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Disclaimer
Creative School -hanketta on rahoitettu Euroopan unionin
ja Ranskan kansallisen Erasmus+ -ohjelman toimiston
tuella (avustussopimus 2019-1-FR01-KA201-062212).
Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä
Euroopan unionia ja Ranskan kansallista Erasmus+ -ohjelman toimistoa voida pitää vastuullisena
mistään sen sisältämien tietojen käytöstä.
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Creative School avoimet oppimisresurssit sisältävät seuraavat oppimismoduulit, jotka on lueteltu
oppiaineiden ja kohdeopiskelijoiden iän mukaan:

Art History
Citizenship and
Philosophy
Environment,
Natural Sciences

7-11
Let Them
Live Again

11-14
Let Them
Live Again

14-18
Let Them
Live Again

Ethical
Dilemmas

Ethical
Dilemmas

Ethical
Dilemmas

Environmental
Ethics

Environmental
Ethics
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The body as a
research device

Geography

UK-Leeds

Discovering town
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empathy
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Literature

Photos as memories
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Photos as memories
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Poems
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Poems
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Critical thinking and
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Teachers Training

Introductory
module

Introductory
module

Introductory
module
Professional
Development
for Teachers
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The Creative School project develops learning modules
for children and school teachers, promoting selfdirected learning, critical and visual thinking skills by
using cultural heritage content made available by the
partner organisations. The present output has
developed a set of training materials focusing on the
development of thinking skills through engagement
with cultural heritage.
Critical thinking relates to pupils (in reality to all of us)
thought processes: how they take decisions, how they
use their personal ideas, and how they act to solve
problems. Through critical thinking students will
become problem-solvers, tending to apply the same
thinking processes to identify and implement the
solutions to their own problems. This process works for
any kind of problem - large or small. Experimenting
their creativity, the students will become active
learners. To reach this result they must nourish their
senses, body, intellect and mind.
The Open Education Resources (OER) developed by the
Creative School project should consist of a CRAFTED
educational toolbox, with the following characteristics:
•
•
•
•
•
•

•

Cross-curricular
and
inter-disciplinary:
Embedding creativity and critical thinking
across the curriculum;
Respectful: There is a transformative learning experience when children and young people
are encouraged to share their voices, opinions and personal experiences when exploring
collections in an open, holistic and safe environment;
Adaptable: Each teacher should be able to work with the resource and adapt it according to
the needs of the school cycle (primary, middle school or post-primary school);
Flexible:: Provide flexible methods of evaluation that allow teachers to find their way around
and construct their own evaluation grid. The overall objective is to determine the students'
ability to follow and complete a project;
Thinking routines and strategies: Learners should be encouraged to think speculatively, to
acknowledge and build on what members of their peer group are saying, and to build
confidence and competence in their own ideas and evidence building
Electronic/Digital: OER should be in digital format; simple to use and with concise
instructions; no need to download applications; quick to assimilate; using images and videos,
also augmented reality and virtual reality especially in the future; adopting a gameplay
solution; using digital storytelling and personal stories; participatory; active involvement of
the student for producing knowledge; no need for special tools.
Differentiated: Allow for teachers to interpret and adapt the resources for student’s learning
needs.

For more information about The Creative School project, please visit:
https://www.creative-school.eu/
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Nuorten elämää eri aikoina
Aihe:

Historia ja äidinkieli

Ikäryhmä:

11-14

Aika:

14-18

120 minuuttia tai enemmän

Materiaalit ja välineet:

Minimissään tietokone ja verkkoyhteys, tekstinkäsittelyohjelma tai kynä ja
paperia

Oppimistavoitteet:
•
•
•
•
•
•

6

Oppimisresurssi vastaa lukion opetussuunnitelmassa mainittuihin historian
oppiaineen yleisiin tavoitteisiin Historian ilmiöiden ymmärtäminen ja
Historiallisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen, ja lisäksi ainakin
Historiallinen empatia kehittyy
Historian tekstitaidot kehittyvät
Monilukutaito kehittyy
Erilaisten lähteiden ja niiden käytön sekä käyttöoikeuksien tuntemus
kehittyvät
Tiedonhakutaidot kehittyvät

The Creative School - Open Educational Resources

Ohje opettajalle
Nämä ohjeet on suunniteltu antamaan opettajalle hahmotelma tehtävästä, jonka voi toteuttaa etä- tai
lähiopetuksessa. Opettaja voi vapaasti muokata tehtävää omiin opetustarpeisiinsa sopivaksi.
Tehtäväpakettiin sisältyy
1. Opettajan johdatus digitaalisiin arkistoihin: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään. (noin 30 min)
2. Opettajan johdatus nuoruuden käsitteeseen ja keskustelu (noin 30 min)
3. Kirjekaverit-tehtävä, joka toteutetaan pareittain tai ryhmissä. Tehtävässä oppilaat hyödyntävät
digitaalisia arkistoja ja tuottavat tekstiä kirjemuodossa (40-135 min)
4. Päätöskeskustelu (20-30 min)
Tehtävän toteuttamista varten Finna ja Europeana -palveluihin on koottu kuvia suomalaisista ja
eurooppalaisista nuorista eri aikoina ajanjaksolta 1920–1990. Opettaja voi halutessaan kohdentaa tehtävän
tietylle aikakaudelle. Opettaja voi myös hakea itse tai ohjeistaa oppilaita hakemaan lisää kuvia em.
palveluista. Linkit kuviin ovat alla oppilaille annettavan ohjeistuksen yhteydessä.

Opettajan johdatus digitaalisiin arkistoihin: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään
Tehtäväpaketin toteuttaminen alkaa johdannolla digitaalisiin arkistoihin ja niiden käyttöön. Opettaja voi
hyödyntää alla olevia verkkosivuja.

•

Finna, https://finna.fi
o

o
o
•

Finna.fi on hakupalvelu, joka kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot saman katon
alle. Monipuolisilla hakutoiminnoilla pääset helposti miljoonien aineistojen äärelle
ilmaiseksi.
Finna.fi:stä löydät monipuolisesti verkossa saatavilla olevaa aineistoa. Voit myös hakea
tietoa kirjastojen ja arkistojen aineistoista, joita ei ole digitoitu tai joihin on rajoitettu pääsy.
Ohje Finnan käyttöön: https://finna.fi/Content/help

Europeana, https://www.europeana.eu/en
o

o

Europeana tekee yhteistyötä tuhansien eurooppalaisten arkistojen, kirjastojen ja
museoiden kanssa jakaakseen kulttuuriperintöä nautintoa, koulutusta ja tutkimusta varten.
Tämä verkkosivusto antaa sinulle pääsyn miljooniin kirjoihin, musiikkiin, taideteoksiin ja
paljon muuta – kehittyneillä haku- ja suodatintyökaluilla, joiden avulla löydät etsimäsi.
Hakuvinkkejä: https://www.europeana.eu/en/help/search-tips

Opettajan johdatus nuoruuden käsitteeseen ja keskustelu
Tehtäväpaketti jatkuu opettajan johtamalla keskustelulla nuoruuden, nuoren tai teinin käsitteisiin.
Keskustelussa voidaan käsitellä nuorten elämää yleensä tai tiettynä aikana (esim. sota-aika,
jälleenrakennusaika, 1960–1970-luvut jne.). Opettaja voi pyytää oppilaita pohtimaan:
•
•

Mitä tarkoitamme puhuessamme nuorista, nuorista, nuorista tai teini-ikäisistä?
Mitä tiedämme siitä, millaista nuorten elämä on ollut eri aikoina?
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•
•
•
•
•

Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, millaista nuorten elämä oli?
Kävivätkö nuoret koulua? Työskentelivätkö nuoret?
Mitä he tekivät vapaa-ajallaan?
Millaisia sosiaalisia suhteita heillä oli?
Mitä vanhemmat tai muut vanhemmat sukulaiset ovat kertoneet omasta nuoruudestaan?

Inspiroivaa aineistoa keskusteluun nuoruuden käsitteestä
•

•

Video: Miten teini-ikäisten elämä on muuttunut viime vuosisadan aikana? Huomaa, että video on
amerikkalainen,
joten
kaikki
ei
koske
Euroopan
maita.
https://www.youtube.com/watch?v=t9mQnjvYagA&t=603s
Euroopan
historian
talo,
Levoton
nuoriso
-näyttely,
https://historia-europa.ep.eu/en/restless-youth

Tehtävänanto oppilaille
Olet astumassa ei aikakaudella eläneen nuoren kenkiin! Sinun on tutkittava digitaalisia arkistoja, historian
oppikirjaasi ja muuta saatavilla olevaa lähdemateriaalia, mutta mikä tärkeintä, voit myös käyttää
mielikuvitustasi.

Askel 1: Kuka on alter egosi?
Opettajasi on kertonut sinulle digitaalisista arkistoista, kuten Finna ja Europeana. Alta löydät linkin näiden
arkistojen kuvakokoelmiin. Selaa eri aikakausien nuorten kuvia. Voit myös etsiä lisää kuvia avainsanoilla,
kuten "nuoret" TAI nuoret TAI nuoret / "tyttö" TAI "poika".
Valitse valokuvista ikäisesi nuori, joka vaikuttaa sinusta mielenkiintoiselta. Hän on alter egosi tässä
tehtävässä.
Nuoria vuosina 1920–1945
https://finna.fi/List/957906 https://www.europeana.eu/en/set/1688
Nuoria vuosina 1945–1970
https://finna.fi/List/957885 https://www.europeana.eu/en/set/1690
Nuoria vuosina 1970–1990
https://finna.fi/List/957882 https://www.europeana.eu/en/set/1693
Katso tarkasti valitsemasi kuvaa ja henkilöä. Lue kaikki kuvasta saatavilla olevat tiedot. Mieti, miksi ja
millaisessa tilanteessa kuva on otettu.
Kuvan ja siitä julkaistujen kuvailutietojen perusteella kirjoita itsellesi ylös joitakin alter egosi perustietoja:
•
•
•
•
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Henkilön nimi ja ikä
Aika, jolloin kuva on otettu
Paikka, jossa kuva on otettu (maa, paikkakunta)
Kuvaustilanne

The Creative School - Open Educational Resources
Et ehkä löydä kaikkia tietoja kuvasta tai kuvailutiedoista. Tässä tapauksessa voit käyttää mielikuvitustasi ja
keksiä puuttuvat tiedot.
Askel 2: Historiallisen kontekstin tutkiminen
Katso tarkemmin kuvia kokoelmista ja muista lähdemateriaaleista samalta aikakaudelta kuin alter ego -kuvasi
on otettu. Pohdi millainen aikakausi se on ollut ja miten se on vaikuttanut alter egosi elämään. Et löydä kaikkia
tietoja arkistoista tai muista lähteistä. Tässä tapauksessa voit vapaasti käyttää mielikuvitustasi ja keksiä
puuttuvat tiedot. Muista kuitenkin historiallinen konteksti!
•
•
•
•
•
•

Mitä historian oppikirjasi kertoo aikakaudesta?
Millainen yhteiskunta on ollut kuvan kontekstissa?
Onko hänen nuoruusaikanaan tapahtunut jotain historiallisesti merkittävää, joka olisi vaikuttanut
hänen elämäänsä?
Onko alter egosi käynyt koulua? Onko hän työskennellyt?
Mitä hän on tehnyt vapaa-ajallaan, jos hänellä on sellaista ollut?
Millaisia haaveita hänellä on oman elämänsä tai tulevaisuutensa suhteen?

Askel 3: Kirjoita kirje kirjekaverillesi
Opettaja on jakanut teidät pareihin. Parisi on sinun kirjekaverisi ja hänellä on oma alter egonsa. Eläydy alter
egosi elämään ja kirjoita kirjekaverillesi kirje “hänenä”. Esittele kirjeessä itsesi ja kerro esimerkiksi
perheestäsi, kodistasi, tavallisesta päivästäsi, tulevaisuuden haaveistasi, vapaa-ajastasi, koulunkäynnistäsi,
ystävistäsi tai vaikkapa lempikirjallisuudesta tai -musiikista. Kirje voi sisältää tekstin lisäksi kuvia tai
piirroksia. Jos liität kirjeeseesi Finna tai Europeana -palvelusta ladattuja kuvia, muistathan tarkistaa kuvan
käyttöoikeudet. Monia kuvia voi käyttää, mutta niiden kuvaaja ja kuvien oikeudenomistaja tulee nimetä.
https://finna.fi/Content/luokkahuone-opeta-tiedonhakua#begin1
Vaihtakaa kirjeitä kirjekaverisi kanssa (luokassa tai sähköpostitse). Muista merkitä kirjeeseen myös oma
(oikea) nimesi. Lue kirjekaveriltasi saamasi kirje.

Päätöskeskustelu
Opettajan johdolla keskustellaan tehtävän herättämistä ajatuksista.
•
•
•
•
•
•

Millaisia huomioita oppilaat tekivät nuorten elämistä eri aikoina?
Mitkä asiat olivat erilaisia ja mitkä samanlaisia verrattuna oppilaiden elämään?
Mitkä tekijät historiallisessa kontekstissa vaikuttavat eroavaisuuksiin?
Mitä oli mahdollista saada selville digitaalisten ja muiden arkistolähteiden kautta, mitä ei?
Mitä eroa on arkistolähteistä saadulla tiedolla ja oppilaiden itse keksimillä asioilla?
Millaisia tunteita tehtävä herätti oppilaissa?

Ideoita sovelluksiin
•
•
•

Digitarina: oppilaat koostavat digitarinan valitsemansa nuoren elämästä. He voivat käyttää
digitarinassaan henkilökuvia, kuvia esineistä tai paikoista, arkistoaineistoa, musiikkia, videota.
Dramatisoitu kirjekavereiden kohtaaminen
Vierailu museossa tai museoammattilaisen pitämä luento/johdatus esimerkiksi tietyn aikakauden
elämään paikkakunnalla
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•

Oppilaalle voidaan myös antaa tehtäväksi tarkastella yhdessä vanhempansa tai isovanhempansa
kanssa digitaalisia arkistoja vanhemman tai isovanhemman nuoruusajalta. Digitaalisia arkistoja
käytetään tässä keskustelun inspiraationa. He voivat verrata vanhemman tai isovanhemman
kokemuksia kuviin ja keskustella nuoruusajasta. Oppilas kirjoittaa tarinan/esseen vanhempansa tai
isovanhempansa nuoruudesta verrattuna omaan elämäänsä. Oppilas voi ottaa tarkemmaksi
teemaksi esimerkiksi vapaa-ajan/harrastukset, pukeutumisen, kaverisuhteet tms.

Tehtäväpaketin taustaa
Tehtäväpaketti on saanut inspiraationsa Espoon kaupunginmuseo KAMU:n Espoo sisällissodassa hankkeesta, jossa museo toteutti yhteistyössä espoolaisten lukiolaisten kanssa arkistopedagogisia
työpajoja. Työpajojen tuloksena syntyi oppilaiden tekemiä digitarinoita ja blogitekstejä, joissa
hyödynnettiin verkossa olevia avoimia arkistoaineistoja.
Historiallisen empatian teema nousi esiin keskustelussa opettajien kanssa keväällä 2020 Creative School
Erasmus+ -hankkeen esittelyn yhteydessä.
Historiallinen empatia tarkoittaa opiskelijan kykyä asettua menneisyyden ihmisen rooliin ja asemaan
historiallisessa kontekstissa. Tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään menneisyyden ihmisten toimia,
ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja ratkaisuja henkilön omista lähtökohdista käsin. Historiallista empatiaa
harjoitellessa voi myös pyrkiä ymmärtämään, miten kyseisen ajanjakson tapahtumat ja ilmiöt vaikuttivat
henkilön tai ihmisryhmän elämään.
Opiskelijat voivat ottaa todellisen tai fiktiivisen menneisyyden ihmisen roolin simulaatiossa tai tuottaa
henkilön näkökulmasta esimerkiksi päiväkirjaa, kirjeitä, lehtikirjoituksia tai vaikka draamaa.
Historian tekstitaidot tarkoittavat opiskelijan kykyä lukea ja tulkita erilaisia historian lähteitä sekä tuottaa
oppiaineelle ominaista tekstiä. Lähteitä ovat kaikki erilaiset kirjalliset lähteet (tekstit, kuvat, tilastot, äänet,
videot) sekä esimerkiksi suulliset lähteet, rakennukset ja esineet. Lähdettä luettaessa ja tulkittaessa
opiskelija kiinnittää ensin huomiota lähteen käyttötarkoitukseen, sen laatijan tavoitteisiin ja historialliseen
kontekstiin, jossa lähde on luotu. Toiseksi opiskelija kiinnittää huomiota lähteen asiasisältöön eli siihen,
mitä lähde meille kertoo. Lähdekritiikki on osa lähteen lukemisen taitoa, jossa opiskelija arvioi lähteen
luotettavuutta ja tarkoitusta.
Historian tekstitaitoihin kuuluu myös kyky tuottaa menneisyyttä koskevaa tietoa tulkintansa kautta. Samoin
kuin luettaessa, myös tuotettaessa opiskelija voi ilmaista ymmärrystään ja tulkintaansa kirjoitettuna
esimerkiksi tekstinä, kuvina, tilastoina, ääninä ja videoina.
Historian tekstitaitojen hallinta vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa. Historialle ominainen tapa lukea ja
tulkita lähteitä antaa valmiuksia arvioida tiedon luotettavuutta myös tämän päivän maailmassa. Opiskelija
ymmärtää tekstitaitoja hallitsemalla historiallisen tiedon muodostumisen prosesseja ja sitä kautta myös
historiantutkimusta.
Opiskelija voi harjoitella historian tekstitaitoja lukemalla ja tulkitsemalla erilaisia, eritasoisia ja -tyyppisiä
historian lähteitä ja tuottamalla historiatietoa erilaisissa muodoissa. Historian tekstitaitoja voi pilkkoa osiin
lukemisessa (käyttötarkoitus, tavoite, lähdekritiikki laajemmin, historialliseen kontekstiin sijoittaminen,
mitä lähde kertoo) sekä tuottamisessa.
Lähde: Opetushallitus, Lops-tukimateriaali,
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/historian_tukimateriaali_lops.pdf
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