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Aihealue: Identiteetti – Kuka ajattelet olevasi? 

 
 

Osio 3: Me ja muut: miten identiteetti yhdistää ja erottaa? 
 
 
Mikä on osa minua ja mikä ei, kuka kuuluu ryhmään ja kuka ei? Tässä osiossa oppilaita johdatellaan 
pohtimaan tällaisen jaottelun vaaroja ja huomaamaan, kuinka he identiteettiään rakentaessaan 
jatkuvasti erottelevat, mitä ottavat mukaan ja mitä jättävät pois. Vaikka samaistuminen ja 
erottelujen tekeminen ovat tärkeitä prosesseja ja vaikuttavat osaltaan minäkuvaamme, rajanvedossa 
on aina varottava sulkemasta muita ulkopuolelle ja loukkaamasta heitä. 
 
Huomautus: Tämä osio sisältää linkkejä verkkosivuille ja YouTube-videoihin. Ulkopuolisten sivujen 
aineisto saattaa muuttua. Siihen on syytä tutustua ja varmistaa, että se on oppilaille sopivaa. 
 
Tämän osion oppimistavoitteet 
 
Oppilaat pystyvät 

 erottamaan toisistaan erottelujen tekemisen ja ulkopuolelle sulkemisen identiteetin 
muodostumisessa 

 ymmärtämään, että identiteetti voi olla arka aihe, kun se määritellään ulkoapäin, ja että 
poliitikot helposti välineellistävät sen 

 tiedostamaan, että kansalaisuuteen sisältyy eri identiteettejä ja joustava tunne kuulumisesta 
kansakuntaan. 

 
Aineistot 
 
Aineisto 10 Artikkeli Latvian venäläisvähemmistöstä (ja äänitteet) 
Aineisto 11 Ote Destréen ”Kirjeestä kuninkaalle”, Francon aikainen graffiti espanjan kielestä ja 

artikkeli ranskan kielestä 
Aineisto 12 Postikortteja Mostarista ja kaupungin kartta, ensimmäisen maailmansodan aikainen 

postikortti, neuvostoliittolainen propagandajuliste ja alsacelaisen miehen videoitu 
haastattelu 

Aineisto 13 Ote kirjasta, joka kertoo juutalaisten elämästä natsi-Saksassa, ja kuvia 
”ihmistarhoista” 

 
Luokkatehtävä 1: Yhteenkuuluvuuden tunteen muodostuminen (osa 1) (varaa 15 minuuttia) 
 
Käsitykset ja näkemykset siitä, mihin kansallinen identiteettimme perustuu, ovat yleensä 
monisäikeisiä ja vaihtelevat eri ihmisten välillä. Tällaiset mielipide-erot voivat olla erityisen 
pulmallisia, jos ne ovat samassa maassa asuvien etnisten yhteisöjen välisiä. Katsokaa luokassa 
Latvian venäläisvähemmistöstä kertovaa videota kohdasta 6:52 kohtaan 10:00. Otteesta oppilaat 
saavat kuvan monimutkaisesta tilanteesta, jota he analysoivat tarkemmin seuraavassa tehtävässä. 
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Lähde: Deutsche Welle 
https://www.youtube.com/watch?v=QGQm_OKRcLI 
 
Ryhmätehtävä 1: Yhteenkuuluvuuden tunteen muodostuminen (osa 2) (varaa 15 minuuttia) 
 
Jaa luokka pienryhmiin ja pyydä ryhmiä lukemaan aineistossa 10 oleva ote artikkelista ja 
kuuntelemaan äänitteet. Pyydä oppilaita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotka sisältyvät 
myös aineistoon: 
 

 Mitkä ovat Latvian venäläisten suurimmat ongelmat? 

 Miten historia on vaikuttanut nykytilanteen syntymiseen? 

 Mikä on ollut Latvian hallituksen vastaus tilanteeseen? 

 Onko oppilailla ehdottaa ratkaisuja joihinkin ongelmiin? 
 

Pyydä ryhmiä kertomaan vastauksensa luokkakeskustelussa. 
 
Luokkatehtävä 2: Onko kieli yhtä kuin identiteetti? (varaa 10 minuuttia) 
 
Missä määrin puhumamme kieli määrittää, keitä olemme? Järjestä luokassa keskustelu 
monikielisyydestä ja siitä, onko sillä merkitystä oppilaiden elämässä. Puhuvatko he kotona eri kieltä 
kuin koulussa? Miten helppo tai vaikea tämä tilanne on heille ja vaikuttaako se heidän perheeseensä 
tai ystäväpiiriinsä? 
 
Tehtävää voi laajentaa pyytämällä oppilaita laatimaan kysymyksiä haastatellakseen 
perheenjäseniään monikielisyyteen liittyvistä kokemuksista. Haastattelut voidaan tallentaa ja 
katsoa/kuunnella luokassa, jotta oppilaat voivat vertailla vastauksia ja keskustella mahdollisista 
ongelmista. 
 
Aineistoon 11 koottujen historian esimerkkien avulla voi vielä syventää pohdintaa kielen ja 
identiteetin suhteesta. Mitä mieltä oppilaat ovat aineistoissa esitetyistä esimerkeistä? Mitä he 
ajattelevat monikielisistä maista? Pohtikaa tilannetta omassa maassanne. 
 
Luokkatehtävä 3: Läpäisetkö testin, kuulutko joukkoon? (varaa 15 minuuttia) 
 
Onko maassanne käytössä samanlaisia ”kansalaisuustestejä” kuin luokkatehtävässä 1 esitelty 
latvialainen testi? Selitä oppilaille, että vaikka kansalaisuustestit on useimmiten tarkoitettu 
maahanmuuttajille, joissain tapauksissa, kuten Latviassa, testejä voidaan teettää myös ihmisillä, 
jotka ovat syntyneet ja kasvaneet kyseisessä maassa mutta jotka kuuluvat etniseen tai 
kulttuurivähemmistöön. Tällaiset testit herättävät monia kysymyksiä. Ovatko ne aiheellisia? 
Kunnioitetaanko niissä ihmisten erilaisia identiteettejä? Mitä vaikutuksia niillä voi olla 
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rinnakkaiseloon monikansallisissa ja monikulttuurisissa valtioissa? 
 
 
Jotta oppilaiden olisi helpompi tehdä asiasta omat johtopäätöksensä, järjestä luokassa roolipeli, 
jossa simuloidaan kansalaisuustestin käyttöä. Tehtävää varten tarvitaan jäljennös maassanne 
käytössä olevasta samankaltaisesta testistä. Anna oppilaiden tutustua testiin ja jaa heidät sen 
jälkeen ryhmiin. Pyydä heitä kirjaamaan ylös perusteluja, jotka heidän on sitten esitettävä muille 
ryhmille. Roolipelin henkilöt ovat 

 valtion virkamies, joka puhuu maahanmuuttajalle 

 valtion virkamies, joka puhuu kansallisen vähemmistön edustajalle 

 maahanmuuttaja, joka puhuu valtion virkamiehelle 

 kansallisen vähemmistön edustaja, joka puhuu valtion virkamiehelle 
 
Oppilaiden on vastattava seuraaviin kysymyksiin: 

 Mistä testi koostuu? 

 Miksi testi pitää teettää? 

 Miksi testiä ei pidä teettää? 
 
Kysy tehtävän lopuksi uudelleen oppilaiden näkemyksiä siitä, millä tavoin maa voi mahdollistaa 
useiden kansallisuuksien rinnakkaiselon. 
 
Historian esimerkkejä 
 
Jotta oppilaat voivat pohtia kansalaisuuden ja kansallisuuden välistä suhdetta syvemmin, pyydä heitä 
tutustumaan esimerkkeihin aineistossa 12. Niistä käy ilmi, että toisinaan kansalaisuuden ja 
kansallisuuden käsitteiden rinnakkaiselo on ongelmatonta ja toisinaan ne ajautuvat törmäyskurssille. 
Käytä apuna seuraavia selityksiä ja kysymyksiä, jotka sisältyvät myös aineistoon: 
 

 Itävalta-Unkarin keisarikunta oli pitkäaikainen poliittinen liitto (1867–1918), jonka 
piiriin kuului monia eri kansallisuuksia. Näiden pohjalta syntyivät uudet kansallisvaltiot 
1900-luvun alussa. Mitä merkkejä eri kulttuureista ja etnisistä ryhmistä voi nähdä 
Mostarista noin vuonna 1900 lähetetyssä ja toisaalta ensimmäisen maailmansodan 
aikaisessa postikortissa? 
 

 Entisessä Neuvostoliitossa propagandaa käytettiin luomaan vaikutelma maan eri 
kansallisuuksien sulautumisesta yhdeksi yhteiseksi neuvostoidentiteetiksi. Tämä juliste 
kuvaa eri etnisiä ryhmiä edustavia nuoria neuvostokansalaisia. Mikä on julisteen 
sanoma? Voivatko poliittiset vallanpitäjät luoda valtiolle uuden identiteetin ja saada 
koko väestön samastumaan siihen? 
 

 Alsace on alue Keski-Euroopassa, Ranskan ja Saksan rajalla. Sen monivaiheiseen ja 
usein traagiseenkin historiaan on syynä alueen strateginen sijainti näiden 
voimakkaiden valtioiden välissä. Alue on vaihtanut maata neljä kertaa viimeisten 
150 vuoden aikana. Katsokaa video Alsacen vaiheista kertovasta miehestä ja miettikää, 
miten perättäiset muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ja 
kansallistunteeseen. 
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Luokkatehtävä 4: Identiteetin käyttäminen hajaannuksen ja vihan kylvämiseen (varaa 15 
minuuttia) 
 
Keskustelkaa oppilaiden kanssa yhteiskunnasta syrjäyttämisestä. Auta heitä tunnistamaan ja 
luonnehtimaan eri vaiheita prosessissa, jonka tuloksena ihminen suljetaan yhteiskunnan 
ulkopuolelle identiteettinsä vuoksi. Auta heitä hahmottamaan prosessi piirtämällä aikajana, jossa 
esitetään eteneminen vaiheesta toiseen: 
 

 erottelun tekeminen (”meidän” ja ”muiden” välillä) 

 muista erottaminen (tai eristäminen) 

 syrjintä 

 tuhoaminen 
 
Pyydä oppilaita etsimään kuhunkin vaiheeseen yksi esimerkki tästä ajasta ja yksi historiasta. He 
voivat tukeutua jo tarkasteltuihin aiheisiin ja/tai jäljempänä esitettyihin tapauksiin. Voitte myös 
käsitellä vain yhtä esimerkkiä – esimerkiksi natsien toteuttamaa Euroopan juutalaisten 
joukkotuhontaa – ja kirjata ylös konkreettisia toimia, joihin eri vaiheissa ryhdyttiin (daavidintähden 
käyttöpakko, getot, joukkokuljetukset leireille ym.) 
 
Ehdotuksia meidän aikamme esimerkkitapauksiksi: gettoutuneet kaupungit, romanien syrjintä 
joissain EU-maissa, ennakkoluulot homoseksuaaleja ja lesboja kohtaan, maahanmuuttovastaiset 
ääriliikkeet, jatkuvat etniset konfliktit. Miettikää yhteiskunnasta syrjäyttämisen ilmenemistapoja 
omassa maassanne ja keskustelkaa niistä luokassa. 
 
Tarkastelkaa oppilaiden kanssa aineiston 13 pohjalta joitain lähtein todennettuja historiallisia 
tapauksia, joissa ihmisiä on määritelty, eristetty, syrjitty tai tuhottu heidän identiteettinsä 
perusteella. Pyydä luokkaa pohtimaan seuraavia näihin lähteisiin liittyviä kysymyksiä (jotka sisältyvät 
myös aineistoon): 
 

 Millä tavalla Rita Kuhnin kokemus kuvaa sitä, että joskus ihminen tai ryhmä saatetaan 
pakottaa omaksumaan tietty identiteetti? Mitkä ovat seuraukset tässä tapauksessa? 
 

 Mitä ”ihmistarhat” kertovat siitä, miten eurooppalaiset suhtautuivat alusmaiden ihmisiin ja 
kohtelivat heitä? 

 


