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Aihealue: Identiteetti – Kuka ajattelet olevasi? 
 
 

Osio 1: Mikä on minun identiteettini? 
 
 
Mitkä asiat määrittelevät, keitä olemme? Tässä osiossa tutkailemme itseämme ja yritämme 
määrittää ne ihmiset, paikat ja asiat, joiden avulla muodostamme minäkuvamme. 
 
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 

 oivaltamaan, että identiteetti ei ole muuttumaton vaan muovattavissa 

 tiedostamaan, että erilaiset identiteetit ovat arvokkaita ja niitä on kunnioitettava 

 ymmärtämään, että jokaisella kansalla on keinonsa luoda niin kutsuttu kollektiivinen 
identiteetti 

 muodostamaan oman punnitun mielipiteensä eurooppalaisesta identiteetistä tai 
identiteeteistä. 

 
Aineistot 
 
Aineisto 1 Mallit maatuskanukkeja varten 
Aineisto 2 Euroopan kartat ja Europa-maalaus 
Aineisto 3 Eurokolikot 
Aineisto 4 Pilapiirroksia eurooppalaisista 
 
Luokkatehtävä 1: Mikä tekee minusta minut? (varaa 20 minuuttia) 
 

 
Lähde: © Shutterstock 
 
 
Keskustelkaa oppilaiden kanssa siitä, miten he ymmärtävät sanan ”identiteetti”. Tuleeko heille 
mieleen mitään asiaa, joka yksinään kiteyttäisi sen, keitä he ovat? Vai muodostuuko heidän nykyinen 
minäkuvansa pikemminkin monista eri osatekijöistä ja piirteistä? Onko identiteetti 
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yksilöllinen vai kollektiivinen? Voiko se olla molempia? Identiteetti yhdistetään usein sellaisiin 
käsitteisiin kuin ”kansallisuus” ja ”kansalaisuus”, ja sitä saatetaan määrittää eri ominaisuuksilla, 
kuten ”fyysinen”, ”sosiaalis-taloudellinen”, ”uskonnollinen” ja ”kulttuurinen”. Johdantona näiden 
kysymysten pohdintaan voidaan käyttää kirjallisia lähteitä, kuten otteita elämäkerroista tai 
omaelämäkerroista. Erityisen hyödyllinen esimerkki on ensimmäinen kappale Amin Maaloufin 
kirjassa Les Identités meurtrières, joka on käännetty monille kielille. 
 
 
Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen niitä osatekijöitä ja piirteitä, joista heidän minäkuvansa 
muodostuu, käyttäen apuna edellä mainittuja käsitteitä. Kannusta heitä ehdottamaan sellaisiakin 
tekijöitä, joista ei ehkä vielä ole keskusteltu. Pyydä oppilaita miettimään vastauksia tähän 
kysymykseen ja kirjoittamaan ne ylös tai piirtämään ne aineistossa 1 olevien maatuskanukkien 
mallien avulla sekä perustelemaan vastauksensa. Suurin nukke esittää identiteettiä, johon oppilas 
samaistuu eniten, ja pienin nukke identiteettiä, johon hän samaistuu vähiten. Kirjoita oppilaiden 
vastaukset taululle tai käytä verkossa olevaa palautetyökalua, kuten AnswerGarden, jossa 
vastauksen kirjainkoko on sitä suurempi, mitä yleisempi vastaus on. Pyydä oppilaita kirjoittamaan 
nimensä maatuskanukkiensa taakse, koska ne jaetaan heille takaisin tämän osion viimeistä tehtävää 
varten. Muista painottaa, että niiden eri piirteiden tarkastelu, joista oppilaan identiteetti 
muodostuu, on myönteinen asia ja auttaa hahmottamaan, että identiteetti ei muodostu vain 
yhdestä asiasta vaan monenlaisista aineksista. 
 
 
Ryhmätehtävä 1: Perusta oma valtio! (varaa 15 minuuttia) 
 
Jaa luokka suunnilleen yhtä suuriin ryhmiin. Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heitä on pyydetty 
perustamaan täysin uusi valtio, johon kaikki sen kansalaiset tuntevat kuuluvansa. Miten valtion 
kansalaiset, jotka ovat hyvin erilaisia identiteetiltään, tavoiltaan ja uskomuksiltaan, voivat silti elää 
yhdessä rauhassa? Tämä on aina ollut vaikeaa ja on suuri haaste myös nykypäivän valtioille. Pyydä 
oppilaita kehittelemään vastauksia seuraavien ehdotusten avulla: 
 

 yhteiset kokemukset 

 yhteinen poliittinen tai oikeudellinen historia 

 yhteiset rituaalit (esimerkiksi vaalit) 

 yhteiset ideologiat tai yhteiset oikeudet 

 yhteiset symbolit (esimerkiksi lippu, kansallislaulu, passi, valuutta) 

 kunnioitusta ja kulttuurien välistä ymmärrystä koskevat ihanteet 
 
 
Ideoidessaan uutta valtiotaan ryhmien pitäisi vertailla sitä muiden ryhmien valtioihin ja kotimaansa 
toimintatapoihin. Muista selittää oppilaille ”valtion” ja ”kansakunnan” ero käyttäen tämän osion 
alussa olevia määritelmiä. Kenties oppilaat keksivät nykyistä parempia tapoja toteuttaa valtio, joka ei 
syrji ketään. 
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Ryhmätehtävä 2: Onko mahdollista määritellä eurooppalainen identiteetti? (varaa 20 minuuttia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: © Shutterstock 
 
Ajatus kansallisesta identiteetistä on useimmille tuttu, mutta onko olemassa yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä? Monet eurooppalaiset kuuluvat nykyään talous- ja rahaliittoon, mutta riittääkö se 
maanosan eri kansojen ”yhteisen” identiteetin kivijalaksi? Onko ajatus yhteisestä eurooppalaisesta 
identiteetistä edes mahdollinen maanosassa, jonka henkinen ja kulttuuriperintö on niin moni-
ilmeinen? Aivan kuten yksilön identiteetti voi kehittyä ja vaihdella, käsitykset sekä entisaikojen että 
nykyajan eurooppalaisesta identiteetistä voivat muuttua ja uudistua. 
 
Jaa oppilaat pienryhmiin ja jaa ryhmille aineisto 2. Pyydä ryhmiä vertaamaan Euroopan karttoja eri 
vuosisadoilta. Niistä näkee, että Euroopan maiden rajat on vedetty tuon tuostakin uusiksi, mikä 
vaikuttaa suoraan maanosan asukkaiden identiteettiin. Pyydä oppilaita myös tarkastelemaan 
Euroopan historian talon pysyvään näyttelyyn kuuluvaa maalausta Europa: Work in Progress ja 
miettimään sen merkitystä karttojen perusteella. Pyydä heitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, 
jotka sisältyvät myös aineistoon 2: 
 

 Mitä näet, kun vertaat Euroopan karttoja keskiajalta, renessanssiajalta ja 1900-luvulta? Onko 
niissä mitään yllättävää? 

 Maalauksessa Europa: Work in Progress Euroopan maiden rajat on maalattu paksuin 
siveltimenvedoin. Mikä vaikutelma tekniikasta syntyy? Mitä luulet taiteilijan halunneen tällä 
tekniikalla sanoa Euroopan unionista? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä näet tässä kuvassa ja eri 
aikakausien Euroopan kartoissa? 

 Muuttavatko kartat näkemystäsi omasta kansallisesta identiteetistäsi tai eurooppalaisesta 
identiteetistä? 

 
Järjestä luokassa keskustelu ja pyydä ryhmiä esittelemään vastauksensa ja antamaan palautetta 
toisille ryhmille. 
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Ryhmätehtävä 3: Ovatko eurooppalaiset todella ”moninaisuudessaan yhtenäisiä”? (varaa 
10 minuuttia) 
 

 
Lähde: Euroopan unionin verkkosivusto 
 
”Moninaisuudessaan yhtenäinen” on Euroopan unionin motto, joka esitetään tässä EU:n eri kielillä. 
Se kertoo maanosan kansojen, kulttuurien ja perinteiden rikkaudesta mutta antaa myös ymmärtää, 
että on asioita, jotka ovat näille kansoille ja maille yhteisiä. Toinen esimerkki tästä kahtalaisuudesta 
on eurokolikko, jossa on yhteinen puoli ja kansallinen puoli, joka on erilainen kussakin euroalueen 
maassa. Jaa luokka pienryhmiin ja pyydä ryhmiä tutkimaan eurokolikoiden kuvia aineistossa 3 ja 
vastaamaan seuraavaan kysymykseen, joka sisältyy myös aineistoon: 
 

 Kuvaavatko eurokolikoiden kuva-aiheet osuvasti EU:n mottoa? Perustele mielipiteesi. 
 

 
Lähde: © Shutterstock 
 
Pyydä ryhmiä esittelemään näkemyksensä luokkakeskustelussa. Käyttäen esimerkkinä 
eurokolikoiden kansallista puolta auta oppilaita oivaltamaan, että historia ja muisti ovat toisinaan 
tärkeässä asemassa kollektiivisen identiteetin määrittämisessä ja siinä, miten kansakunta tai valtio 
määrittelee itsensä. Pyydä oppilaita miettimään, mitä tämä tarkoittaa Euroopan 

Bulgarian: Единство в многообразието 
Croatian: Ujedinjeni u različitosti 
Czech: Jednotná v rozmanitosti 
Danish: Forenet i mangfoldighed 
Dutch: In verscheidenheid verenigd 
English: United in diversity 
Estonian: Ühinenud mitmekesisuses 
Finnish: Moninaisuudessaan yhtenäinen 
French: Unie dans la diversité 
German: In Vielfalt geeint 
Greek: Ενωμένοι στην πολυμορφία 
Hungarian: Egység a sokféleségben 
Irish: Aontaithe san éagsúlacht 
Italian: Uniti nella diversità 
Latvian: Vienoti daudzveidībā 
Lithuanian: Suvienijusi įvairovę 
Maltese: Magħquda fid-diversità 
Polish: Zjednoczeni w różnorodności 
Portuguese: Unidade na diversidade 
Romanian: Unitate în diversitate 
Slovak: Zjednotení v rozmanitosti 
Slovene: Združeni v različnosti 
Spanish: Unida en la diversidad 
Swedish: Förenade i mångfalden 
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tasolla. Niin hyviä kuin huonojakin muistoja historiallisista tapahtumista pidetään usein aineksina, 
jotka lähentävät eurooppalaisia. Ovatko oppilaat tästä samaa vai eri mieltä? Minkälaiset menneet 
tapahtumat voisivat oppilaiden mielestä luoda tunnetta yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä? 
Pyydä oppilaita pohtimaan, miksi jotkut eivät ehkä koe ”yhteistä eurooppalaista” identiteettiä 
omakseen ja mitä syitä tähän voi olla. 
 

 
 
Lähde: Debating Europe -verkkosivusto  
 
Oppilaiden on hyvä tietää, että eurooppalaisista identiteeteistä on aina ollut ja on yhä nykyäänkin 
vallalla stereotyyppisiä käsityksiä. Vaikka tekijä tarkoittaa pilakuvansa humoristiseksi, se voi satuttaa 
ja loukata. Jaa oppilaille aineisto 4 ja keskustelkaa sen jälkeen luokassa ajatuksista, joita näiden 
kuvien tapa kuvata eurooppalaisia identiteettejä heissä herättää. Mitä samaa ja mitä erilaista kuvissa 
on? Vertailemalla menneitä ja nykyisiä esimerkkejä oppilaat oppivat ymmärtämään paremmin 
pilakuvien merkitystä yleensä. 
 

 
 
Lähde: 
 
Tšekkiläinen taiteilija David Černý loi kiistellyn teoksen, jossa hän leikittelee eurooppalaisella 
identiteetillä ja vanhoilla stereotypioilla. Hänen veistoksensa Entropa oli näytteillä Justus 
Lipsius -rakennuksessa Brysselissä vuonna 2009. Katso oppilaiden kanssa seuraavia kuvia teoksesta 
ja pyydä heitä kertomaan mielipiteensä siitä. Mitä he luulevat taiteilijan halunneen sanoa 
eurooppalaisuudesta? 
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Lähde: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Luokkatehtävä 2: Identiteetin kerrostumat (varaa 10 minuuttia) 
 
Pyydä oppilaita kuvittelemaan itsensä seuraavassa tilanteessa: Olet matkoilla toisessa maanosassa. 
Joku kysyy, mistä olet kotoisin. Miten vastaat? Kertoisitko, millä alueella tai missä kaupungissa asut 
vaiko kansallisuutesi? Tai että olet eurooppalainen tai jotakin muuta? 
 
Pyydä oppilaita myös katsomaan uudelleen vastauksia, joita he kirjoittivat maatuskanukkeihin 
luokkatehtävässä 1. Olivatko he tuossa vaiheessa maininneet Euroopan yhtenä identiteettinsä 
osatekijänä? Jos olivat, millä sijalla se oli muihin osatekijöihin nähden? Antaisivatko he sille nyt 
enemmän painoarvoa pohdittuaan eurooppalaista identiteettiä ja keskusteltuaan aiheesta? 
 
Käytä tämän tehtävän vastauksia pohjustamaan keskustelua siitä, kuinka paljon oppilaat katsovat 
identiteettinsä olevan sidoksissa paitsi kotimaahansa myös muuhun Eurooppaan. Kokevatko he 
yhteyttä laajempaan eurooppalaiseen identiteettiin ja minkälaisia siteitä heillä siihen on? Jos eivät, 
miksi eivät? 
 


