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Sarjakuvat
• Perustuvat tosielämän tapahtumiin
• Havainnollistavat mutta samalla etäännyttävät

• Vähentää syyllistävää vaikutusta
• Osallistujat pysyvät avoimempina haastaville teemoille

• Viisi eri teemaa
• Omana itsenä oleminen (ja sellaisena hyväksytyksi tuleminen)
• Turvallinen osallisuus
• Asiantuntijuus sukupuolesta riippumatta
• Monipuolisemmat esikuvat
• Sukupuolittuneet opiskelukokemukset



Syntyhistoria
• Perustuvat NAU! hankkeen puitteissa

tehtyyn haastattelututkimukseen
• Haastateltavina sekä alumneja että

opiskelijoita
• Haastattelut tehtiin 2020



Sarjakuvien käyttö opetuksessa/työpajoissa
• Mukaansatempaavia
• Kuvailevia (mm. olemassa oleva tilanne)
• Tunteiden ja mielikuvien herättelyyn
• Kommunikoinnin helpottamiseen
• Antaa ideoita osallistujien omaan opetukseen



Ajatus oli antaa…
• eri pienryhmille eri sarjakuvat ja teemat
• ryhmille aikaa keskustella sarjakuvasta
• tehtäväksi ratkaisu tilanteeseen
• tilaisuus esittää sarjakuvan tilanne ja ratkaisu forum-teatterin

tyylisesti antaen tilaa sekä yleisön kommenteille että improvisoinnille
• tilaa vapaalle keskustelulle ja pohdinnalle

Kuinkas sitten kävikään…?



…oltiinkin etänä
• Annettiin osallistujille tilanne (seuraava kalvo)
• Heidän piti kuvailla, miten itse olisivat toimineet
• He myös miettivät, mitä muita ratkaisuja

tilanteen olisi
• He kertoivat vastaavanlaisista tilanteista
• He myös kirjoittivat, minkälaisia tunteita tilanne

herätti



Diversity scenarios

• Teaching of a course is starting
• First period
• New, bachelor level course
• 25 registered students
• Many exchange students

• Write down what type of issues you as the teacher have to consider
• Write down also the type of issues your students (remember there

are all kinds!) have to face
• Note the feelings you will have
• Note also the feelings your students have



Etäilystä huolimatta
• Osallistujat osasivat hienosti samaistua tilanteeseen ja kirjoittaa siitä
• Kaikki jakoivat ajatuksiaan
• Pohdinta oli erinomaista
• Palaute oli myös hyvää
• Kerroin keskustelun jälkeen kyselyssä nousseen esimerkin “olet

varmaan väärässä luokassa, täällä alkaa X kurssi”
• Oli järkyttävää kuulla, miten moni oli ollut opintojensa aikana tai jo

opettajana toimiessaan vastaavanlaisessa tilanteessa.



Entäs ne sarjakuvat?
• Katsottiin sarjakuvia edellisen harjoituksen

jälkeen
Keskustelua

Omakohtaisia kokemuksia

Sarjakuvien tilanteiden verifiointia

Ensi kerralla fokusta enemmän ratkaisuihin

(forum-teatterin keinoin ehkä helpompaa?)




