
Lukion OPS-viitteet

Aihekokonaisuudet: Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, Monilukutaito
Äidinkieli: Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 
Psykologia: Kehittyvä ihminen (PS2)
Elämänkatsomustieto: Ihminen, identiteetti ja hyvö elämä (ET2)
Kuvataide: Kuvat ja kulttuurit (KU1), Taiteen monet maailmat (KU4)

Yläkoulun OPS-viitteet

Laaja-alaiset osaamisalueet: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Monilukutaito (L4), Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Äidinkieli: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1), Tekstien tulkitseminen (S2)
Terveystieto: Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (S1)
Elämänkatsomustieto: Katsomus ja kulttuuri (S1), Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus (S3)
Kuvataide: Taiteen maailmat (S3)

Lisätietoa ja vinkkejä opetuksen tueksi:

Sateenkaarisanasto: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
Sukupuolen moninaisuus: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/
Opetuksen tueksi: https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/opetusala/

Ennen työskentelyn aloittamista ryhmän kanssa keskusteltavaksi:

 Sukupuolen moninaisuudesta keskusteltaessa on muistettava, että jokaisella ihmisellä on oikeus määritellä itse 
sukupuoli-identiteettinsä tai olla määrittelemättä sitä lainkaan. Keskustelutehtävissä omia henkilökohtaisia asioita 
ei tarvitse kertoa muille, ellei niitä halua jakaa. Toisaalta oppilasryhmää tulee tukea siihen, että ryhmä pystyy 
keskustelemaan aihepiiristä yleisellä tasolla avoimesti ja mielipiteensä perustellen. Oppilailla tulee myös olla oikeus 
olla osallistumatta keskusteluun.

 On hyvä huomata, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä terminologia on jatkuvassa muutoksessa. Käytöstä 
poistuneiden tai virheellisten termien käyttäminen voi siis olla tietämättömyyttä, eikä tarkoitus ole loukata. Jos 
oikeiden termien opettelusta kuitenkin kieltäydytään tai jos aihepiiriin viittaavia sanoja käytetään haukkumasanoina, 
on puhe loukkaavaa ja voi täyttää vihapuheen merkit. Vihapuhetta ei tule sallia ja tarvittaessa on hyvä tuoda esille, 
millaisia vaikutuksia vihapuheella voi olla.

 Edellä mainittujen lähtökohtien avaaminen opettajan toimesta on tärkeää, jotta oppilaat voivat tuoda omia 
näkökulmiaan, tietämättömyyttään tai tunteitaan avoimesti esille ympäristön säilyessä turvallisena kaikille. Hyvä tapa 
voi olla esimerkiksi sopia työskentelyn alussa yhdessä, että kaikki osallistujat sitoutuvat käyttäytymään kunnioittavasti 
toisia kohtaan ja ovat yhdessä vastuussa turvallisen keskusteluilmapiirin säilymisestä.

Lähteet: Seta, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Ohjeet opettajalle

Voit valita omalle ryhmälle sopivimman tehtävän tai tehtävät eri tasoisista vaihtoehdoista. Tehtäviä voi myös 
muokata vastaamaan paremmin oman ryhmän tarpeita. OPS-viitteet löydät tämän sivun alareunasta. 
Opettajan ohjeen kääntöpuolella olevia kuvia voi hyödyntää työskentelyyn virittäytymisessä. 

Opettajan ohjeet näyttelyn oppimateriaaliin
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Teoksia Sukupuolen sotkijat -näyttelystä. 

Ylhäällä vasemmalla: Yksityinen studiokuva, Ranska, n. 1910. 
Ylhäällä oikealla: Valokuvaaja Setbbing: ”Intohimoisesti...”, julkaisija F.K., Ranska. Kulkenut Ranskassa huhtikuussa 1905. 
Alhaalla vasemmalla: Yksityinen studiokuva, Italia, n. 1920. 
Alhaalla oikealla: Tuntematon esiintyjä, valokuva ensimmäisen maailmansodan ranskalaisten sotavankien teatteriesityksestä 
Saksassa 1914-1918.
(c) Yksityiskokoelma


