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Forum VI 

 

4. Maailma kylässä 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

 

Tehtävä 1 
 

Ota kantaa väitteeseen: Globalisaatio yhtenäistää kulttuuria. 

 

Puolesta: 

● Globalisaation vuoksi kansojen välillä on paljon vuorovaikutusta, ja samalla 

omaksutaan toisten kulttuurien tapoja. 

● Suuret monikansalliset yritykset valmistavat tuotteita maailmanlaajuisille 

markkinoille, ja samanlaisia tuotteita käytetään kaikkialla. 

● Muoti-ilmiöt, elokuvat ja musiikki leviävät kaikkialle globalisaation myötä. 

 

Vastaan: 

● Voimakas globalisaatio aiheuttaa puolustusreaktioita ja oman kulttuurin 

korostamista. 

● Vuorovaikutuksen ansiosta oman kulttuurin arvostus kasvaa. 

● Usein globalisaatio vaikuttaa vain pintakulttuuriin ja muoti-ilmiöihin. 

 

 

Tehtävä 2 
 
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kulttuureja yhtenäistävät tekijät? 

 

Tehtävässä voi nostaa esille monenlaisia tekijöitä, ja niiden perusteleminen on tärkeää.  

 

Esimerkkejä yhtenäistävistä tekijöistä: 

● teollisuus ja teollisuustuotteet 

● nuorisokulttuuri 

● televisio 

● elokuvat 

● turismi 

● sosiaalinen media 

● tehostunut tiedonvälitys 

 

 

Tehtävä 3 

 
Miten kulttuurien kohtaaminen näkyy omassa elämässäsi? 

 

● opiskelijan oma vastaus 
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Tehtävä 4 

 
Keksi kustakin asiasta kaksi hyvää ja kaksi huonoa piirrettä kulttuurin 

kannalta: 

 

a) turismi 

 

● Hyvää: ihmiset pääsevät tutustumaan uusiin kulttuureihin, ja tietämys vieraista 

kulttuureista lisääntyy. 

● Huonoa: turistit eivät aina kunnioita paikallisia, ja arvokkaat kulttuurikohteet 

voivat kulua. 

 

b) suuryhtiöt 

 

● Hyvää: tarjoavat työpaikkoja ja mahdollistavat alueen kehityksen sekä levittävät 

eri kulttuurien innovaatioita. 

● Huonoa: kulttuuri voi tasapäistyä, ja paikalliset tuotteet katoavat.  

 

c) maahanmuutto 

 

● Hyvää: Mahdollistaa vieraisiin kulttuureihin tutustumisen. Eri kulttuurien tavat 

opitaan tuntemaan ja ne leviävät. 

● Huonoa: Maahanmuuttajat voivat unohtaa oman kulttuurinsa. Maahanmuuttajiin 

voidaan suhtautua negatiivisesti. 

 

d) televisio 

 

● Hyvää: Mahdollistaa vieraisiin kulttuureihin tutustumisen. Tietyt tapahtumat 

voidaan kokea samaan aikaan. 

● Huonoa: Paikallinen kulttuuri jää heikoksi. Televisio passivoi ihmisiä. 

 

e) internet 

 

● Hyvää: eri kulttuureihin kuuluvat ihmiset voivat kommunikoida keskenään 

helposti. 

● Huonoa: kulttuureissa vallitsevat vanhat tavat voivat loppua, kun ihmiset 

viettävät aikaansa internetissä. 

 

 
Tehtävä 5 
 

Puolusta ja kritisoi väitettä: Kulttuurien kamppailu uhkaa maailmanrauhaa. 

 

Puolesta: 

● Joissain kulttuureissa vastakkainasettelua lietsotaan tarkoituksellisesti. 

● Vallassa olevat kulttuurit eivät halua luopua asemastaan ja ovat valmiita 

puolustamaan sitä. 

● Käynnissä olevista konflikteista ja kriiseistä voidaan löytää kulttuurillisia piirteitä. 
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Vastaan: 

● Kulttuurien kamppailu ei ole niin voimakasta, että maailmanrauha vaarantuisi. 

● Jotkut tahot korostavat tarkoituksellisesti kulttuurien eroja. 

● Kulttuurien välillä tapahtuu enemmän rauhanomaista yhteiseloa. 

● Globalisaatio auttaa jatkuvasti ymmärtämään paremmin eri kulttuureja. 

 

Tehtävä 6 

Tutki maailmaa tilastojen valossa sivustolla http://www.worldometers.info/fi/. 

Valitse tilastoista viisi mielenkiintoisinta asiaa. 

 

• opiskelijan oma vastaus 

http://www.worldometers.info/fi/

