 

Työn tavoitteet 

 Tutustua historiantutkijan 

tutkimusmenetelmiin 

 Innostua historian tutkimisesta 

 Harjoitella tiedon tulkitsemista  

 Harjoitella tiedon 

luotettavuuden arvioimista 

Työn kohderyhmä 

 Alakoulu 1.-3.lk (aineistoja 

vaihtamalla myös 4.-6-lk) 

Työn kesto 

 45 min -60 min 

Työn taustaa 

Työssä tutustutaan tiedonhankinnan eri tapoihin historiantutkijan näkökulmasta. Työssä 

tutustutaan erilaisiin tapoihin hankkia tietoa ja pohditaan niiden luotettavuutta. Työtä varten 

on laadittu valmiiksi muutamia aineistoesimerkkejä, joita voi halutessaan käyttää. Työtä voi 

eriyttää lisäämällä tai vähentämällä aineistojen määrää ja niissä olevaa tietoa. Nuoremmat 

oppilaat tarvitsevat opettajan apua tekstien lukemisessa. Vanhemmille oppilaille voi tarjota 

aineistoja, joissa esiintyy enemmän tekstiä sekä ristiriitaista tietoa. 

Esivalmistelut 

 Luokan järjestely tutkimuspisteisiin 

 Aineistojen kerääminen ja asettelu tutkimuspisteisiin 

 Tutkimusryhmiin jakaminen 

 Haastateltavan rekvisiitta valmiiksi  

Pohdittavaksi ennen työtä 

 Mitä tarkoittaa tiedon luotettavuus? 

 Mistä tietää, onko tieto (esim. kirjassa, internetissä tai toisen kertoma) luotettavaa? 

 Mitä historiantutkijat tekevät? 

 Miten historiantutkijat saavat tietoa menneisyydestä? 

Työohje 

Työssä työskennellään historiantutkijoina tutkimusryhmissä (max. 4 lasta / ryhmä), joiden 

tehtävänä on ratkaista asiakasta askarruttava ongelma. Asiakas oli löytänyt isoäitinsä 

päiväkirjan, jossa isoäiti kertoi upeasta tapahtumasta vuonna 1950 syyskuun 10. päivä. 

Isoäiti oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että tapahtuma oli yksi hänen parhaita muistojaan. 

Asiakas haluaisi selvittää, mikä tapahtuma on ollut kyseessä, jotta hän voisi järjestää 



samanlaisen uudestaan lapsilleen. Asiakas on esittänyt tarkentavia kysymyksiä, joihin hän 

toivoo historiantutkijoiden selvittävän vastaukset: 

 Mikä tapahtuman nimi oli? 

 Mitä tapahtumassa tehtiin? 

 Mitä ruokaa tapahtumassa oli tarjolla? 

 Kuinka monta osallistujaa tapahtumaan osallistui? 

Tutkimusryhmät lähtevät selvittämään mysteeriä pistetyöskentelyn muodossa. Jokaisella 

pisteellä on tarjolla yksi tietolähde, joka tarjoaa jonkinlaista tietoa tapahtumaan liittyen. 

Pisteillä pyritään etsimään vastaus asiakkaan kysymyksiin ja pohditaan samalla seuraavia 

kysymyksiä opettajan avustuksella: 

 Minkälaista tietoa tästä tietolähteestä saamme? 

 Voiko tietoon luottaa?  

 Onko tieto varmasti oikein, vai voiko se sisältää väärää tietoa? 

Työssä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tiedonlähteitä ja luoda lisää uusia: 

1. Haastattelu 

Historiantutkijat saattavat tutkia menneisyyttä haastattelemalla ihmisiä. Tässä 

tiedonlähteessä tarvitaan hieman roolinäyttelemistä. Yksi ohjaajista näyttelee 

tapahtumakävijää, joka oli tapahtuman aikaan lapsi. Haastateltava yrittää muistaa 

mitä tapahtumassa tehtiin. Haastateltava osaa kertoa, että tapahtumassa pääsi 

heittämään palloja maalitauluun. Hän arvioida suunnilleen, että tapahtumassa olisi 

ollut ehkä 100 ihmistä. Haastateltava kertoo, että hän söi tapahtumassa ainoastaan 

jäätelöä. 

 

Huomioitavia asioita: 

 Haastateltava osaa antaa oman arvion kävijämäärästä, mutta se ei ole 

tarkka kävijämäärä 

 Haastateltava osasi kertoa, että tapahtumassa pelattiin pallopeliä, mutta 

tehtiinkö tapahtumassa jotakin muutakin? 

 Haastateltava oli syönyt ainoastaan jäätelöä, mutta oliko tapahtumassa 

muutakin tarjolla? 

 Haastateltavat voivat muistaa asioita väärin tai valehdella 

 Haastateltavat kertovat omista kokemuksistaan, eivät kaikkien 

 

2. Kartta 

Historiantutkijat etsivät usein tietoa arkistoista, joista löytyy erilaisia asiakirjoja, 

esineitä ja papereita. Tässä mysteeritapauksessa arkistoista löytyy kartta 

tapahtuma-alueesta. Kartalle on merkittynä kaikki tapahtuma-alueen kojut, mutta 

valitettavasti niitä ei ole nimetty. Osa kojujen merkeistä viittaa ruokakojuihin, joissa 

on tarjottu jäätelöä, hotdogeja ja popcornia.  

 

Huomioitavia asioita: 

 Onko kartta luotettava? Kuka kartan on tehnyt? 

 Kartta kertoo melko luotettavasti, minkälaista ruokaa tapahtumassa on syöty  



 Mitä tapahtumassa on tehty, päätellen kojujen kuvioista? 

 

3. Mainos 

Arkistoista löytyy tapahtuman mainos, jossa lukee tapahtuman nimi. Lisäksi 

mainoksessa on kuva ja lyhyt kuvateksti. ”Ihmeiden sirkuksessa pääset lentämään 

kilpaa kotkien kanssa ja maistelemaan maailman parhaita herkkuja kymmenistä 

herkkukioskeistamme!” 

Huomioitavia asioita: 

 Teksti on mainostekstiä, eli sillä halutaan houkutella ihmisiä paikan päälle. 

Mainosten teksti ei välttämättä ole totta (vertailkaa esimerkiksi kartan kojujen 

määrää mainoksessa mainittuihin kojujen määriin). 

 Mainoksesta selviää tapahtuman nimi 

 Mitä lentää kotkien kanssa voisi tarkoittaa? Tapahtumassa ei varmasti ole 

oikeasti voitu lentää kotkien kanssa. Historian tutkimukseen voi liittyä paljon 

tiedon tulkitsemista, eikä varmoja vastauksia aina saada. 

 

4. Pääsylippu 

 Tapahtuman pääsylipusta selviää tapahtuman nimi 

 Pääsylipusta selviää myös vihje kävijämäärään (lippunumero 134) 

 

5. Aineistoa voi täydentää muilla itse laadituilla materiaaleilla, kuten  

taideteoksella, uutisella, päiväkirjalla, esineellä… 

 

Pohdittavaksi työn jälkeen: 

 Mitä muita keinoja historiantutkijat olisivat voineet käyttää etsiessään tietoa 

tapahtumasta? 

 Mitä muita tapoja historiantutkijoilla on hankkia tietoa menneisyydestä? 

 Miksi on tärkeää pohtia, kuinka luotettavaa tieto on? 

 Minkälaisia taitoja historiantutkija tarvitsee työssään? 

 Mistä asioista sinä haluaisit tietää lisää historiassa? 

 Miksi historiaa on tärkeää tutkia? 

 

Liitteet (kartta, pääsylippu ja mainos): 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


