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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

1. Globalisaation historia 

 

Kuvatehtävä (s. 15) 

Pohdi, voisiko esimerkiksi näyttelijät korvata roboteilla. 

● Voisi, koska näyttelijät toistavat samoja vuorosanoja samoissa kohdissa ja liikkuvat 

lavalla ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. 

● Toisaalta näyttelemisessä on kysymys myös tunteiden ilmaisemisesta, ja robotti siihen 

tuskin pystyisi yhtä uskottavasti kuin ihminen. Näyttelemiseen kuuluvat myös tunteet, 

eleet ja ilmeet. Robottinäyttelijät pitäisi siis saada ihmisen kaltaisiksi tunnetiloineen. 

Lisäksi robottinäyttelijät vaikuttaisivat varmaankin myös katsojan suhtautumiseen 

näytelmää kohtaan. 

 

Kuvatehtävä (s. 16)    

Tulevaisuuden älykaupunki. Miten kuvan tulevaisuuden visiossa hyödynnetään 

teknologiaa?  

● Älykkäät rakennukset: esimerkiksi kulkukoodien ja hälytysjärjestelmien tai ilmastoinnin ja 

lämmityksen valvonta älypuhelimella  

● Älykäs terveys: esimerkiksi oman terveydentilan seuraaminen ja tietojen välittäminen 

terveyskeskukseen, etäterveydenhuolto 

● Älykäs energia: esimerkiksi etäluettavat sähkömittarit tai valaistuksen ohjaus 

● Älykäs liikenne: esimerkiksi itseohjautuvat autot 

● Yleinen turvallisuus: esimerkiksi kameravalvonta 

 

Tehtävä 1 

Perustele väite: valtioiden välinen verkostoituminen kiihtyi toisen maailmansodan 

jälkeen. 

● Kun maailma globalisoitui yhä enemmän, kansallisvaltioiden rinnalle nousi useita 

alueellisia yhteistyöjärjestöjä, joissa valtiot toimivat yhdessä. 

● Tällaisia yhteistyöjärjestöjä ovat olleet esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat (YK), 

Euroopan unioni (EU), Afrikan unioni (AU) ja maailman kauppajärjestö (WTO). 

● Teknologian ja tiedonvälityksen kehittyminen kiihdyttivät verkostoitumista.   
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Tehtävä 2 

Pohdi verkostoitumiseen liittyviä hyötyjä.  

● Yhteydenpito lisääntyy ja helpottuu. 

● Erilaiset taidot, tiedot ja käytänteet leviävät ihmisiltä ihmisille ja yhteiskunnista toisiin. 

● Hyödykkeiden tuotannossa voidaan erikoistua. 

● Laajeneva kauppa hyödyttää kaikkia osapuolia. 

● Yhteiskunnat vaurastuvat. 

 

Tehtävä 3 

Alaluvun otsikko on Maailma taskussasi. Esitä konkreettisia esimerkkejä tälle 

ajatukselle. 

● Matkapuhelinten / älypuhelinten määrä maailmassa on lisääntynyt räjähdysmäisesti. 

● Älypuhelimissa on netti, jonka avulla on helppoa ja vaivatonta olla yhteydessä joka 

puolelle maailmaa. 

● Uutisten välittämä tieto maailmasta on reaaliaikaisesti jokaisen sitä haluavan ulottuvilla. 

● Internetin sisältävien esineiden yleistyessä taskussa kannettavalla älylaitteella voi 

esimerkiksi tilata ruokia kaupasta kotiin, säätää kodin lämpötilaa tai laittaa sähkösauna 

lämpiämään. 

 

Tehtävä 4 (nettitehtävä) 

Etsi jokin video, joka esittelee globalisaation historiaa tai ideaa. Tiivistä videon sanoma 

muutamaan virkkeeseen. 

● opiskelijan oma vastaus 

         

 

  

    

 

 


