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AVARAKATSEISET

OPPILAAT

OPASSIVU
Joka tehtävässä on keskustelu- / pohdintaosio. Tällöin keskiössä ovat oppilaiden omat
mielipiteet ja heitä pitää kannustaa käymään avointa ja rehellistä keskustelua opettajan kanssa.

Pyydä täsmennyksiä. Pyydä oppilaita avaamaan vastauksiaan ja selittämään näkemyksiään omin sanoin. Näin he tulevat keskiöön ja muutkin rohkaistuvat osallistumaan
keskusteluun.

Pienryhmässä ensin. Pienryhmässä on helpompi käydä ajatuksia läpi ensin ja se valmistaa oppilaita puhumaan myös opettajan läsnäollessa. Voit pyytää oppilaita käymään
pohdintaosion ensin läpi pienryhmissä, jonka jälkeen käsittelette vastauksia yhteisesti
luokassa. Tämä on mainittu joissakin tehtävissä, mutta voit soveltaa sitä myös muihin.

Jaksotus. Oikea jaksotus on monessa tehtävässä tärkeää, sillä se korostaa jokaisen vaiheen merkitystä ja antaa nuorille selkeitä virstanpylväitä toimintaan. Kun käyt tehtävää
etukäteen lävitse, pohdi myös tehtävän selkeää jaksotusta luokassasi.

Kuuntele aktiivisesti. Kannusta oppilaita selittämään syvemmin omia näkemyksiään
toistamalla tai referoimalla heille heidän sanomaansa kysyvällä intonaatiolla.
Käytä hiljaisuutta. Hiljaisuus voi olla merkki siitä, että oppilaat pohtivat tosissaan kysymystä. Tällöin ei pidä kiirehtiä onkimaan vastauksia vaan pyrkiä antamaan oppilaille
tilaa itse rikkoa hiljaisuus.

Hiljaisuuden merkitys. Monesta tehtävästä saa eniten irti kun oppilaat työskentelevät hiljaa. Tämän haastavan ympäristön saa parhaiten aikaseksi kertomalla oppilaille
hieman mitä tehtävällä tullaan tavoittelemaan, sekä painottamalla kuinka puhumalla ei
ainoastaan pilata omaa suoritusta, vaan myös muiden oppilaiden suoritukset. Tehtävissä jotka vaativat hiljaisuutta on erillinen maininta tästä.
Sitouta tehtävään. Kaikilla vihon tehtävillä on tavoitteita. Voit tarpeen mukaan kertoa
oppilaille hieman tavoitteesta ja näin sitouttaa heitä tehtävän oikeaoppiseen toteutukseen. Varo paljastamasta liikaa kuitenkaan tai tehtävä saattaa menettää yllätyksensä.

Avarakatseinen opettaja –vihossa käsiteltiin avarakatseisuusteemoja ja sitä, kuinka
kohdata ennakkoluuloja opettajien ja aikuisten näkökulmasta. Tämä tehtäväkorttipaketti keskittyy vuorostaan oppilaisiin - tai nuoriin yleisesti. Sen avulla lisätään nuorten
yhteenkuuluvuutta, avarakatseisuutta ja itse tehtävät haastavat nuoret pohtimaan
suomalaisuutta, identiteettiä, syrjintää ja ylipäätään kuinka toista ihmistä tulisi kohdata. Tehtävät on suunniteltu eri oppitunneille soveltuviksi, jotta avarakatseisuus tulisi
paremmin osaksi nuoren arkipäivää.

Tehtävät on jaoteltu pääpiirteittäin viiteen alla näkyvään kategoriaan. Mainitut oppitunnit ovat vain ehdotuksia ja voit käyttää niitä vapaasti myös muilla tunneilla. Jotkin
tehtäväkortit sisältävät lisätietoa tai monistettavaa materiaalia kortin kääntöpuolella,
joten muista katsoa myös se.

.. ..
TEHTAVAT
TERMIT JA FAKTAT
Kuka olen?.......................Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, terveystieto
Selitä termi...........................................Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Tietovisa...............................................................Yhteiskuntaoppi, historia, ATK
Vastaus kirjeeseen........................................................... Äidinkieli ja kirjallisuus
Sanaristikko.........................................Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Monipuolinen maailma............................................... Maantieto, matematiikka

ENNAKKOLUULOT
Asennereppu..............................................Matematiikka, Luokanvalvojan tunti
Ennakkoluulojen seinä......Yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto
Tuhannen tarinan tavarat............................. Uskonto tai elämänkatsomustieto
Pitkälliset arvet........................................................Kuvataide, yhteiskuntatiede
Uusi opettaja.................................................................... Äidinkieli ja kirjallisuus
Luonnollista erotteluako.................................................... Biologia, terveystieto

TUNNE YMPÄRISTÖSI
Moninaisuus Bingo................................. Yhteiskuntaoppi, luokanvalvojan tunti
Kulttuurireppu...................Yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto
Maailmankeittiö............................................................................Kotitaloustunti
Miten hyvin tunnet luokkatoverisi........ Luokanvalvojan tunti, yhteiskuntaoppi
Uniikki.................................................................................................... Kuvataide
Murtuu(-ko) paineen alla....................................................Luokanvalvojan tunti

VIESTINNÄN VAIKEUS
Paineensietokynä......................................................Yhteiskuntaoppi, kuvataide
Moninainen tikki....................................................Yhteiskuntaoppi, terveystieto
Viiva, eiku..................................................................Yhteiskuntaoppi, kuvataide
Tutkimusmatka – Suomi...........Vieraat kielet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Media-analyysi.....................................Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Historian piilotarinat.......................................... Äidinkieli ja kirjallisuus, historia

YMMÄRRYS
Seuraa johtajaa............................................................................................ Kaikki
Kuka pelkää rasistia......................................................................... Liikuntatunti
Reilu peli.............................................................................. Liikunta, terveystieto
Toisen saappaissa....................................... Äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto
Tiukka keskustelu....................................... Äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto
Merkityt............................. Luokanvalvojan tunti, yhteiskuntaoppi, terveystieto

KUKA OLEN
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, terveystieto

30 min

Kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Tutustuminen uusiin monikulttuurisuutta käsitteleviin hahmoihin ja käsitteisiin. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy ja oppilaat
oppivat toimimaan yhdessä.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Valitse pelille teema, esimerkiksi vähemmistöt, kansalaisuudet tai monikulttuurisuuskäsitteet.
2. Kirjoita hahmoja tai käsitteitä paperilapuille ja sekoita ne keskenään. Esimerkkejä löydät kääntöpuolelta.
3. Selitä nuorille, mistä teemassa on kyse ja anna muutama esimerkki. Ei kuitenkaan sellaisia, jotka olet kirjoittanut lapuille.
4. Jokainen oppilas valitsee vuorollaan yhden paperilapun, sitä katsomatta.
5. Laput kiinnitetään oppilaan selkään, jottei oppilas itse pääse näkemään mitä siinä lukee.
6. Kerro oppilaille säännöt.
• Jokaisen tavoitteena on arvata, mikä hahmo tai käsite on omassa selässään.
• Oppilaat kiertävät luokassa kyselemässä muilta oppilailta selässään olevaa lappua koskevia kysymyksiä.
• Kysymysten muoto pitää olla sellainen, että vastaukseksi käy vain kyllä tai ei. Esimerkiksi “Kuulunko vähemmistöön?”, ”Olenko
sellainen, jota ajatellaan ennen kuin tutustutaan?”, “Puhunko saksaa?”. Pelin voittaja on se, joka arvaa hahmonsa ennen muita.
• Kun oppilas on arvannut oman hahmonsa hän voi vielä vastata kyllä tai ei muiden kysymyksiin.
7. Peliä voi vaikeuttaa lisäämällä ehdon, että väärästä arvauksesta myös tippuu pois. Tällöin oppilaat keskittyvät enemmän kysymyksiin eivätkä
arvailuihin.
8. Hahmoilla on helpoin aloittaa, mutta peliä voidaan muokata käyttäen hahmojen sijaan esineitä, käsitteitä, uskontoa jne. Vaihtoehtoja on
loputtomasti.

KESKUSTELTAVAA
• Mitkä kysymykset toimivat parhaiten?
• Miksi juuri ne?
• Mitä kysymysten asettelu kertoi?
• Pyydä oppilaita selittämään mitä kukin korttinsa tarkoittaa muulle luokalle. Korjaa ja täydennä tarvittaessa.
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Teema: Vähemmistöt
Esimerkkihahmoja
• Saamelainen
• Seksuaalisen vähemmistön jäsen
• Romani
• Lestadiolainen
• Näkövammainen
• Suomenruotsalainen
• Muslimi
• Inkerinsuomalainen
• Juutalainen
• Ulkomaalainen

Teema: Kansalaisuudet
Esimerkkihahmoja
• Italialainen
• Intialainen
• Kiinalainen
• Suomalainen
• Ruotsalainen
• Venäläinen
• Chileläinen
• Kongolainen
• Saksalainen
• Nigerialainen

Teema: Monikulttuurisuuskäsitteet
Esimerkkikäsitteitä
• Vähemmistö
• Kansallisuus
• Syrjintä
• Suvaitsevaisuus
• Siirtolaisuus
• Pakolaisuus
• Rasismi
• Avarakatseisuus
• Kulttuuri
• Enemmistö

Voit keksiä mielin määrin lisää termejä ja uusia aiheita.
Lisää mahdollisia termejä selvennyksineen löydät Avarakatseinen opettaja -vihon kappaleesta Vaikea kielenkäyttö.

..
SELITA TERMI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi

45 min

Kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Oppilaat oppivat uusia termejä hauskalla tavalla.

TERMIT
Esimerkkejä: kansalaisuus, syrjintä, monikulttuurisuus, rasismi, kansallisuus, etnisyys, yhdenvertaisuus, ennakkoluulo, kaksoiskansalainen,
paluumuuttaja, ulkomaalainen, pakolainen, maahanmuuttaja, siirtolainen, turvapaikanhakija.
Lisää mahdollisia termejä selvennyksineen löydät Avarakatseinen opettaja -vihon kappaleesta Vaikea kielenkäyttö.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
Sovellettu Alias-pelistä.
1. Kirjoita termit paperinpalasille.
2. Jaa luokka kahteen ryhmään.
3. Kukin pelaaja saa vuorollaan yhden termin selitettäväksi ryhmälleen. Termiä ei saa käyttää missään muodossa selityksessä.
4. Minuutin ajan vain selittäjän oma ryhmä saa arvata termiä. Opettaja tai toinen ryhmä voi pitää aikaa.
• Jos ryhmä arvaa termin oikein, saa se yhden pisteen.
• Jos ajan umpeuduttua kukaan omasta ryhmästä ei ole arvannut termiä oikein, saa kilpaileva ryhmä tehdä yhden arvauksen. Jos arvaus on
oikein, he saavat pisteen. Jos se on väärin, kumpikaan ryhmä ei saa pistettä.
5. Kun termi on käsitelty, vuoro vaihtuu.
6. Anna toisen joukkueen vuorossa olevalle selittäjälle termi, jonka hän selittää ryhmälleen.
7. Näin toimitaan kunnes kaikki termit on käsitelty tai kun jokainen on selittänyt jonkin termin.
8. Eniten pisteitä saanut ryhmä voittaa.
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..
ESIMERKKITERMEJA

Rasismi

Maahanmuutto kriittinen

Yhdenvertaisuus

Pakolainen

Rotu

Kansallisuus

Kansalaisuus

Epänormaali

Ennakkoluulo

Lappalainen

Tasa-arvo

Suomalainen

Kaksoiskansalainen

Etnisyys

Syrjintä

Kristitty

Maahanmuuttaja

Muslimi

Normaali

Siirtolainen

Paluumuuttaja

Yhdenvertaisuus

Monikulttuurisuus

Alla on muutama termi valmiina monistettavaksi.
Keksi mielellään lisää luokkasi tason mukaisesti.

Turvapaikanhakija

TIETOVISA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, historia, ATK-tunti

Kotitehtävä + 45 min

Kynä ja paperia

TAVOITE
Oppia Suomen moninaisuuteen liittyviä faktoja ja avata pohdintaa ilmenneistä asioista.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Anna oppilaiden hakea vastauksia seuraaviin kysymyksiin kotiläksynä tai verkosta jos olette ATK-luokassa.
2. Käske oppilaiden vaihtaa papereita keskenään vastausten tarkistusta varten.
3. Käykää oppitunnilla läpi heidän löytämiään vastauksia ja verratkaa niitä kääntöpuolella oleviin vastauksiin.
4. Käykää läpi myös jokaiseen kysymykseen liittyvä lisäpohdinta. Voitte myös miettiä omia lisäpohdinnan aiheita.
5. Voit halutessasi palkita voittajan

KYSYMYKSET
1. Minkä maalainen henkilö sävelsi Maamme-laulun?
2. Monessako prosentissa 13–16-vuotiaiden kokemista rikosilmoitukseen johtaneista viharikoksista on syynä sanallinen loukkaus?
3. Montako prosenttia Suomen väestöstä on ulkomaista syntyperää?
4. Onko suomalaisia pakolaisia nyt, tai onko heitä joskus ollut?
5. Milloin dokumentoidusti ensimmäiset muslimit saapuivat Suomeen?
6. Onko Suomessa ollut sotien jälkeen jatkuvasti enemmän maahanmuuttajia kuin maastamuuttajia?
7. Kuinka monta alkuperäiskansaa EU:ssa on?
8. Kuinka monessa Ruotsin kunnassa suomalaistaustaiset muodostavat vähintään 10 % väestöstä? Ruotsissa on 290 kuntaa.
9. Kuinka monta prosenttia nuorista myöntää, että he tai heidän läheisensä ovat kokeneet rasismia tai syrjintää?
10.Monellako prosentilla Suomen väestöstä on vähintään yksi ulkomailla syntynyt vanhempi?
11. Kumpi on yleisempää Suomessa, kotimaasta vai ulkomailta adoptointi?
12. Monenneksiko Suomi sijoittuu 26 EU-maan joukossa, kun katsotaan ulkomaalaisten määrää suhteessa väkilukuun?
13. Montako ulkomaan kansalaista sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2012?
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1. Saksalainen. Fredrik Pacius muutti suomeen ja sävelsi 1848 kappaleen Runebergin Maamme-runoon.
Lisäpohdintaa: Onko Suomi ainoa maa, jossa käytetään kyseistä säveltä kansallislauluna? Kuunnelkaa Viron kansallislaulu.
2. 45 % (Poliisiammattikorkeakoulun tilastot, 2011), ja se on mukana lähes kaikissa muissakin, muttei pääasiallinen syy ilmoitukseen.
Lisäpohdintaa: Mitä tilasto kertoo siitä, miten nuoret kokevat sanalliset loukkaukset?
3. Ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä on noin 4,8 % (2011). Ruotsissa osuus on 19,6 %.
Lisäpohdintaa: Mitä tilasto mahdollisesti kertoo suomalaisten liikkuvuudesta maailmalla?
4. Muun muassa 70 000 suomalaislasta pääsi sotavuosina turvaan Ruotsiin ja Tanskaan.
Lisäpohdintaa: Muuttivatko kaikki takaisin Suomeen sodan jälkeen? Miksi / Miksi eivät?
5. Muslimeja on asunut Suomessa pysyvästi 1800-luvulta lähtien.
Lisäpohdintaa: Tuliko Suomeen muita uskontoja ennen 1900-lukua?
6. Suomesta tuli muuttovoittoinen vuodesta 1980 alkaen. Vuosina 1969 ja 1970 maastamuutto oli niin voimakasta, että Suomen väkiluku laski.
Lisäpohdintaa: Mistä maastamuutto johtui?
7. Vain yksi. Saamelaiset ovat EU-alueen pohjoisin ja ainoa alkuperäiskansa.
Lisäpohdintaa: Mitä tarkoittaa olla alkuperäiskansa?
8. 68 kappaletta eli 23 % Ruotsin kunnista. Kahdessa kunnassa (Haaparanta ja Övertorneå) luku on yli 50 %.
Lisäpohdintaa: Muodostavatko suomenruotsalaiset vähintään 10 % väestöstä jossain Suomen kunnassa? Onko vertaus suomenruotsalaisen ja
suomalaistaustaisen Ruotsissa asuvan välillä sopiva?
9. 41 % oppilaista tai heidän läheisistään on kokenut tai havainnut rasismia/syrjintää (Verkkotutkimus nuorten asenteista monikulttuurisuuteen ja
avarakatseisuuteen, 2012).
Lisäpohdintaa: Myöntävätkö tai tunnistavatko kaikki nuoret kokemuksiaan?
10. Sellaisia nuoria, joiden vähintään toinen vanhempi on syntynyt ulkomailla, oli 2012 noin 7 % väestöstä. Määrä on tasaisessa kasvussa.
Lisäpohdintaa: Jos tilastossa huomioitaisiin myös omia vanhempia kauemmat sukupolvet, mitä määrälle tapahtuisi?
11. Vuosina 1996–2010 adoptoitiin enemmän lapsia ulkomailta kuin Suomesta. Vuodesta 2010 lähtien tilanne on ollut toisin päin.
Lisäpohdintaa: Mistä uskotte näiden vaihteluiden johtuvan, tai mistä ne saattavat kertoa?
12. Suomessa oli vuonna 2012 väkilukuun suhteutettuna kuudenneksi vähiten ulkomaalaisia kaikista EU26-maista. Suomen prosenttiluku on 3,4 %. Sen
alittavat Slovakia, Slovenia, Romania, Unkari, Puola ja Liettua, jotka kaikki ovat liittyneet EU:hun vuoden 2004 jälkeen. Muissa ulkomaalaisia on vähintään
4,2 % väestöstä ja monesti paljon enemmänkin, jopa yli 30 %. Kroatian tilastot puuttuvat.
Lisäpohdintaa: Mistä voi johtua, että mainituissa maissa on vielä vähemmän ulkomaalaisia ja saattaako tilanne muuttua?
13. Vuonna 2012 Suomen kansalaisuuden sai 9 087 henkilöä.
Lisäpohdintaa:Mitä ajatuksia määrä herättää? Pitäisikö olla ylpeä, jos joku kokee suomalaisuuden niin vahvasti, että tahtoo kansalaiseksi? Kuuluakseen
sosiaaliturvan piiriin ei tarvitse kansalaisuutta. Mihin kansalaisuus oikeuttaa ja velvoittaa?

VASTAUS KIRJEESEEN
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus

45 min

Kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Havaita kuinka termien määrittely voi olla hankalaa ja saada monimutkaisille termeille selkeyttä. Pelin aikana opimme, että lukiessamme meille
kaikille muodostuu erilaisia mielikuvia.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Lue tai monista kääntöpuolella oleva kirje luokalle. Älä näytä heille vielä vastausta.
2. Pane oppilaat pohtimaan ja kirjoittamaan vastauksensa kirjeeseen liittyvään pohdintaan (alla). Tämän voi tehdä pienryhmissä.
3. Voitte keskustella vastauksista yhteisesti luokassa. Apua määritelmiin löydät Avarakatseinen opettaja -vihon kappaleesta Vaikea kielenkäyttö.
4. Lue tai monista nyt kääntöpuolella oleva vastaus luokalle.
5. Käykää yhdessä läpi vastaukseen liittyvää pohdintaa.

LISÄTEHTÄVÄ
Voitte suorittaa Avarakatseinen opettaja vihosta itsearviointi tehtävän yksi (s. 29). Se avaa keskustelua ennakkoluuloista ja on helppo sitoa teemaan.

KIRJEESEEN LIITTYVÄÄ POHDINTAA

VASTAUKSEEN LIITTYVÄÄ POHDINTAA

• Kuvaile kirjeen kirjoittajaa.
• Määrittele seuraavat sanat:
• etnisyys/kansallisuus
• kansalaisuus
• syrjintä
• pakolainen.
• Miksi sanotaan ihmistä, jolla on kaksi kansalaisuutta?
• Mitä vastaisit kirjeen kirjoittajalle?

• Oliko annettu vastaus sellainen kuin odotit?
• Mikä siinä on mielestäsi huonoa? Entä hyvää?
• Määrittele seuraavat sanat:
• maahanmuuttaja
• rasisti
• ennakkoluulo
• yhdenvertaisuus.
• Miten määrittelisit monikulttuurisuuden?
• Onko sillä yhteyttä yhdenvertaisuuteen?

IT

RM

TE
JA
T
TA

K
FA

VASTAUS:

KIRJE:

Hei!

Hei Adoptoitu!

Heti alkuun kerron, että olen adoptoitu enkä ole suomalaista
etnisyyttä.
Naapurimme ei koskaan tahdo puhua kanssani, tai antaa
lastensa leikkiä

mun kanssa. Äitini kertoi naapurin vain olevan

vanhanaikainen ja toivoi mun pystyvän luomaan välit heidän
lapsiinsa. Kun yritin tätä, he sanoivat, etteivät saa olla pakolaisten
kanssa. Olemme kuulemma aiheuttaneet jo riittävästi ongelmia
Suomessa. Kerroin, että meillä on kyllä sama kansalaisuus, muttei
se auttanut.
En tajuu miksi mua syrjitään ennen kun muhun tutustutaan?
Yritän vielä puhua heille, sillä en tahdo äidin stressaavan mun
takia.
Terveisin, Adoptoitu

Valitettavasti on monta ihmistä, jotka eivät erottele
ulkomaalaisia, pakolaisia ja muita maahanmuuttajia toisistaan.
Jotkut ovat jopa suoranaisen rasistisia.
Olemme kuitenkin kaikki yhdenvertaisia, ja jokaisella on
oikeus määritellä itse, kuka ja mitä hän on, myös sinulla.
Jos naapurisi eivät ymmärrä tätä, unohda heidät. On
järjenvastaista, että sinä syyttäisit itseäsi, jos joku suhtautuu
sinuun noin ennakkoluuloisesti. Älä huoli äidistäsi, hän
ymmärtää kyllä.
Terveisin, Demilo Cosmopolitanus

SANARISTIKKO
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi

30-45 min

Monistettu ristikko

PELIN TAVOITE
Oppilas tutustuu eri määritelmiin ja oppii erottamaan eri käsitteitä toisistaan.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Monista kääntöpuolella oleva ristikko jokaiselle oppilaalle.
2. Oppilaat etsivät ruudukosta seitsemän henkilömääritelmää. Ennen aloittamista voitte käydä yhdessä läpi, mitä henkilömääritelmät tarkoittavat.
3. Ensimmäisenä ristikon ratkaissut on voittaja.
4. Tehtävän jälkeen määritelmät käydään yhdessä läpi ja keskustellaan eri määritelmistä ja niistä heränneistä ajatuksista. Apuna voi käyttää
Avarakatseinen opettaja -vihkoa, erityisesti osaa Vaikea kielenkäyttö. Voit myös pistää oppilaat selittämään termit koko luokalle omin sanoin.

TERMIT
Tekstiin piilotetut henkilömääritelmät:
kaksoiskansalainen, ulkomaalainen, maahanmuuttaja, siirtolainen, paluumuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija.

KESKUSTELUNAIHEITA
• Kuka on ulkomaalainen?
• Mitä tarkoitetaan sanalla pakolainen?
• Miten kaksoiskansalainen eroaa suomen kansalaisesta?
• Mistä paluumuuttajat ovat kotoisin?
• Mikä on pakolaisen ja maahanmuuttajan ero?

• Onko koulussanne pakolaisia? Entä turvapaikanhakijoita?
• Tunnetko yhtään pakolaista?
• Millainen on turvapaikanhakija?
• Missä tilanteessa suomalainen voi olla siirtolainen?
• Perustele, ovatko nämä termit selkeitä vai eivät.
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RISTIKKO

Etsi ristikosta seitsemän henkilömääritelmää. Esimerkkejä henkilömääritelmistä ovat (nämä siis eivät esiinny ristikossa)
avarakatseinen, monikulttuurinen, evakko, jne.

MONIPUOLINEN MAAILMA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Maantieto, matematiikka

30-45 min

Heijasta tai monista kartat

PELIN TAVOITE
Osoittaa, kuinka asioita voi katsoa monesta näkökulmasta ilman, että joku on oikeassa ja joku väärässä.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Näytä ryhmälle Mercator-projektiokartta ja pyydä heitä kertomaan, mitä siinä on. Heillä ei pitäisi olla ongelmia tunnistaessaan maailman kartta
sellaisena kuin se esiintyy oppikirjoissakin. Pyydä heitä löytämään Suomi. Kerro joka vaiheessa, mistä kartassa on kyse.
2. Näyttä oppilaille Gall-Peters-projektio. Onko kartta todellinen kuvaus maailmasta? Pyydä oppilaita löytämään Suomi kartalta. Mitä sille on
tapahtunut?
• Gall-Petersin projektio kuvaa maat todellisten mittasuhteidensa mukaan. Mercator-projektiossa pohjoinen pallonpuolisko vie suhteettoman
suuren osan kartasta. Esimerkiksi Grönlanti on suurempi kuin koko Afrikka, vaikka Afrikka on todellisuudessa 14 kertaa suurempi.
3. Kysy oppilailta, miksi Afrikka ja Eurooppa ovat keskellä näitä karttoja? Onko sillä väliä todellisuuden kannalta?
4. Näytä, oppilaille käänteinen Gall-Peters-projektiokartta. Voisiko tätä käyttää oikeana karttana?
• Käänteiset kartat ovat yleisiä Oseaniassa ja Japanissa, sillä ne tuovat kyseiset alueet keskiöön.
5. Näytä heille vielä oikeakeskipituinen projektio. Mitä ajatuksia kartta herättää esimerkiksi valtameristä tai pohjoisnavasta? Onko kartta tutun
näköinen?
• Oikeakeskipituisissa karttaprojektioissa etäisyydet on kuvattu oikeassa suhteessa keskipisteestä nähden. Kartta on hyödyllinen
suunniteltaessa esim. lentoreittejä tai radioliikennettä. Tällainen projektio voi olla oppilaille tietämättään tuttu, sillä se on Yhdistyneiden
kansakuntien lipussa.

KESKUSTELU
• Vaikuttavatko erilaiset kartat siihen, mitä koemme oikeutetuksi ja miten arvostamme muita maita?
• Suosivatko erilaiset kartat pohjoista pallonpuoliskoa? Miksi näin on ja onko se perusteltua?
• Mikä olisi paras kartta käytettäväksi? Miksi? Riippuuko se tehtävästä?
• Kuka määrittelee, mikä on oikea kartta?
• Mistä kartasta oppilaat itse pitävät eniten? Miksi juuri siitä?
• Matematiikan tunnilla voitte pohtia tai laskea, kuinka olisi mahdollista esittää pallo oikeaoppisesti tasolla. Kokeilkaa erilaisia tekniikoita karttojen
piirtämiseksi, tai tulostakaa karttoja ja pyrkikää luomaan niistä maapallo.
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• Miltä tuntuisi jos Suomessa pakotettaisiin käyttämään jotain muuta karttaa?
• Miltä Suomi vaikuttaa eri kartoissa?
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Mercator-projektio

Käänteinen Gall-Peters-projektio

Gall-Peters-projektio

Oikeakeskipituinen projektio

MONINAISUUS BINGO
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, luokanvalvojan tunti

45 min

Bingokortti ja kynä

PELIN TAVOITE
Auttaa oppilaita näkemään luokkansa monipuolisuuden ja rikkomaan olemassa olevia stereotypioita.

VALMISTELU
Monista jokaiselle oppilaalle kääntöpuolella oleva bingokortti. Kerro oppilaille lyhyesti säännöt ja ohjeista oppilaita rauhalliseen työskentelyyn.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Bingokortissa on väittämiä, jotka osoittavat luokan monipuolisuuden.
2. Oppilaiden tavoite on kerätä bingokorttiin muiden nimikirjaimet ja saada aikaan täyden rivin vaakaan, pystyyn tai vinoon.
3. Oppilailla on 15 minuuttia aikaa kiertää luokassa ja löytää korttiin sopivat henkilöt sekä saada heidät merkitsemään nimikirjaimensa.
4. Kun oppilas on saanut täyteen vaaka-, pysty- tai vinorivin, hän huutaa ”bingo!”. Pitäkää kirjaa bingoista vaikka taululla.
Eniten bingoja saanut on voittaja.
5. Jos pelille ei löydy voittajaa, kisa loppuu 15 minuutin kuluttua sen alkamisesta.
6. Kun peli on päättynyt, käykää keskustelua pelistä. Esimerkkiaiheita on alla.
7. Tehtävän jälkeen voitte täydentää laput yhdessä luokan kanssa.

ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISISTA KESKUSTELUNAIHEISTA
• Mitä ajatuksia peli herätti sinussa?
• Mitä olettamuksia sinulla oli luokkatovereistasi ennen peliä?
• Muuttuivatko oletuksesi pelin aikana?
• Kerro mitä uutta sait selville luokkatovereistasi?

• Olisitko halunnut kysyä vielä jotain luokkatovereiltasi?
• Mitä yllättävää sait selville luokkatovereistasi?
• Mitä yllättävää paljastit itsestäsi?
• Esitelkää luokallenne joku henkilö, joka jäi mieleen pelistä.
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Olen
kasvanut maalla

Olen asunut Turussa

Osaan enemmän kuin
kaksi kieltä

Kaikki isovanhempani
ovat elossa

Vanhempani ovat eronneet

Minua ei ole kastettu

Olen yli 170 cm pitkä

Olen asunut ulkomailla
vähintään kolme kuukautta

Olen vasenkätinen

Osaan laskea kymmeneen ranskaksi

Minulla on jokin muu
kuin Suomen kansalaisuus

Olen tykännyt Walter
ry:n Facebook-sivusta

En ole koskaan uinut
meressä

Olen käynyt Venäjällä

Olen puolustanut kiusattua

Osaan soittaa jotain
soitinta

Perheessäni on kaksi
autoa

Minulla on punaiset
hiukset

Minulla on lemmikki (ei
koira tai kissa)

Minulla on punaista
paidassa

Minulla on ruskeat silmät Minulla on ulkomailla
asuvia sukulaisia

Minulla on enemmän
kuin kaksi sisarusta

Olen kasvissyöjä

BINGOKORTTI

Minulla on monikulttuurinen tausta

KULTTUURIREPPU
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto

Kotitehtävä + 45 min

Kysymyslomake, kynä ja paperi

PELIN TAVOITE
Osoittaa, että jokaisella on useita kulttuurisia viitekehyksiä, joissa toimimme päivittäin. Peli myös edistää eroavuuksien arvostusta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Kotitehtävä:
• Monista ja jaa oppilaille kääntöpuolella oleva kysymyslomake kotona täytettäväksi.
• Ohjeista heitä vastaamaan kysymyksiin pohtien niitä oman identiteettinsä kannalta.
2. Luokassa:
• Jaa oppilaat pareihin.
• Käske oppilaiden vaihtaa kysymyslomakkeita keskenään.
• Jokainen oppilas selittää parilleen, mitä vastasi kysymyslomakkeeseen ja miksi. Pyrkimyksenä on opettaa pari tuntemaan itsensä paremmin.
• Kun kaikki ovat valmiita, jokainen oppilas esittelee parinsa koko luokalle.
• Pohtikaa pareittain myös seuraavia kysymyksiä.

POHDINTAA
• Mitä perheen taustojen selvittäminen kertoo meille kulttuuristamme?
• Opitko jotain uuttaa itsestäsi?
• Mitä kaikkea kuuluu kulttuuriin?
• Koostuuko kulttuuri enemmän havaittavista vai sisäisistä asioista?

• Mitä kulttuurillisia eroja löysit sinun ja kaverisi välillä?
• Entä mitä yhtäläisyyksiä?
• Voiko nuori olla yksilö, vai onko hän taustojensa summa?
• Pysyykö ihmisen kulttuurinen reppu samanlaisena läpi elämänsä?
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Ketä perheeseesi kuuluu?

KULTTUURIREPPU
Missä olet syntynyt? Entä muut perheesi jäsenet? (Maa,
kaupunki, tarkempi?)

Mitä teette koulun/töiden jälkeen? Entä lomalla?

Mikä on perheesi perinneruoka? Mitä teillä ei syödä?

Millaisia vaatteita tykkäät käyttää? Pukeudutko samoin
muun perheesi kanssa?

Kerro lyhyt tarina/legenda/myytti perheestäsi tai suvustasi.

Minkälaisia tapoja teillä vietetään, mitä juhlia vietätte tai
ette vietä?

Mihin uskontoryhmään kuulut, vai kuulutko mihinkään? Mitä Onko teillä lemmikkejä? Miksi juuri se, tai miksi teillä ei
se sisältää? Onko se sama kuin vanhemmillasi / sisaruksilla- ole lemmikkiä?
si?

Mitä musiikkia kuuntelet? Pitääkö muu perheesi samasta
musiikista?

..
MAAILMANKEITTIO
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Kotitaloustunti

90 min

Reseptit kääntöpuolelta

PELIN TAVOITE
Osoittaa, että ruoka on monikulttuurisuutta parhaimmillaan! Kaikki ruuat ovat sekoituksia monen maan vaikutuksista. Usein perinteiseksikin
mielletty ruoka on saanut vaikutteita muualta.

VALMISTELU
Monista kääntöpuolella olevat reseptit erillisille papereille. Jos oppituntisi on alle 90-minuuttinen, jaa aineet valmiiksi.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Kerro oppilaille, että teette varsinaisen makumatkan. Jokainen ryhmä valmistaa jonkin kulttuurin perinneruuan.
2. Jaa jokaiselle ryhmälle eri ruokaohje.
3. Valmistakaa ruuat valvotusti.
4. Kun ruoat ovat valmiita, jokainen ryhmä esittelee muille ruokansa, sen sisällön ja sen,
mistä se tulee.
5. Keskustelkaa seuraavista aiheista samalla, kun nautitte tuoreet piirakat:
• Mitä yhteistä huomasitte ryhmien valmistamissa perinneruuissa? Entä eroja?
• Miksi jokaisessa kulttuurissa on samantapaisia ruokia?
• Tuleeko mieleenne muita ruokia, jotka ovat saaneet vaikutteita muualta?
• Olisiko meillä mitään perinneruokiamme ilman ihmisten (ja reseptien) liikkuvuutta?
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PUOLAN PIEROGI
Taikina
0,5 kg vehnäjauhoja
ripaus suolaa
65 g voita
2,5 dl kädenlämpöistä vettä
Ota voi pehmenemään huoneenlämpöön.
Kippaa jauhot isolle puutasolle ja nypi sormillasi voi jauhojen joukkoon. Lisää veteen
suola ja kaada vesi pikkuhiljaa jauho-/
voiseokseen, kunnes olet saanut aikaiseksi
pehmeän taikinan. Laita päälle liina, jottei
taikina kovetu, kun teet täytettä.
Ota pala taikinaa, kaulitse se noin 3 millimetriä paksuksi ja ota halkaisijaltaan noin
8 cm:n pyöreitä paloja irti taikinasta. Peitä
leivotut taikinapyörylät liinalla, kunnes olet
valmis täyttämään ne.
Täyte
200 g valmiiksi paistettua jauhelihaa
0,5 sipuli
1 kananmuna
1 dl lihalientä
suolaa ja pippuria maun mukaan
Sekoita paistettu jauheliha ja sipuli tehosekoittimessa. Kaada seos kuppiin ja lisää
kanamuna, suola sekä pippuri. Sekoita
seos.
Piirakoiden valmistus: Laita taikinapyörylälle noin 1 tl täytettä ja nipistele reunat
huolellisesti kiinni niin, että saat puolipallon muotoisia pierogeita.
Laita isoon kattilaan vettä kiehumaan.
Lisää joukkoon suolaa. Laske pierogit
varovasti veteen, pienissä erissä. Aluksi ne
uppoavat pohjalle. Noustessaan pintaan
pierogit ovat kypsiä. Nosta ne vedestä
reikäkauhalla. Pierogit ovat nyt valmiita
tarjottavaksi.

NEPALIN MOMO
Taikina
5 dl vehnäjauhoja
2 dl vettä
Sekoita jauho veteen ja vaivaa kiinteä taikina. Kauli taikina ohueksi ja tee ympyröitä, joiden halkaisija on noin 6–10 cm.
Täyte
250g jauhelihaa
3 kevätsipulia
½ rkl tuoretta murskattua inkivääriä
1 rkl murskattua valkosipulia
1 tl suolaa
kourallinen tuoretta silputtua korianteria
1 vihreä chili (poista siemenet)
1 tl garam masala -mausteseosta
1 rkl öljyä
Hienonna kaikki täytteen ainekset ja sekoita kulhossa.
Piirakoiden valmistus: Lusikoi hieman
täytettä taikinalevyn keskelle ja kostuta
reunoja hiukan, jotta ne tarttuvat paremmin yhteen. Painele reunat kiinni puoliympyrän muotoon tai pieniksi nyyteiksi.
Öljyä höyrytyskattilan ritiläosa ja asettele
taikinanyytit sinne. Kun höyrytyskattilan
alimmassa osassa oleva vesi kiehuu, aseta
ritiläosa ja kansi sen päälle ja höyrytä taikinanyyttejä 5–7 minuuttia.

SUOMEN LIHAPIIRAKKA
Kypsentämiseen
n. 7,5 dl paistonkestävää öljyä
Taikina
2,5 dl kevytmaitoa
25 g tuoretta hiivaa
0,5 tl suolaa
1 dl hiivaleipäjauhoja
5 dl vehnäjauhoja
50 g voita
Liota hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää
suola ja alusta taikina jauhoilla. Lisää pehmeä
rasva joukkoon ja vaivaa taikina kimmoisaksi.
Laita kohoamaan vedottomaan paikkaan täytteen teon ajaksi.
Täyte
200 g naudan paistijauhelihaa
1 punasipuli
2 kpl keitettyjä kananmunia
0,3 dl kapriksia
1 tl lihafondueta
0,5 tl jauhettua mustapippuria
ripaus jauhettua valkopippuria
(ripaus suolaa)
Ruskista jauheliha ja pilkotut sipulit. Laita
joukkoon pilkotut kaprikset. Lisää mausteet
ja tarkista maku. Pilko kuoritut kanamunat
pieneksi. Lisää täytteeseen.
Piirakoiden valmistus: Kauli taikinasta ohut
levy. Tee ympyrän muotoisia palasia taikinasta
(Ø n. 15 cm). Laita keskelle 2-3 ruokalusikallista
täytettä. Käännä reunat yhteen ja nipistele
tiukasti kiinni. Laita lihapiirakka nousemaan
leivinpaperin päälle. Laita paistonkestävää öljyä
kattilaan noin 1,5 litraa. Lämmitä rasvaa 170
asteiseksi (n. 10 min). Friteeraa piirakkaa noin
2 minuuttia per puoli. Nosta valmis lihapiirakka
talouspapereiden päälle valumaan.

CHILEN EMPANADA
Taikina
225 g vehnäjauhoja
ripaus suolaa
2 rkl voita
1 ½ dl vettä
Voiteluun: 1 kanamuna
Kaada jauhot kulhoon ja lisää suola, voisula ja
maito, vähän kerrallaan. Vaivaa taikinaksi.
Täyte
180 g naudan jauhelihaa
1 rkl oliiviöljyä
1 pieni keltasipuli
1 valkosipulinkynsi
1 punainen chili
ripaus jauhettua juustokuminaa
suolaa
pippuria
2 kovaksi keitettyä munaa
12 kivetöntä, mustaa oliivia
Kuori ja hienonna keltasipuli. Kuumenna öljy
paistinpannussa ja ruskista jauheliha, laita
sivuun ja ruskista sipuli. Laita liha takaisin
pannuun, purista mukaan valkosipuli, murusta mukaan chili ja mausta juustokuminalla,
suolalla ja pippurilla. Anna porista 5 minuuttia
samalla sekoitellen. Anna jäähtyä.
Piirakoiden valmistus: Jaa taikina 3 osaan ja
kaulitse mahdollisimman ohueksi. Leikkaa levyistä ympyröitä (Ø n. 7–10cm). Lohko kanamunat ohuiksi lohkoiksi.
Laita jokaiselle taikinaympyrälle 1 rkl täytettä,
munanlohko ja oliivi. Kostuta reunat vedellä ja
taittele puolikuun muotoisiksi. Painele tai kääri
reunat tiukasti kiinni.
Voitele piirakat munalla ja paista 175–asteisessa uunissa noin 25 min, kunnes ne ovat
kullanruskeita.

MITEN HYVIN TUNNET LUOKKATOVERISI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Luokanvalvojan tunti, yhteiskuntaoppi

45 min

-

PELIN TAVOITE
Tutustua luokkatovereihin ja huomata, että jopa tuttuja luokkatovereita on vaikea tunnistaa ilman ulkoisia tunnusmerkkejä. Peli soveltuu parhaiten suuriin
luokkahuoneisiin tai tiloihin. Hahmotelmakuva kääntöpuolella.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
Vaihe 1:
1. Arpokaa luokan oppilaista yksi ja asettakaa hänet luokan eteen selkä muita kohti. Kyseinen oppilas ei saa katsoa muita pelin aikana. Voitte myös
sitoa hänen silmänsä varmistaaksenne tämän.
2. Muut oppilaat menevät luokan toiseen päähän. He eivät saa puhua tai päästää ääniä, jotta edessä istuva ei tunnistaisi heitä.
3. Edessä oleva antaa käskyjä siitä, kuka saa tulla eteenpäin tai taaksepäin ja kuinka paljon.
4. Kun joku oppilas pääsee koskettamaan selin olevaa oppilasta, tämän tulee katsomatta arvata kuka häneen koski ja kuka on kauimmaisena hänestä.
Vaihe 2:
5. Ensimmäisen kierroksen voittaja siirtyy vuorostaan selin luokan eteen.
6. Peli toistetaan, mutta tällä kertaa käskyissä ei saa käyttää ulkoisia ominaisuuksia.
7. Kun olette pelanneet mieleisen määrän kierroksia, pohtikaa seuraavia asioita yhteisesti luokassa.

POHDINTAA
• Mikä tehtävässä oli haastavaa?
• Kumpi kierros oli helpompi? Miksi?
• Yllätyitkö siitä, mihin saakka joku oppilas eteni käskyjesi perusteella?
• Opitko jotain uutta luokkatovereistasi?
• Voiko ihmisistä päätellä päältäpäin, kuka tai millaisia he ovat?

• Ryhmälle: Mitä ajatuksia tehtävä herätti?
• Ryhmälle: Opitteko jotain uuttaa luokkatovereistanne? Mitä?
• Ryhmälle: Miten tämä tehtävä liittyi syrjintään ja sen estämiseen?

ESIMERKKKEJÄ KÄSKYISTÄ
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1. Vaihe:
Kaikki, joilla on vihreät silmät, saavat tulla eteenpäin kaksi askelta.
Kaikki, joilla on lenkkari jalassa, menevät yhden askeleen taaksepäin.
Kaikki pitkähiuksiset tulevat askeleen eteenpäin.
Kaikki alle 170 cm:n pituiset menevät kolme askelta taaksepäin.

2. Vaihe:
Kaikki, joiden syntymäpäivä on tammikuussa, ottavat askeleen eteenpäin.
Kaikki, jotka pelaavat jalkapalloa, tulevat kolme askelta eteenpäin.
Kaikki, jotka ovat asuneet ulkomailla, ottavat askeleen taaksepäin.
Kaikki, jotka ovat puolustaneet kiusattua, saavat ottaa yhden askeleen.
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ILMAKUVA LUOKKAHUONEESTA

Ryhmä

Valittu oppilas
Kasvot seinää päin

Ryhmän etenemissuunta
Ryhmä pyrkii
pääsemään
koskettamaan
edessä olevaa

UNIIKKI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Kuvataide

45-90 min

Kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Oppia arvostamaan yksilöllisyyttä. Oppilaat pyrkivät löytämään ensisijaisesti erilaisuuden positiivisia puolia. Pelin kesto riippuu piirtämiseen annetusta
ajasta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Jaa jokaiselle oppilaalle samankokoinen piirustuspaperi. Käske oppilaiden jakaa paperi kolmeen osaan, kuten kääntöpuolen mallikuva on jaettu.
2. Käske oppilaiden piirtää itselleen omaperäinen ja yksilöllinen hahmo. Yläosaan tulee pää, keskiosaan keskivartalo ja kädet ja alaosaan jalat. Voit
piirtää heille mallikuvan taululle tai näyttää kääntöpuolen mallikuvaa.
3. Ohjeista heitä ajattelemaan hahmon piirteitä, vaatetusta, kokoa, ikää ja sukupuolta mahdollisimman yksilöllisesti. Värittäkää myös hahmot.
4. Pyydä oppilaita leikkaamaan paperi jakoviivoja myöten kolmeen osaan.
5. Kerätkää paperit tyypeittäin (pää, vartalo, jalat) yhteen ja sekoittakaa ne.
6. Jaa nyt jokaiselle oppilaalle uusi pää, vartalo ja jalat. Kerro oppilaille, että jokaisella on edessään uusi kaveri.
7. Keksikää muodostuneelle henkilölle nimi, olemus ja tarina. Pohtikaa muun muassa seuraavia kysymyksiä: Kuka hän on? Mitä teillä ja henkilöillä on
yhteistä? Mistä hän pitää? Mitä teette yhdessä vapaa-aikana? Mistä hän tulee? Mitä hän harrastaa?
8. Näyttäkää vuorotellen hahmot koko luokalle ja esitelkää ne.

POHDINTAA
• Helpottiko hahmojen yksilöllisyys tarinoiden luomista?
• Miltä tuntui keksiä yhteisiä asioita näin muodostuneen hahmon kanssa?
• Mikä oli ennakkokäsityksesi hahmosta, kun näit sen ensi kertaa?
• Heijastuiko tämä tarinassasi?
• Voisiko tarina olla myös erilainen samalla hahmolla?

• Voiko ulkoisten ominaisuuksien pohjalta tehdä johtopäätöksiä ihmisten
luonteesta tai kyvyistä?
• Miten tehtävän oppeja tulee soveltaa elämässä?
• Kuinka paljon omat taustanne näkyivät hahmon kuvauksissa?
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MURTUU(-KO)) PAINEEN ALLA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Luokanvalvojan tunti

45 min

Neljä eriväristä tussia, taulu, kyniä ja paperia

PELIN TAVOITE
Saada oppilaat pohtimaan puuttumistapoja koulukiusaamiseen ja osoittaa, kuinka hiljainen sivusta seuraaminen voi olla kiusaajan tukemista.

VALMISTELU
Piirrä taululle vastaava kuvio kuin kääntöpuolella. Tuo esille katsomissuunnat ja merkitse Sivulliset, Ahdistaja, Kohde ja kätyrit selkeästi erilaisiksi
toisistaan. Voit kirjoittaa hahmoille otsikot, kuten kääntöpuolella olevassa kuvassa. Jaa oppilaat 3–5 hengen pienryhmiin.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
Kerro oppilaille, että tilanne on ilmakuva koulun pihasta. Selitä heille, kuvion hahmojen roolit.
• Ahdistelija edustaa kiusaajaa tai hyökkääjää. Hän on enimmäkseen
äänessä ja käyttäytyy uhkaavasti kohdetta kohtaan.
• Ahdistelijalla on kaksi yllyttäjää, joita kutsumme Kätyreiksi. Nämä
tukevat Ahdistelijaa yllyttämällä häntä ja nauramalla hänen
solvauksilleen.

• Kohde on se, joka kärsii vähintään mielipahasta tilanteessa ja tuntee
olonsa ahdistuneeksi.
• Sivulliset ovat muita koulun oppilaita, joista osa on havainnut tilanteen
ja seuraa sitä ja joista osa ei ole havainnut sitä.

Käske ryhmien pohtia seuraavia asioita yksi kerrallaan. Käykää kysymysten välissä keskustelua vastauksista. Kursiivilla on keskusteluapuja opettajalle.
• Miten tilanne voisi edetä ja miten sen voisi ratkaista?
• Voiko kohde vain poistua? Pitäisikö sivullisten puuttua? Onko
kuviossa kuvattujen henkilöiden lisäksi muita, jotka voivat puuttua
tilanteeseen? Ovatko ratkaisut kestäviä vai tilapäisiä?
• Mitä sivullisten toiminta/toimimattomuus vaikuttaa tilanteeseen?
• Ahdistelija voi tuntea saavansa hyväksynnän teoilleen, kun taas
kohde voi tuntea olevansa entistä eristäytyneempi. Hän voi jopa
tuntea olonsa petetyksi.
Jos teille jää aikaa, voitte simuloida kuvan tilanteen oppilaiden kanssa.

• Vaikuttaako kohteen kuvaus siihen, miten tilanteeseen voi reagoida?
Entä Ahdistelijan?
• Vaikuttaako siis se, onko kohde poika vai tyttö, vahva vai heikko,
kaveri vai tuntematon, tumma vai vaalea, suomalainen vai
ulkomaalainen jne.?
• Voiko vastaava tilanne toistua jossain muualla kuin koulumaailmassa ja
muuttaako se tapaa, jolla siihen voi puuttua?
• Voiko tilanne siis toistua esim. kaupassa, kadulla, kirjastossa,
sukujuhlissa jne.?
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ILMAKUVA KOULUN PIHASTA

KÄTYRIT

AHDISTELIJA

SIVULLISET

KOHDE

SEURAA JOHTAJAA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Kaikki

20 min

-

PELIN TAVOITE
Oppilaat havaitsevat, miltä tuntuu luopua omasta toimintamallista ja joutua matkimaan toista. He pohtivat, millaista on, jos erilaisuus tyrehdytetään.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Raivatkaa luokan keskusta vapaaksi tuoleista ja pulpeteista.
2. Jaa oppilaat kahteen ryhmään ja käske ryhmät luokan eri reunoihin seisomaan riviin seinien eteen.
3. Kun oppilaat ovat valmiita, sano heille, että heidän tulee kävellä ryhmänä luokan toiselle puolelle, kuitenkin siten, että
• ryhmä ei saa edetä luokan keskipisteen yli ennen kuin kaikki ryhmässä tekevät samaa ääntä ja liikettä
• ryhmän jäsenet eivät saa puhua keskenään.
4. Jokaisen oppilaan tulee miettiä valmiiksi itselleen sopiva ääni ja liike, jota he tekevät pian. Älkää paljastako tätä muille oppilaille. (esim. käsien heilutus ja
naksauttelu, hyrräily, erikoinen askel ja viheltely, pään pyörittäminen ja hyräily jne.)
5. Näytä oppilaille malliesimerkki ennen kuin aloitatte
6. Toistakaa peli muutaman kerran.

KESKUSTELU
• Miksi tätä tehtiin?
• Mitä tehtävällä haettiin takaa?
• Kenen toimintamallin omaksuitte ryhmässä? Miksi juuri hänen?
• Miltä tuntui luopua omasta toimintamallista?
• Tuntuiko toisen matkiminen luontevalta? Miksi?
• Jos tehtävää toistettaisiin aina uudestaan, luopuisitko aina toimintamallistasi?
• Miten tehtävä kuvaa eri kulttuurista tulevan kohtaamista?
• Perustele, pitäisikö kaikkien käyttäytyä samanlaisesti yhteisössä?
• Miksi on tärkeää pyrkiä ymmärtämään toisen tapoja ja toimintoja?
Tehtävään voi lisätä itsearviointi 1:n Avarakatseinen opettaja -vihon sivulta 29. Kesto noin 25 min.
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ILMAKUVA LUOKKAHUONEESTA

ILMAKUVA LUOKKAHUONEESTA

!
Oppilasryhmä 1

Opettajan pöytä hahmotusta
helpottamaan

Oppilasryhmä 2

Keskiviiva, jota ei saa ylittää ennen kuin kaikki
ryhmässä toistavat samaa liikettä ja ääntä

....
KUKA PELKAA RASISTIA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Liikuntatunti

45 min

Liikuntasali, pehmeitä palloja

PELIN TAVOITE
Osoittaa rasististen aatteiden siirtyminen henkilöltä toiselle ja se, kuinka oma toiminta voi ”vapauttaa” rasistisen henkilön ennakkoluuloistaan.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Aloitetaan yksinkertaisesti...
• Jakakaa tila kahdella viivalla, jotka ovat noin 20 m päässä toisistaan (voidaan käyttää kentän viivoja).
• Oppilaat asettuvat jommankumman viivan taakse.
• Asetu viivojen väliin itse ja selitä oppilaille loput säännöistä. Edustat nyt ”rasistia”.
• Kun keskellä oleva huutaa ”kuka pelkää rasistia”, oppilaiden tulee juosta toiselle viivalle välttäen ”rasistin” kosketusta.
• Ne oppilaat joihin ”rasisti” pääsi koskemaan, tulevat hänen rinnalleen viivojen väliin. Opettaja voi poistua kun ensimmäiset oppilaat ovat keskellä.
• Viimeinen ilman ”rasistin” kosketusta oleva on voittaja. Peliä voidaan pelata muutama kierros ja siirtyä vaikeampaan versioon.
2. Sitten vaikeutetaan...
• Jakakaa tila yhdellä viivalla (voitte hyödyntää kentän viivoja) ja asettakaa pehmeät pallot yhdelle puolelle.
• Valitkaa kaksi oppilasta pallojen puolelle viivaa ”rasisteiksi”. Loput oppilaat ovat viivan toisella puolella, ”rasismista vapaalla alueella”.
• ”Rasistit” yrittävät osua palloilla muihin oppilaisiin. Ne oppilaat, joihin he osuvat, siirtyvät ”rasisteiksi”.
• Jos oppilaat kuitenkin saavat heitetystä pallosta kopin, pallon heittänyt rasisti siirtyy vapaalle alueelle eli vapautuu ennakkoluuloistaan.
• Peliä jatketaan niin kauan, että jommallakummalla puolella ei ole enää pelaajia.
• ”Rasistit” saavat käydä hakemassa heittämiään palloja. Heittää saa kuitenkin hakea palloja vain viivan omalta puolelta.
3. Pelin jälkeen, käykää keskustelua muun muassa seuraavista aiheista
• Mitä rasismi on ja mistä se tulee?
• Mitä rasismille voidaan tehdä?
• Miten voit itse omalla toiminnallasi vähentää rasismia?
• Oletko kokenut rasismia/syrjintää? Miltä se tuntui?

• Onko ystäväsi, tuttavasi, perheenjäsenesi kokenut rasismia? Miltä se
tuntui sinusta?
• Pohtikaa yhdessä keinoja poistaa rasismia/syrjintää luokassanne.
• Peli on sovellettu mm. Kuka pelkää mustaa miestä -pelistä. Miten
yleisen pelin nimi voi vaikuttaa nuorten arvoihin ja ajatuksiin?
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REILU PELI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Liikunta, terveystieto

45 min

Neljä palloa

PELIN TAVOITE
Kokea ja avata keskustelua eriarvoistamisesta liikunnallisen tehtävän kautta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Jaa oppilaat neljään joukkuesseen. Jokaisella joukkueella on kotikulmauksensa, johon he menevät jonoon. Kotikulmaukset ovat kentän kulmat (esim.
koripallo- tai jalkapallokenttä). Kortin kääntöpuolella on hahmotelmakuva, jota voi hyödyntää.
2. Aseta kentän keskipisteeseen merkki (liikennekartio, reppu, takki, tms.) ja sen ympärille neljä palloa.
3. Lähtölaukauksesta joukkueiden ensimmäiset oppilaat juoksevat pallonsa luokse, koskettavat merkkiä kädellään ja tuovat pallon jaloilla kuljettaen
jonossa seuraavalle joukkuetoverilleen.
4. Läpsystä seuraava joukkuetoveri ottaa pallon haltuunsa (jaloillaan) ja kuljettaa sen hallitusti taas keskipisteeseen. Hän pysäyttää pallon alkuperäiselle
paikalleen ja koskettaa merkkiä kädellään. Tämän jälkeen hän juoksee ilman palloa takaisin joukkueensa kulmaukseen ja vaihtaa vuoroa läpsystä.
5. Nyt vuorossa oleva oppilas tekee samoin kuin ensimmäinen vuorossa ollut ja häntä seuraava, kuten toinen vuorossa ollut.
6. Näin jatketaan kunnes kaikki joukkueen jäsenet ovat olleet vuorossa. Nopein joukkue on voittaja.
7. Käy joka kierroksen välissä asettamassa pallot ja merkki uudestaan.
8. Siirrä merkkiä ja palloja mahdollisimman huomaamattomasti joka kierroksen välissä kohti valitsemaasi joukkuetta (0,5–1,0 m kerralla). HUOM: Älä kerro
siitä oppilaille. Käyttäydy kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka oppilaat huomauttaisivatkin asiasta. Jossain vaiheessa oppilaat huomaavat yhden
joukkueen saavan selkeän edun muihin nähden, viimeistään kun pallot ja merkki ovat siirtyneet 2–4m.
9. Pelatkaa useampi kierros peliä, kunnes joku vahva reaktio syntyy.
10. Tuo oppilaat yhteen ja purkakaa harjoitus ja sen herättämät ajatukset. Voitte käyttää alla olevia pohdintoja.

POHDINTAA
• Mitä ajatuksia peli herätti joukkueissa?
• Missä vaiheessa joukkueet huomauttivat pelin epäreiluudesta? Huomauttiko etuoikeutettu joukkue vai joku muu? Miksi?
• Miltä etuoikeutetussa joukkueessa tuntui, kun he huomasivat saavansa etua? Entä muista joukkueista?
• Oliko kyseessä syrjivä peli? Tunnistavatko oppilaat joutuneensa syrjinnän kohteeksi?
• Onko oppilailla esimerkkejä vastaavista syrjivistä tilanteista oikeasta elämästä?
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1) JOKA TOINEN JUOKSEE HAKEMAAN PALLON
KESKELTÄ JA PALAUTTAA SEN KOTIKULMAANSA
2) JOKA TOINEN VIE PALLON KESKELLE JA KOSKETTAA
KÄDELLÄ MERKKIÄ
HUOM: VAIHDOT KOSKETUKSELLA

SIIRRÄ PALLOA JA MERKKIÄ
LÄHEMMÄS YHTÄ JOUKKUETTA
JOKA KIERROKSELLA

TOISEN SAAPPAISSA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto

45 min

Kynä ja paperi

PELIN TAVOITE
Saada nuoret näkemään asioita toisten näkökannalta ja astumaan toisen ihmisen saappaisiin sekä pohtia päätösten taustalla vaikuttavia asioita.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Jaa oppilaat neljään ryhmään ja anna jokaiselle ryhmälle yksi hahmo kääntöpuolelta.
2. Anna oppilaille hetki aikaa lukea hahmon kuvaus ja sisäistää se. Heidän tulee pyrkiä näkemään elämää hahmon näkökulmasta.
3. Jokaisen hahmon kuvauksessa on esitetty myös ongelma. Ohjeista oppilaita vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin hahmon näkökulmasta, tuoden esiin
mahdollisimman laaja-alaista pohdintaa. Kannusta heitä keksimään myös omia kysymyksiä ja vastauksia hahmoon liittyen.
4. Sano oppilaille, että käytte nyt läpi vastauksia. Painota heille, ettei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
5. Pyydä jokaista ryhmää kertomaan ratkaisunsa ongelmaan ja käykää yhdessä läpi ryhmien vastauksia. Vertailkaa eri ongelmaratkaisuja keskenään. Voit
kysyä oppilailta seuraavia kysymyksiä:
• Miksi päädyitte kyseiseen ratkaisuun?
• Miltä tuntui asettua toisen saappaisiin?
• Mitä ajatuksia henkilöt herättivät?
• Mikä teki tehtävästä vaikean/helpon?
• Oliko hahmojen välillä mitään yhteistä?
• Voisitko itse joutua samaan tilanteeseen kun edellä kuvatut henkilöt?
• Onko lähipiirissäsi ketään, joka on joutunut kamppailemaan samojen
ongelmien kanssa?

• Mitä ajatuksia kyseiset ongelmat herättivät?
• Miten vastaavia tilanteita voisi tulevaisuudessa vähentää?
• Miten tällaisia tilanteita voitaisiin vähentää?
• Miten tähän tilanteeseen päästäisi?
• Miksi näin käy?
• Keksitkö muita esimerkkejä vastaavanlaisista tilanteista?
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ROOLIT JA ONGELMAT
JAA KULLEKIN RYHMÄLLE YKSI ALLA OLEVISTA ROOLEISTA

a. Olet pyörätuolissa oleva yläasteikäinen oppilas. Olet käynyt koulua yhdessä avustajasi
kanssa, joka on auttanut sinua päivittäisissä asioissa. Tänään avustajasi ei kuitenkaan
päässyt kanssasi kouluun, ja joudut selviytymään päivästäsi yksin. Opettajat ovat
yrittäneet auttaa sinua, mutta heilläkin on omia kiireitä. Seuraava tuntisi on portaiden
päässä, etkä pääse omin avuin ylös. Vieressä olevat luokkatoverit nauravat sinulle, ja
lähettyvillä ei ole opettajaa. Mitä ajatuksia tilanne herättää sinussa? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa
yhdessä ryhmässä.
b. Olet suomenruotsalainen yläasteikäinen oppilas. Perheesi on muuttanut isäsi työn
perässä ruotsinkieliseltä alueelta suomenkieliselle alueelle. Uudessa koulussasi muut
oppilaat huomauttelevat suomen kielestäsi, josta on havaittavissa vahva korostus.
Koulussa sinua kiusataan ja haukutaan ruotsalaiseksi ja muilla paljon pahemmilla nimityksillä. Yhtenä päivänä huomaat, että naulakkoon jättämääsi takkiin on teipattu laput
joissa lukee ”Hurrit Ruotsiin!” ja ”Opettele puhumaan!!”. Mitä ajatuksia tilanne herättää
sinussa? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.
c. Olet nigerialaistaustainen yläasteikäinen oppilas. Veljeäsi kiusataan koulussa, mutta
hän ei halua puhua siitä. Se kuitenkin vaikuttaa häneen voimakkaasti, sillä hän jopa
välttelee kouluun menemistä. Vanhempasi ovat jatkuvasti huolissaan hänestä ja hänen
koulumenestyksestään, eivätkä huomioi lainkaan, että myös sinulla on ongelmia koulukiusaamisen kanssa. Sinulle huudellaan rasistisia solvauksia ja reppuasi heitellään.
Nämä ”kiusaajat” ovat uhanneet hakata sinut huomenna koulumatkalla. Mitä ajatuksia
tilanne herättää sinussa? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.
d. Olet romanitaustainen yläasteikäinen oppilas. Olet ylpeä taustastasi ja kulttuuristasi ja
sinua harmittaa, että koulussasi ei ole toista romanitaustaista jakamaan kokemustasi.
Kerrot mielelläsi taustastasi muille oppilaille, ja tuot sitä avoimesti esiin esimerkiksi
pukeutumalla perinteikkään siististi. Sinulla ei ole kuitenkaan kovin montaa kaveria,
koska he pitävät sinua ”liian erilaisena”. Loukkasit eilen nilkkasi liikuntatunnilla ja menit
muita aikaisemmin pesulle pukuhuoneeseen. Luokkatoverisi hukkasi kännykän eilen liikuntatunnilla ja syyttää sinua sen varastamisesta huutaen kovaan ääneen, että ”kaikki
te mustalaiset ootte varkaita!!!”. Olet täysin viaton, mutta oppilas uhkaa tehdä sinusta
rikosilmoituksen. Mitä ajatuksia tilanne herättää sinussa? Miltä sinusta tuntuu? Miten
reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä
ryhmässä.

TIUKKA KESKUSTELU
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto

45 min

-

PELIN TAVOITE
Pelin tavoitteena on pohtia kiusaamista roolien kautta. Oppilaat pääsevät pohtimaan kiusaamisen aiheuttamia ongelmia eri näkökulmista.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Valitse luokasta seitsemän oppilasta esittämään kääntöpuolella olevat roolit.
2. Jaa jokaiselle yksi rooli ja anna heille hetki sisäistää se.
3. Kerro muille oppilaille tilannekuvaus: “Kaksi oppilasta on haukkunut toisiaan pitkään, ja opettaja on kutsunut oppilaat ja heidän vanhempansa
keskusteluun.”
4. Anna roolipelille aikaa 10–15 minuuttia. Muut oppilaat seuraavat ja huomioivat, mutta eivät saa osallistua.
5. Lukekaa lopuksi kaikkien hahmojen kuvaukset ääneen.
6. Keskustelkaa roolipelin tilanteesta ja oppilaiden reaktioista. Alla on esimerkkejä keskustelun aiheista.

KESKUSTELU
• Minkä vähemmistön edustajaksi kuvittelitte toisen oppilaan? Miksi juuri sen?
• Olisiko enemmistöoppilas käyttäytynyt eri tavalla, jos hän olisi ajatellut toisen edustavan jotain muuta vähemmistöä? Entä hänen vanhempansa?
• Oletteko samaa mieltä jonkun hahmon kanssa? Miksi hänen ja ovatko kaikki sitä mieltä?
• Mitkä asiat tai strategiat hankaloittivat ratkaisun löytämistä?
• Mitkä asiat tai strategiat edistivät ratkaisun löytämistä?
• Miten sanalliset loukkaukset vaikuttavat toisiin?
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ROOLIT

JAA KULLEKIN VALITULLE OPPILAALLE YKSI ALLA OLEVISTA ROOLEISTA
Vähemmistöoppilas
Siitä saakka kun aloitit koulusi, toinen oppilas on haukkunut
sinua jopa rasistisin nimityksin. Olet vastannut tähän itsekin
haukkumalla häntä, mutta huonolla menestyksellä. Opettaja on
kiinnittänyt tilanteeseen huomiota ja kutsui kokouksen koolle.
Et halua toisen oppilaan ajattelevan, että sinä kerroit opettajalle, sillä silloin hän voisi käyttäytyä väkivaltaisesti.

Vähemmistöoppilaan äiti
Mielestäsi ihmiset haukkuvat toisiaan, jos eivät ymmärrä, millaiset tunteet se saa aikaan vähemmistöissä. Jos saisit heidät
ymmärtämään tämän, haukkuminenkin loppuisi. Yrität saada
toisen oppilaan ja hänen perheensä ymmärtämään haukkumisen
aiheuttaman tuskan.

Enemmistöoppilas
Epäilet toisen oppilaan kertoneen opettajalle sinun haukkumisestasi. Et kuitenkaan pelkää tai aio antaa toisen oppilaan
nolata sinua näin, vaan jatkat kuin ennen. Äitisi varmasti tukee
sinua, olethan kuullut hänen puhuvan “noitten” aiheuttamista
ongelmista kotona.

Vähemmistöoppilaan isä
Mielestäsi haukkuminen on väärin, mutta olet oppinut, että riitaan tarvitaan aina kaksi osapuolta. Lapsesi on varmasti tehnyt
jotain, joka sai aikaan haukkumisen, tai on ainakin edistänyt sen
jatkumista. Tahdot saada koko tarinan selville.

Opettaja
Olet havainnut pitkään jatkunutta haukkumista näiden kahden
oppilaan välillä. Et tiedä mistä kaikki on alkanut, mutta haukkumista on ainakin nyt puolin ja toisin. Haluat tuoda ongelman
vanhempien tietoon ja sovitella tilanteen. Varot toimimasta
puolueellisesti.

Enemmistöoppilaan äiti
Vähemmistöjen paapominen aiheuttaa mielestäsi monta yhteiskunnallista ongelmaa ja niistä pitääkin puhua suoraan. Sananvapaus takaa oikeuden ilmaista itseään, vaikka se loukkaisi toista.
Ei ole väärin, että lapsesi käyttää tätä oikeutta.
Enemmistöoppilaan isä
Olet pitkään ollut vaimosi kanssa eri mieltä vähemmistöasioissa.
Lapsesi pitää saada ymmärtämään, että haukkuminen on väärin,
mutta et myöskään tahdo riidellä vaimosi kanssa.

MERKITYT
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Luokanvalvojan tunti, yhteiskuntaoppi, terveystieto

45 min

Muistilappuja

PELIN TAVOITE
Oppilaat ymmärtävät, miltä tuntuu olla syrjitty itsestään riippumattomista syistä. Tehtävä avaa keskustelua syrjinnästä, suosimisesta ja
ulkopuolisuudesta. Oppilaat eivät ole tietoisia osallistumisestaan tehtävään, sillä tarkoitus on herättää heissä ajatuksia tulevaa pohdintaa varten.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Anna joka toiselle oppilaalle tunniste, kuten muistilappu tai teipinpala paidan rinnukseen. Tämä ryhmä tulee olemaan Syrjityt-ryhmä, ja ne joilla ei ole
tunnistetta, muodostavat Suositut-ryhmän. Älä kerro syytä merkitsemiseen oppilaille.
2. Pidä tuntisi tavallisesti, mutta kohtele Suositut-ryhmää aina silloin tällöin erityisen hyvin tai Syrjityt-ryhmää erityisen huonosti. Tee selväksi, että syy
kohteluun on merkittyjen ryhmään kuuluminen / kuulumatta oleminen. Alla on muutamia esimerkkejä suosivasta ja syrjivästä kohtelusta.
3. Kun ryhmä alkaa olla selkeästi levoton syrjivästä/suosivasta kohtelusta, kerro heille, mistä on ollut kyse. Keskustelkaa, oliko reilua, että toinen ryhmä sai
enemmän oikeuksia kuin toinen? Miltä tuntui, kun yhtä ryhmää syrjittiin? Ansaitsiko Syrjityt-ryhmä heikomman kohtelun? Näkyykö tällaista
käyttäytymistä muualla kuin luokkahuoneessa? Miten syrjintää ja suosimista voidaan välttää tai estää?
4. Totea lopuksi, ettei tarkoitus ollut oikeasti syrjiä ketään. Jos jaoit karkit Suositut-ryhmälle, jaa sellainen myös Syrjityt-ryhmän jäsenille.

SUOSITUT

SYRJITYT

• Anna ryhmälle erityislupa olla kirjoittamatta muistiinpanoja. Toinen ryhmä
tekee sen heidän puolesta.
• Anna ryhmän jäsenten vaihtaa halutessaan paikkaansa vaikka kesken
tunnin.
• Salli ryhmän jäsenten puhua keskenään tunnin aikana.
• Anna ryhmän jäsenille yksi karkki.
• Sano, että ryhmän jäsenet saavat jälkiruuan lounaan yhteydessä.
• Anna ryhmälle oikeus käyttää kännykkää tunnilla.
• Neuvo ryhmän jäseniä ottamaan rennosti, nostamaan jalat pöydille,
lepäämään jne.

• Joutuvat kirjoittamaan muistiinpanoja tunnilta Suositut-ryhmän
myöhemmin kopioitavaksi.
• Käske kaikki ryhmän jäsenet vaihtamaan paikkaa sellaisiin, joissa he eivät
yleensä istu (eturivi, reuna jne.).
• Painota tunnilla hiljaa olemisen ja oppitunnin seuraamisen tärkeyttä.
• Pyydä säännöllisesti ryhmän jäseniä putsaamaan luokan taulu.
• Sano, että ryhmäläiset saavat vain puuroa lounaaksi.
• Takavarikoi ryhmän kännykät tunnin ajaksi.
• Korosta ryhmälle ryhdin merkitystä ja huomauta sen puutteesta.
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OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Matematiikka, Luokanvalvojan tunti

45 min

Monista kyselylomake

PELIN TAVOITE
Oppilaat ymmärtävät syrjinnän voivan koskettaa kaikkia. He oppivat käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollista aineistoa ja laskemaan
prosentteja.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
• Käske oppilaiden täyttää kyselylomake nimettömästi.
• Kerää lomakkeet pussiin tai laatikoon.
• Kootkaa kysymykset ja vastaukset taululle (oppilaat voivat tehdä tämän).
• Laskekaa vastauksien prosentit jokaiselle kysymykselle (kuinka moni vastasi ”täysin samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, jne.).
• Kirjoittakaa tulokset taululle vastauksien perään. Katso esimerkki alta:
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin samaa
mieltä

Kysymys 1

3 kpl 15%

5 kpl 25%

7 kpl 35%

2 kpl 10%

3 kpl 15%

Kysymys 2

7 kpl 35%

3 kpl 15%

4 kpl 20%

5 kpl 25%

1 kpl 5%

jne…

• Jos teet tehtävän useamman luokan kanssa, kerää tulokset talteen, niin voitte vertailla niitä keskenään.
KESKUSTELUA
• Mitä eroa on olla ”Jokseenkin samaa mieltä” ja ”Jokseenkin eri
•

mieltä”? Ovatko ne sama asia?
Mitä “En osaa sanoa” vastaukset väittämissä kuten 6 tai 7 voivat
kertoa vastaajista? Muodostavatko he helpommin syrjiviä asenteita
kuin esimerkiksi ”Jokseenkin samaa mieltä” olevat?
Miksi/Miksi eivät?

• Laskekaa vastausten keskiarvot. Miten tulosten tulkinta muuttuu,
jos vastauksista merkitään vain keskiarvot? Päästäisiinkö samaan
tulokseen jos luokka olisi täysin jakautunut ääripäihin? Miten pitäisi
tulkita esim. lehtiartikkeleita, joissa viitataan vain keskiarvoihin?
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1.

Tunnen vahvan yhteyden Suomeen.		

2.

Puhun muita kieliä kuin suomea.

3.

Minä tai läheiseni on kokenut syrjintää.		

4.

Kiusaaminenkin on syrjintää.

5.

Minulla on kavereita toisesta kulttuurista.

6.

Monikulttuurisuus rikastuttaa Suomea.

7.

Olen huolissani syrjinnän määrän kasvusta.

8.

Minua on kielletty leikkimästä/kaveeraamasta jonkun kanssa.

9.

Olen pelännyt eri etnisyyttä olevaa henkilöä.

10.

Olen haukkunut toista ulkoisten syiden takia.

11.

Minä en voi tehdä syrjinnälle mitään.
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SOPIVIN VAIHTOEHTO
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KYSELYLOMAKE
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ENNAKKOLUULOJEN SEINA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto

45 min

Taulu, muistilappuja, pussi tai laatikko

PELIN TAVOITE
Saada oppilaat tiedostamaan omat ennakkoluulonsa ja kumota ilmeneviä stereotypioita.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Kirjoita taululle eri ryhmiä, joihin ihmisiä voi jaotella (esimerkiksi etniset ryhmät, sukupuolet, seksuaaliset ryhmät tai uskonnolliset ryhmät).
2. Jaa jokaiselle oppilaalle pino muistilappuja ja aseta tyhjä pussi tai laatikko luokan eteen.
3. Kerro oppilaille, että poistut kohta luokasta, jonka jälkeen heidän tulee kirjoittaa nimettömästi muistilapuille, mitä he ajattelevat kunkin ryhmän
jäsenistä (esimerkiksi millaisia ovat, mitä tekevät jne.). Muistakaa kirjoittaa lappuihin, mistä ryhmästä on kulloinkin kyse.
4. Valmiit laput laitetaan edessä olevaan pussiin tai laatikoon, jotta nimettömyys säilyisi.
5. Kun kaikki ovat ymmärtäneet tehtävän, poistu muutamaksi minuutiksi luokasta.
6. Järjestä laput niissä mainittujen ryhmien alle.
7. Käykää läpi ja keskustelkaa taululle kirjoitetuista ajatuksista ja ennakkoluuluista. Keskusteluun tukena suositellaan käyttämään Avarakatseinen opettaja
-vihon oppeja.

ESIMERKKEJÄ KESKUSTELUNAIHEISTA
• Minkä pohjalta oppilaat muodostivat ajatuksensa?
• Mikä on mielipiteen, ennakkoluulon ja stereotypian ero?
• Mihin ryhmään taululla olevat ajatukset kuuluvat (mielipide, ennakkoluulo, sterotypia)?
• Ovatko taululla esillä olevat väittämät totta? Miksi, miksi ei? Onko näin aina?
• Ovatko ennakkoluulot haitallisia vai hyödyllisiä? Miksi? Voiko ennakkoluuloilla olla negatiivisia vaikutuksia?
• Miten voimme käsitellä ennakkoluulojamme?
• Miten voimme vaikuttaa muiden ennakkoluuloihin?
• Onko sinuun kohdistunut ennakkoluuloja? Minkälaisia? Miltä ne saivat sinut tuntemaan?
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TUHANNEN TARINAN TAVARAT
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Uskonto tai elämänkatsomustieto

45-60 min

4–6 arkista tavaraa, kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Korostaa nuorille, että ihmiset näkevät ja kokevat maailman eri tavoin. Oppia, että kaikilla on erilaiset taustat, eri ystävät ja perheet, eri uskonnot ja
uskomukset, jolloin elämänkatsomuksemmekin eroavat toisistaan. Havaita, että on opittava elämään monimuotoisessa maailmassa kunnioittaen toisten
näkemyksiä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä heidän kanssaan.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1.Kerää 4–6 erilaista arkista esinettä/tavaraa, kuten kynä, huivi, käsine, hattu, reppu, kenkä, silmälasit jne.
2. Jaa oppilaat 3–5 hengen ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle jokin tavaroista.
3. Ohjeista oppilaat miettimään ryhmässä, millainen tavaran käyttäjä voisi olla (sukupuoli, ikä, uskonnollinen tausta, asuinpaikka jne.).
4. Käske heidän kirjoittaa ryhmittäin lyhyt tarina keksimästään käyttäjästä ja tavarasta. Vastatkaa ainakin seuraaviin kysymyksiin tarinassa:
• Mistä tavaran omistaja on kotoisin?
• Minkä ikäinen tavaran omistaja on?
• Mikä on tavaran omistajan etninen ja uskonnollinen tausta?
• Mikä on hänen ammattinsa?

• Mitä kieltä tavaran omistaja puhuu?
• Mikä on tavaran omistajan haaveet / tulevaisuuden suunnitelmat?
• Mikä on tavaran käyttäjänä ikä, sukupuoli ja luonne?

5. Kierrättäkää tavaroita ryhmien välillä ja toistakaa tehtävä. Näin tehdään, kunnes kaikki ryhmät ovat kirjoittaneet lyhyen tarinan jokaisesta tavarasta.
6. Käykää läpi oppilaiden keksimiä hahmoja ja tarinoita.
7. Vertailkaa ja pohtikaa tarinoita luokan kesken. Alla on mahdollisia keskustelunaiheita.

ESIMERKKEJÄ KESKUSTELUNAIHEISTA
• Miksi samasta esineestä voi tulla niin monenlaista tarinaa?
• Perustele, miksi jokin esine oli vaikeampi kuin toinen?
• Yllättikö jonkin ryhmän tarina erityisemmin? Miksi?
• Oliko tavaroille vaikea keksiä tarinaa? Miksi?
• Kuinka erimielisyydet tarinoista ratkaistiin ryhmien sisällä?

• Otitteko vaikutteita jostain henkilöstä? Kenestä ja miksi?
• Vaikuttaako kasvuympäristönne ja kulttuurinne keksimiinne tarinoihin?
• Mitkä muut tekijät vaikuttivat siihen millaiseksi tarinanne muodostuivat?
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..
PITKALLISET ARVET
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Kuvataide, yhteiskuntatiede

45-60 min

4–6 arkista tavaraa, kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Oppia, kuinka sanoilla voi olla pitkälliset vaikutukset ihmiseen ja pohtia miten uusia ihmisiä tulisi kohdata. Oppia pyytämään anteeksi loukkaavia sanojaan.

ESIVALMISTELU
Leikkaa elävän kokoinen yksinkertainen ihmishahmo värikkäästä pahvista. Älä käytä mustaa, valkoista tai ruskeaa, koska niillä voi olla alitajuinen
rodullistava vaikutus. Hahmolla ei tule olla erotettavia piirteitä, ja siitä ei pidä nähdä, onko kyseessä mies vai nainen. Katso mallia kääntöpuolelta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Loukkaaminen
• Kerro oppilaille, että luokkaan tulee uusi oppilas. Et pidä hänestä, ja haluat hänen vaihtavan luokkaa. Tarvitset oppilaiden apua tehdäksesi hänen
olostaan tukalan ja kiusallisen heti alkuunsa. Älä välitä vastalauseista.
• Ota elävän kokoinen hahmo esille. Kerro sen olevan uusi oppilas. Voit antaa hahmolle myös pilkkaavan nimen, kuten ”pahvipää”, kunhan se ei anna
sukupuolta tai kansalaisuutta hahmolle.
• Tavoitteesi on saada oppilaat solvaamaan uutta oppilasta. Jos he epäröivät, voit aloittaa antamalla esimerkin, kuten “Kamala toi sun tukkasi! Ettekö
te pahvit ymmärrä tukastanne huolehtia?” Rohkaise oppilaita mukaan solvaamaan uutta pahvilaista oppilasta. Mitä pahemmin häntä loukataan,
sen parempi.
• Aina kun oppilas solvaa hahmoa, revi tuntuva pala hahmosta ja ojenna se oppilaalle. Jos aloitit solvaamalla, voit ottaa itsellesi myös palan.
• Kun hahmo on revitty riittäviin paloihin, taisitte liioitella ja rikkoa koko oppilaan.
2. Anteeksipyyntö ja eheyttäminen
• Tietenkin olette pahoillanne, kun pilkka meni liian pitkälle. Kasatkaa hahmo uudestaan siten, että jokainen oppilas, jolla on palanen, tulee vuorollaan
eteen, pyytää anteeksi hahmolta sanojaan ja tekojaan sekä teippaa palansa takaisin hahmoon.

KESKUSTELU
Käykää keskustelua tehtävästä luokan kanssa. Alla on esimerkkejä keskustelunaiheista.
• Näyttääkö hahmo samalta nyt kuin tullessaan?
• Mitä riekaleinen, kasaan teipattu hahmo edustaa?
• Tuleeko se koskaan olemaan uuden veroinen?
• Miten voidaan tehdä, jotta tällaista ei tapahtuisi oikeasti luokassa?
• Miltä tehtävä tuntui eri vaiheissa? Oliko loukkaaminen helpompaa kuin
• Keskustelun jälkeen voitte ripustaa hahmon seinälle muistutukseksi sanojen
anteeksi pyytäminen? Kumpi vaati enemmän rohkeutta?
pitkäaikaisista vaikutuksista ja kaikkien kunnioittamisen tärkeydestä.
• Mitä tehtävä kertoo ihmisten välisestä kohtaamisesta?
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JÄLKEEN

UUSI OPETTAJA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus

30 min

Taulun, kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Käsitellä ennakkoluuloja ja haastaa oppilaita kumoamaan pelin aikana ilmeneviä stereotypioita.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Kerro oppilaille, että luokallenne on tulossa uusia luokanvalvoja. Työhön on hakenut viisi eri henkilöä ja rehtori haluaa varmistaa, mitä mieltä olette
hakijoista ja kenet mieluiten haluaisitte tehtävään valittavan.
2. Kirjoita taululle seuraavat henkilökuvaukset ja pyydä oppilaita asettamaan heidät järjestykseen sen mukaan, kenet he mieluiten haluaisivat uudeksi
luokanvalvojakseen. Henkilöt on asetettava järjestykseen mahdollisista oppilaiden vastalauseista huolimatta.
• Rekisteröityneessä parisuhteessa (samaa sukupuolta) elävä
• Maahanmuuttajanainen
• Vastavalmistunut opettaja ilman työkokemusta
• Entinen vanki
• Liikuntarajoitteinen nuori mies
3. Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä heitä käymään vastauksiaan läpi ryhmässä ja perustelemaan valintansa. Kuvailkaa myös jokainen hakija ja keksikää ryhmälle
oma suosikkijärjestys.
4. Kun ryhmät ovat valmiit pohtikaa vastauksia yhdessä. Seuraavia kysymyksiä voi käyttää tukena.
Entinen vanki
• Minkä rikoksen ajattelit hänen suorittaneen?
• Voiko entinen vanki toimia opettajana?

Maahanmuuttajanainen
• Mistä maasta ajattelit hänen tulleen (Ruotsi, Saksa, Nigeria, jne.)?
• Vaikuttaako oletettu alkuperämaa valintaasi?

Liikuntarajoitteinen nuori mies
• Vaikuttaako liikuntakyky opetuskykyyn (pl. liikuntatunnilla)?
• Minkä tasoisia liikuntavammoja ihmisellä voi olla?

Vastavalmistunut opettaja ilman työkokemusta
• Mitä tiedät muiden hakijoiden työkokemuksesta?
• Onko väliä, minkä ikäinen tai mitä sukupuolta henkilö on?

Yleiset kysymykset
• Mitä nämä kuvaukset oikeastaan kertovat henkilöistä?
• Mistä ennakkokäsityksesi ja stereotypiasi juontavat?
• Onko kaikilla ennakkoluuloja?
• Milloin ennakkoluulot muuttuvat negatiivisiksi?
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Rekisteröityneessä parisuhteessa elävä
• Vaikuttaako vastaukseesi, onko kyseessä nainen vai mies?
• Kiinnititkö huomiota henkilön ikään tai koulutukseen?

LUONNOLLISTA EROTTELUAKO?
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Biologia, terveystieto

45 min

Luokittelupaperi

PELIN TAVOITE
Oppilaat ymmärtävät ihmisten fyysisistä ominaisuuksista johtuvan eriarvostamisen sattumanvaraisuuden. He huomaavat ihmisten biologisen
moninaisuuden ja samalla sen, kuinka he itsekin ovat moninaisia biologian näkökulmasta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1.Teippaa taululle kymmenen paperia ja otsikoi ne alla olevien ryhmien mukaisesti.
2. Ohjeista oppilaita käymään taululla ja kirjoittamaan jokaiseen paperiin nimensä ja vastauksensa (esim. ruskeahiuksinen Emma kirjoittaisi Hiustenväripaperiin ”Emma – ruskea”). Ryhmien jaotteluun löydät apua kääntöpuolelta. Voitte käydä jaotteluperusteita läpi yhteisesti luokassa ennen harjoituksen
aloittamista.
• Hiusten väri
• Veriryhmät (A, B, O, A/B)
• Laktoosi-intoleranssi
• Allergiat
• Kätisyys (vasen, oikea)

• Silmien väri
• Hiusten kiharuus
• Sormenjälkien tyypit (terävä)
• Rusketuksen taso
• Pituus (2 senttimetrin tarkkuudella)

KESKUSTELU
Kun oppilaat ovat valmiita, pyydä heitä palamaan takaisin paikoilleen ja käykää yhdessä keskustelua. Pohtikaa alla olevia kysymyksiä.
• Huomasivatko he jotain mielenkiintoista luokastaan? Havaitsivatko he sen monipuolisuuden?
• Pysyvätkö ryhmät samoina, kun jaotteluperiaatteita muutetaan? Miksi eivät?
• Onko aina helppo tunnistaa, missä ryhmien rajat kulkevat, vai ovatko rajat häilyvät?
• Ovatko nämä jaotteluperusteet yhtään vähemmän mielivaltaisia kuin vaatetuksen, ihonvärin, tai syntyperän pohjalla luotu erottelu? Perustele.
• Tarkoittaako tehtävä, ettei biologisilla tekijöillä ole väliä? Milloin niillä on?
• Kertooko mikään näistä jaotteluperusteista ihmisten luonteesta?
TÄRKEÄÄ Lopuksi havainnollistakaa, kuinka turhaa tarpeeton sattumanvarainen ihmisten jaottelu on.
Jokainen oppilas tarttuu osaan luokittelupapereita. Laskekaa kolmeen ja repikää se kappaleiksi. Tallokaa
vielä palaset varmuuden vuoksi maahan.
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JAOTTELUSTA
Toiset jaotteluperusteet, kuten hiusten väri (vaalea, ruskea, tumma, jne.) saattavat olla hyvinkin selkeitä. Tässä käydään läpi muutamia tapoja käsitellä
vähemmän tuttuja skaaloja.
Veriryhmät
• A, B, O, A/B. Niille, jotka tietävät veriryhmänsä, tai sen selvittäminen voi olla osa harjoitusta.
Hiusten kiharuus
• Henkilön luonnollisen hiusten kiharuuden voi jaotella kolmeen:
• Suora: Ei kiharru lainkaan.
• Hieman kihartuva: Hiusten pidentyessä hiukset kääntyilevät.
• Kihara: Hiukset alkavat kihartua jo lyhyinä.
Sormenjälkien tyypit
• Sormenjäljet voidaan jakaa helposti kolmeen pääryhmään (ns. Henryn kategorisointi. Ks. kuvat)
• Kaari: kohoumat kulkevat sivulta toiselle kääntymättä takaisinpäin.
• Silmukka: kohoumat kulkevat sivulta keskelle, kunnes kääntyvät takaisinpäin.
• Pyörre: kohoumat ikään kuin kiertävät ympyrän keskipisteen ympäri.

Kaari				Silmukka			Pyörre
Rusketuksen taso
• Sävyn numeron voi katsoa seuraavasta taulukosta.
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PAINEENSIETOKYNA
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, kuvataide

40 min

Kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Osoittaa, kuinka eri tavoin voimme hahmottaa arkipäiväisiä asioita. Havaita, kuinka ristiriitatilanteet saattavat johtaa toisen alistumiseen, konfliktiin,
kompromissiin tai sovintoon. Kerro oppilaille pelin tavoite ennen kuin aloitatte.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Vaihe 1:
• Oppilaat istuvat pareittain tutun henkilön kanssa, vierekkäin. Jos oppilaita on pariton määrä, voit olla opettajana jonkun pari.
• Jokaisella tulee olla paperi edessään ja yksi kynä. Molemmat ottavat kiinni samasta kynästä paperin päällä.
• Ilmoita, että tästä eteenpäin puhuminen harjoituksen aikana on kiellettyä. Painota tätä, sillä puhuessaan oppilaat pilaavat tehtävän myös muilta.
• Ohjeista oppilaita piirtämään auto paperille, puhumatta toisilleen ja ilman, että kumpikaan päästää irti kynästä. Mitä samantapaisemman henkilön
kanssa toimitaan, sen vähemmän painetta kohdistuu kynään.
2. Vaihe 2:
• Jaa oppilaille uudet parit siten, että jokaisella on itselleen vähemmän tuttu henkilö parina. Parien tulee istua pöydän vastakkaisilla puolilla. Voit taas
toimia jonkun parina, jos oppilaita on pariton määrä.
• Muistuta, että puhuminen harjoituksen aikana on kiellettyä.
• Toistetaan tehtävä, mutta pyydä oppilaita piirtämään vuorostaan koti.
3. Voitte toistaa tehtävän useamman kerran käyttäen vieraampia pareja ja abstraktimpia konsepteja.
4. Kun olette valmiit, purkakaa tehtävä ensin pienryhmissä ja sitten luokan kesken keskustellen esimerkiksi alla olevista aiheista.

ESIMERKKEJÄ KESKUSTELUAIHEISTA
• Oliko molemmilla parin osapuolilla sama näkemys kuvasta ennen piirtämistä? Miten ne poikkesivat toisistaan / vastasivat toisiaan?
• Tuntuiko kynässä painetta? Miten ristiriitatilanne ratkaistiin?
• Ottiko toinen henkilö johtavan aseman piirtämisessä? Miten hän teki sen ja
miltä toisesta tuntui, kun näin kävi?
• Olisiko tehtävä ollut helpompi, jos olisi saanut puhua?
• Oliko toinen vaihe vaikeampi kuin ensimmäinen? Miksi?

• Miten kokemuksemme vaikuttavat siihen, miten hahmotamme asioita?
• Voiko eri kokemuspohjan omaavalta vaatia samaa asioiden hahmottamista
kuin itsellään? Perustele!
• Tuleeko mieleenne tilanteita, joissa asioiden hahmottaminen olisi johtanut
väärinymmärryksiin/konflikteihin?
• Miten ne ratkaistiin, jos ratkaistiin?
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MONINAINEN TIKKI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, terveystieto

30-45 min

Säännöt ja kuusi korttipakkaa

PELIN TAVOITE
Huomata, millaista on olla ulkopuolinen ryhmässä, monesta yhtäläisyydestä huolimatta. Oppia ristiriitaisten tilanteiden ratkaisemisen merkitys.

VALMISTELUT
Tulosta kääntöpuolella oleva sääntösivu. Leikkaa siinä olevat kuusi sääntökopiota erillisiksi lapuiksi. Huomioi, että jokainen sääntö on hieman erilainen,
mutta älä kerro sitä oppilaille. Siinä piilee tehtävän juju. Oppilaat eivät välttämättä tunne korttien maita. Piirrä ne vaikka taululle helpottamaan peliä.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Kerro oppilaille, että tänään pelataan korttia ja että heidän tulee mennä 4–5 hengen ryhmiin. Ryhmien välillä on hyvä olla hieman tilaa, jotta ryhmät eivät
häiritsisi toisiaan (eivät kuulisi, mitä toisessa ryhmässä puhutaan).
2. Anna jokaiselle ryhmälle korttipakka ja käske heidän poistaa kuvakortit (jätkä, rouva ja kuningas) pakasta.
3. Jaa joka pöytään yksi leikkaamistasi sääntölapuista.
4. Ohjeista ryhmiä nyt käymään läpi säännöt ja pelaamaan kaksi kierrosta kokeillakseen peliä. Ryhmien välinen keskustelu on kielletty.
5. Kun he ovat harjoitelleet pari kierrosta ja pelaajat osaavat säännöt, kerro, että tulevilla kierroksilla ei saa enää puhua tai kirjoittaa lainkaan. Jos oppilaat
kysyvät, voit sanoa että elekieltä saa käyttää, muttei kirjoittaa sanoja. Korosta, että puhumalla pilaa pelin paitsi itseltään myös muilta.
6. Anna heille viisi minuuttia aikaa pelata niin monta kierrosta kun ehtivät.
7. Ilmoita, milloin aika on päättynyt. Kerää oppilailta säännöt pois.
8. Eniten tikkejä voittanut siirtyy myötäpäivään seuraavaan pöytään. Vähiten tikkejä voittanut siirtyy vastapäivään seuraavaan pöytään. Muut pysyvät
samassa pöydässä.
9. Tasapelin sattuessa ratkaistaan tilanne kivi, paperi ja sakset -pelillä.
10. Anna oppilaille taas viisi minuuttia aikaa pelata peliä uusissa pöydissään. Jatkakaa näin muutama kierros. Voittajat ja häviäjät vaihtavat aina pöytää.
11. Kaikkien pelien jälkeen eniten tikkejä yhteensä saanut on voittaja. Pohtikaa pelin jälkeen seuraavia kysymyksiä yhdessä

KESKUSTELU
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• Mitä odotuksia sinulla oli kun peli alkoi? Miltä peli tuntui?
• Milloin tajusit, ettei kaikki ollutkaan kuten piti?
• Miten ratkaisit tilanteen? Mikä olisi helpottanut ratkaisemista?
• Miltä puhekielto tuntui tällaisessa tilanteessa? Mitkä muut asiat
vaikeuttivat ratkaisun löytämistä?

• Miksi on tärkeää oppia ratkaisemaan tällaisia ristiriitatilanteita?
• Missä oikean elämän tilanteissa esiintyy vastaavia kommunikaatioongelmia? Miten ne ratkaistaan?

S
EU
IK
VA

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle neljä korttia. Kuka tahansa
voi toimia jakajana. Jakajan oikealla puolella istuva aloittaa
pelin ja peliä pelataan vastapäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä eli kierrosta kuin ajassa ehditään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä
lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen eli tikin voittaa pelaaja, joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on suurin kortti.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle kuusi korttia. Kuka tahansa voi toimia jakajana. Jakajan oikealla puolella istuva
aloittaa pelin ja peliä pelataan vastapäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä eli kierrosta kuin ajassa ehditään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä
lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen eli tikin voittaa pelaaja, joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on pienin kortti, ja ruutu toimii valttina, joka voittaa
minkä tahansa maan – pl. suuremman valtin.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle viisi korttia. Kuka tahansa voi toimia jakajana. Jakajan vasemmalla puolella istuva
aloittaa pelin ja peliä pelataan myötäpäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä eli kierrosta kuin ajassa ehditään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä
lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen eli tikin voittaa pelaaja, joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on pienin kortti, ja risti toimii valttina, joka voittaa
minkä tahansa maan – pl. suuremman valtin.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle viisi korttia. Kuka tahansa
voi toimia jakajana. Jakajan oikealla puolella istuva aloittaa
pelin ja peliä pelataan myötäpäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä eli kierrosta kuin ajassa ehditään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä
lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen eli tikin voittaa pelaaja, joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on suurin kortti, ja hertta toimii valttina, joka voittaa
minkä tahansa maan – pl. suuremman valtin.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle neljä korttia. Kuka tahansa
voi toimia jakajana. Jakajan vasemmalla puolella istuva
aloittaa pelin ja peliä pelataan vastapäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä eli kierrosta kuin ajassa ehditään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä
lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen, eli tikin, voittaa pelaaja joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on suurin kortti, ja pata toimii valttina, joka voittaa
minkä tahansa maan – pl. suuremman valtin.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

Säännöt:
- Jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle kuusi korttia. Kuka tahansa voi toimia jakajana. Jakajan vasemmalla puolella istuva
aloittaa pelin ja peliä pelataan myötäpäivään.
- Tavoite on voittaa niin monta tikkiä, eli kierrosta, kuin
ajassa keritään. Pitäkää kirjaa voittamistanne tikeistä erillisellä lapulla.
- Ensimmäinen pelaaja lyö pöytään mitä tahansa maata
edustavan kortin.
- Muiden pitää vuorollaan lyödä samaa maata, jos mahdollista. Jos pelaajalla ei ole pyydettyä maata, hänen on
pelattava toista maata.
- Kierroksen eli tikin voittaa pelaaja, joka on lyönyt suurimman alkuperäistä maata edustavan kortin.
- Ässä on pienin kortti.
- Kierroksien välissä siirtäkää pöydällä olevat kortit sivuun ja
aloittakaa uusi kierros. Näin tehdään, kunnes kortit loppuvat.
- Jos kortit loppuvat ja aikaa on jäljellä, sekoittakaa kortit ja
aloittakaa uudestaan. Laskekaa pelien tikit yhteen.

VIIVA, EIKU...
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Yhteiskuntaoppi, kuvataide

30 min

Kuvat, kynä ja paperia

PELIN TAVOITE
Tulla joustavammiksi ja ymmärtäväisemmiksi tilanteissa, joissa ei ole mahdollista saavuttaa täydellistä kommunikaatiota.

VALMISTELU
Monista kääntöpuolella olevat kuvat joka toiselle luokkalaisellesi. Leikkaa kolme kuvaa erilleen toisistaan.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Vaihe 1
• Oppilaat istuvat pareittain, selät vastakkain, tutun parin kanssa. Jaa ensimmäinen kuva parin toiselle jäsenelle. Toinen jäsen ei saa nähdä kuvaa!
• Kuvan saaneen oppilaan tulee kuvailla kuvaa ja toisen piirtää se kuvauksen perusteella. Kuvauksessa saa käyttää mitä tahansa sanoja haluaa, mutta
parit eivät saa katsoa toisiaan tai näyttää toisilleen kuvioitaan. Piirtäjän tulee pyrkiä saaman mahdollisimman samankaltainen kuva muodon ja koon
suhteen kuin alkuperäinen kuva. Kun kaikki ovat valmiita tai asettamasi aikaraja on ummessa, oppilaat voivat näyttää toisilleen kuviot.
• Käykää ainakin seuraavat kysymykset läpi luokassa.
• Miksi kuviot näyttivät / eivät näyttäneet samoilta?
• Mitä strategioita käytitte / pyritte käyttämään ratkaistaksenne väärinymmärryksiä?
2. Vaihe 2
• Jaa nyt parien toiselle jäsenelle (sille, joka piirsi äsken) toinen kuva. Aiemmin selittänyt pari toimii nyt piirtäjänä ja aiemmin piirtänyt selittäjänä.
• Käykää ainakin seuraavat kysymykset läpi luokassa:
• Mitkä tekijät helpottivat viestin välittämistä?
• Mitkä vaikeuttivat sitä?
3. Vaihe 3
• Vaihtakaa pareja siten, että pareina ei ole toisilleen kovin tuttuja henkilöitä.
• Jaa kolmas kuva joka parin toiselle jäsenelle. Suorittakaa tehtävä vielä kerran.
• Käykää ainakin seuraavat kysymykset läpi luokassa:
• Miten uuden parin kanssa toimiminen luonnistui?
• Olivatko teillä samat strategiat tai vertauskuvat?
• Jos ryhmällä oli sentään sama kieli ja kulttuuri apuna, miten he kuvittelevat tehtävän onnistuvan erikielisten kesken?
• Mitä tämä harjoitus kertoo eri kulttuurien kohtaamisesta?
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MONISTA KUVAT. LEIKKAA NE ERIKSEEN JA JAA NE YKSI KERRALLAAN OPPILAILLE OHJEIDEN MUKAISESTI.

1. kuva

2. kuva

3. kuva

TUTKIMUSMATKA - SUOMI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Vieraat kielet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppie

45 min + läksy

-

PELIN TAVOITE
Antaa oppilaille uusi näkökulma heitä ympäröivään maailmaan. Osoittaa, kuinka ennakko-oletuksemme värittävät käsitystämme todellisuudesta.

VALMISTELU
Jaa oppilaat kuuteen ryhmään. Kerro heille, että teette simulaation läksynä.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
Tässä simulaatiossa olette kaikki Terion-planeetalta, läheltä Linnunradan keskustaa. Olette tutkimusmatkailijoita, ja teidät on kutsuttu lähtöselvitykseen
tärkeää tehtävää varten.
Pitkän matkan tarkkailualuksemme ovat löytäneet mielenkiintoisen ja tähän saakka tuntemattoman planeetan. Olemme nimenneet sen Aquaksi, sillä 2/3
sen pinnasta on veden peitossa. Emme ymmärrä, miten elämä on voinut kehittyä niin rajoittuneissa olosuhteissa. Planeetalla on vain yksi aurinko ja
pikkuruinen kuu. Silti lähes koko planeetan pintaa asuttaa kaksijalkainen eliölaji, joka tuntuu sopeutuneen elämiseen näissä rankoissa olosuhteissa.
Tahdomme tietää lisää planeetan laajimmin levinneestä eläimestä ja kummallisesta yhteiskunnasta. Siksi lähetämme ryhmänne tutkimaan heitä.
Ryhmänne lähetetään ennalta kartoittamiimme paikkoihin, jotta saisimme mahdollisimman paljon tietoa. Ryhmänne on varustettu vaiheensiirtimillä,
jolloin Aquan asukkaat eivät voi nähdä, tuntea tai kuulla teitä. Tekään ette ymmärrä heidän puhettaan. Kaikki yhteydenpito aqualaisiin on täysin kielletty!
Jaa oppilaat ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle tehtävä kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaan läksynä suoritettavaksi.

KESKUSTELUA
• Jokainen ryhmä kertoo havaintonsa.
• Havaitsitteko hierarkioita? Osallistuiko koko väestö toimintaan?
• Millaisen kuvan Aquasta terionilaiset saisivat, jos tutkimusryhmien raportit
yhdistettäisiin?
• Mikä oli vaikeinta tehtävässä? Mikä helpointa?
• Miten Terionin tutkijat olisivat voineet saada parempia tuloksia?

• Mihin vastaavanlaisiin tilanteisiin ihmiset voivat joutua maapallolla?
• Onko teillä ennakkokäsityksiä, joiden valossa tulkitsette maailmaa? Mitä ne
ovat?
• Miten meidän pitäisi toimia, jotta emme antaisi muiden tulkinnan häiritä
meitä tai pakota tulkintaamme muille?

ÄN
NN
TI
ES
VI
S
EU
IK
VA

RYHMÄNJAKO JA TEHTÄVÄT:
HUOM: Opettajalle merkinnät kursiivilla
Ryhmä 1: Tutkitte aqualaisten uskonnollisia perinteitä. Olemme löytäneet rakennuksen, jonka uskomme olevan heidän uskonnollinen temppelinsä. Tutkikaa miten ja
mitä aqualaiset palvovat. Antavatko he uhrilahjoja? Montako jumalaa heillä on, jos
yhtään? Mitä muuta havaitsitte heistä?
– Lähetä tämä ryhmä paikalliseen ostoskeskukseen tai markettiin.
Ryhmä 2: Tutkitte aqualaisten sotilaskoulutusta. Uskomme löytäneemme heidän
parakkinsa. Mitä sotilaallisia taitoja he oppivat ja millaisin menetelmin? Kuinka pitkä
heidän sotilaskoulutuksensa on, ja mistä lähtien he aloittavat kouluttautumisen?
Mitä muuta havaitsitte heistä?
– Lähetä tämä ryhmä paikalliselle urheilukentälle.
Ryhmä 3: Tutkitte aqualaisten koulutusta. Olemme löytäneet heidän koulutuskeskuksensa. Millaisia koulutusmenetelmiä aqualaiset käyttävät? Mitä he oppivat? Mitä
muuta havaitsitte heistä?
– Lähetä tämä ryhmä elokuvateatteriin, konserttiin, musiikkitapahtumaan, pelihalliin
tai vastaavaan.

Ryhmä 4: Tutkitte aqualaisten rikosseuraamuksia. Olemme uskoaksemme löytäneet
heidän keskeisen rangaistuslaitoksensa. Mistä vankien arki koostuu? Millaisia ovat
vartijat? Onko vartiointia automatisoitu? Mitä muuta havaitsette?
– Lähetä tämä ryhmä kirjastoon.
Ryhmä 5: Tutkitte aqualaisten ruokailutottumuksia. Uskomme löytäneemme heidän
tärkeän ravintojakelukeskuksensa. Millaista ravintoa aqualaiset nauttivat? Onko se
säännösteltyä, entä ympäristöystävällistä? Mitä muuta havaitsette?
– Lähetä tämä ryhmä apteekkiin.
Ryhmä 6: Tutkitte aqualaisten korkeakulttuuria. Löysimme heidän todennäköisen
taidekeskuksensa. Miten taidetta esitellään Aquassa? Koskettaako taide kaikkia
aqualaisia vai vain eliittiä? Millainen on aqualainen taide? Mitä muuta havaitsette?
- Lähetä tämä ryhmä rautakauppaan.

Muistuta oppilaita, että he eivät tiedä mitään muuta aqualaisista kuin sen, mitä heille on tehtävänannossa kerrottu. Pyrkikää katsomaan tilanteita mahdollisimman tarkkaan
juuri annetusta näkökulmasta.

MEDIA-ANALYYSI
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi

45 min

Uutisartikkeleita, media-analyysilomake

TEHTÄVÄN TAVOITE
Tutkia miten rasismista, monikulttuurisuudesta tai kiusaamisesta kirjoitetaan mediassa. Opiskelija pääsee kasvattamaan medialukutaitoaan.

VALMISTELUT
Ohjeista oppilaita hakemaan läksynä uutisartikkeleita, joissa käsitellään aiheita rasismi, monikulttuurisuus tai kiusaaminen, ja tuomaan yksi artikkeli
mukanaan seuraavalle tunnille. Monista media-analyysilomakkeita kääntöpuolelta.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Jaa oppilaat 3–5 hengen ryhmiin.
2. Jaa jokaiselle ryhmälle monistamasi media-analyysilomake.
3. Ohjeista ryhmiä täyttämään analyysilomake.
4. Kerättyjen uutisten pohjalta tehdään media- analyysiä. Tehtyjen analyysien jälkeen jokainen ryhmä esittelee oman analyysinsa luokalle, ja muut oppilaat
saavat esittää kysymyksiä.
5. Miettikää ryhmässä näitä kysymyksiä tehdessänne analyysiä. Voitte pohtia myös muita mieleen tulevia kysymyksiä. Merkatkaa itselleni tärkeimmät
pääkohdat ja esitelkää uutiset omin sanoin.
• Mihin sävyyn rasismista ja kiusaamisesta puhutaan?
• Mitä termejä uutisissa käytetään?
• Ovatko uutiset enemmän positiivia vai negatiivisia?
• Oliko termit esitelty oikein?
• Mitä ajatuksia uutiset herättivät sinussa/teissä?
• Keneen rasismi kohdistui?
• Mihin päin Suomea uutiset sijoittuivat?
• Valitse joukosta yksi ajatuksia herättänyt uutinen, ja esitelkää se toisille
• Löytyikö uutisista yhteistä kaavaa?
oppilaille.
• Mikä uutinen kiinnitti eniten huomiota ja miksi?
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Mitä vaihtoehtoisia tulkintoja uutisista voisi tehdä?

Oliko termeillä vaikutusta siihen kuinka tulkitsit uutisia?

Mitä termejä uutisissa käytetään?

Mitä ajatuksia uutiset herättivät sinussa / teissä?

Löytyikö uutisista yhteistä kaavaa?

Kuka oli syrjinnän tai kiusaamisen kohde?

Mikä uutinen kiinnitti eniten huomiota ja miksi?

Ovatko uutiset enemmän positiivisia vai negatiivisia?

Mihin sävyyn rasismista ja kiusaamisesta puhutaan?

MEDIA-ANALYYSI

Mihin päin Suomea uutiset sijoittuivat ja oliko paikalla merkitystä?

HISTORIAN PIILOTARINAT
OPPITUNNIT

KESTO

TARVITSET

Äidinkieli ja kirjallisuus, historia

30 min

-

PELIN TAVOITE
Oppilaat huomaavat miten eri tavoin ihmiset tulkitsevat saman tarinan. He oppivat suhtautumaan kriittisesti median tarinoihin ja pohtimaan niiden
taustoja.

SÄÄNNÖT JA PELIN KULKU
1. Vaihe 1:
• Jaa oppilaat kahteen ryhmään ja pane kumpikin istumaan ringissä.
• Opasta oppilaita, että pelaatte rikkinäistä puhelinta.
• Kuiskaa kummankin ringin ensimmäiselle oppilaalle Darryl Parkerin tarina (katso alla).
• Oppilaat välittävät tarinan toisilleen kuiskaamalla. He saavat kuiskata tarinan vain kerran.
• Ringin viimeinen oppilas lausuu tarinan ääneen siinä muodossa kuin se on hänen korviinsa kantautunut.
• Ringin ensimmäinen oppilas kertoo myös tarinan sellaisenaan kuin kuuli sen opettajalta. Täsmennä tarinaa, jos se muuttui jo tässä vaiheessa.
• Keskustelkaa siitä, kuinka tarina muuttui, jos muuttui? Miten ryhmien tarinat vertautuvat toisiinsa? Miksi Parker toimi näin? Miten muuten olisi
voinut toimia? Miten olisit reagoinut, jos olisit Parkerin pelikaveri?
Darryl Parkerin tarina: Vuonna 95 tumma ihoinen Darryl hylkäsi koripallojoukkueensa ja pakeni Jenkkeihin jouduttuaan uusnatsirasistien väkivallan uhriksi.
2. Vaihe 2:
• Kerro oppilaille, että heidän pitää nyt pyrkiä ilmaisemaan tarina ilman viittauksia ihmisryhmiin tai aatteisiin.
• Toistakaa rikkinäinen puhelin harjoitus uusilla ohjeilla.
• Keskustelkaa siitä, miten tarina muuttui alkuperäisestä. Onko välitetty historia (varsinkin suullisesti välitetty) muuttuvaa? Kirjoittavatko valtaa
pitävät ylös välttämättä myös heille häpeällistä historiaa? Kuinka tällainen historia saadaan esille?
• Millaisia opettajan kertoman tarinan käyttämät sanat kuten hylkäsi ja pakeni luovat? Voidaanko näin vaikuttaa tarinan tulkintaan?
• Voitte lukea myös kääntöpuolella olevan alkuperäisen artikkelin Helsingin Sanomista vuodelta 1995. Herättikö tämä mitään ajatuksia?
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..
LAHTEET
Kuka olen:
Knox Grahame (2013): 40 Icebreakers for Small Groups, Resources for Christian youth ministry
and leadership.
Selitä termi:
Muokattu pelistä Alias, Tactic
Tietovisa:
Wikipedia, Tilastokeskus, Poliisiammattikorkeakoulu, Walter ry
Vastaus kirjeeseen:
Walter ry:n kehittämä.
Sanaristikko:
Walter ry:n kehittämä
Moninaisuus Bingo:
Muokattu tehtävästä Diversity bingo,
< http://www2.mercer.edu > 25.07.2013
Kulttuurireppu:
Zarour, Mounir(2009): Enemän kuin numeroita, Opettajan käsikirja siirtolaisuuteen ja turvapaikanhakuun Euroopassa, IOM/UNHCR.
Maailmankeittiö:
Walter ry:n kehittämä, reseptien lähteet:
Puolan Pierogi:
< http://easteuropeanfood.about.com > 01.10.2013
< http://www.cooks.com > 01.10.2013
Chilen Empanada:
< http://southamericanfood.about.com > 01.10.2013
< http://www.maku.fi > 01.10.2013
Nepalin Momo:
< http://www.himalayanlearning.org > 01.10.2013
< http://www.indobase.com > 01.10.2013
Suomen Lihapiirakka:
< http://www.valio.fi > 01.10.2013
Miten hyvin tunnet luokkatoverisi?:
Walter ry:n kehittämä
Uniikki:
Muokattu tehtävästä Everybody Is Unique,
< http://www.educationworld.com/ > 25.07.2013.
Seuraa johtajaa:
Bell, Lee Anne & A Roberts, Rosemarie (2008): The Storytelling Project Curriculum: Learning
about race and racism through storytelling and the arts,Storytelling Project, Barnard College.
Murtuu( -ko) paineen alla?
Walter ry:n kehittämä

Kuka pelkää rasistia:
Muokattu peleistä Kuka pelkää mustaa miestä ja polttopallo
Reilu peli:
Walter ry:n kehittämä
Asennereppu:
Walter ry:n kehittämä
Ennakkoluulojen seinä:
Walter ry:n kehittämä
Tuhannen tarinan tavarat:
Walter ry:n kehittämä
Pitkälliset arvet sanoista:
Muokattu tehtävästä Everybody Is Unique,
< www.educationworld.com >17.09.2013
Paineensietokynä:
Walter ry:n kehittämä
Moninainen tikki:
Muokattu pelistä Barnga, <http://socrates.acadiau.ca >
Viiva, eiku:
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