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Moninaisuuden hallinta, tehtävä 6 – Kävele heidän kengissään... 

Toiminnan tyyppi/menetelmä: Kokeellinen – Kognitiivinen menetelmä (Perspektiivin ottaminen) 

Oppimistavoite: 

Tämän tehtävän avulla osallistujat oppivat näkemään tilanteita muista näkökulmista, jotta he 
ymmärtäisivät, kuinka moninaisiksi ihmiset voivat tuntea olonsa, kuinka he ovat huolissaan omasta 
epäonnestaan ja identifioivat itseään kokemuksiinsa perustuen. Tämän seurauksena 
moninaisuuden hallinnan taidot kasvavat. 

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä. Osallistujat, yksin tai 
pienryhmissä, kirjaavat ylös haasteet, joita tehtävässä mainitut ryhmät kohtaavat ja palaavat sitten 
isoon ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittava materiaali: "Kohderyhmälistaus" 
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Hyödyllisiä ohjeita kouluttajalle: 

Kyseessä on perspektiivinottamis-tehtävä, joka perustuu havaintoon, että pelkkä muutaman 
lauseen kirjoittaminen kuvitellen syrjäytyneen vähemmistön kohtaamia erityisiä haasteita, johtaa 
parempaan asenteeseen ja käyttäytymiseen kyseistä syrjittyä ryhmää kohtaan (Lindsey et al., 2015). 
Perspektiivin ottaminen haastaa yksilöt asettumaan syrjäytyneen ryhmän yksilön asemaan. 

Yksilötehtävänä: Ilmoita osallistujille, että he saavat luettelon, jossa mainitaan eri kohderyhmiä 
(kyselylomake ja tulostettava pdf). Pyydä heitä kirjoittamaan yksi kappale tai muutamia lauseita 
esitellyn kohderyhmän näkökulmasta ja kertomaan haasteista, joita tämä ryhmä kohtaa etsiessään 
työtä, ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät, jotka saattavat vaikuttaa 
kohderyhmän käyttäytymiseen ja mahdollisuuksiin. Kun he ovat saaneet tehtävän valmiiksi, he 
palaavat ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 

Ryhmätehtävänä: Järjestä osallistujat pieniin ryhmiin (2-3 henkilöä) ja anna heille 
kohderyhmäluettelo. Pyydä heitä kirjoittamaan yksi kappale tai muutamia lauseita esitellyn 
kohderyhmän näkökulmasta ja kertomaan haasteista, joita tämä ryhmä kohtaa etsiessään työtä, 
ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät, jotka saattavat vaikuttaa 
kohderyhmän käyttäytymiseen ja mahdollisuuksiin. Kehota heitä työskentelemään yhdessä ja 
jakamaan ideoitaan ja kokemuksiaan mainituista kohderyhmistä. Kun he ovat saaneet tehtävän 
valmiiksi, he palaavat ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 
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Ohjeet: (kyselylomake ja pdf tulostettavaksi) 

Tarkastele kutakin alla olevaa kohderyhmää ja kirjoita yksi kappale tai muutamia lauseita esitellyn 
kohderyhmän näkökulmasta ja kirjoita yksityiskohtaisesti haasteet, joita tämä ryhmä kohtaa 
etsiessään työtä, ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät, jotka saattavat 
vaikuttaa kohderyhmän käyttäytymiseen ja mahdollisuuksiin. 
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Kysymyksiä pohdittavaksi: 

• Kerro muille ryhmän jäsenille haasteista, joita kukin näistä ryhmistä kohtaa. 
• Oliko sinun helppo kuvitella näiden ryhmien kohtaamia vaikeuksia ja esteitä? Uskotko, että 

osaat kuvitella kaikki mahdolliset haasteet? 
• Mikä oli yleinen kokemuksesi tästä tehtävästä? Mitä sinä opit? 


