
Lyhytelokuvia Pohjoismaista

JOHDANTO OPPIMATERIAALIIN
Lyhytelokuvapaketti “Pohjolasta on moneksi” sisältää neljä uutta, kiinnostavaa pohjoismaista elokuvaa;
Mun lesbosisko (SE), Suonsilmässä (NO),Tanssi heikolla jäällä (FI) ja Varjonyrkkeilijätär (DK).

Lyhytelokuvapaketin ja siihen liittyvän materiaalin tarkoitus on antaa oppilaille parempi käsitys Pohjoismaissa esiintyvistä kielel-
lisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista.

Elokuvat käsittelevät erilaisia teemoja, kuten identiteettiä, rohkeutta, ystävyyttä, yksinäisyyttä ja avoimuutta. Näiden aiheiden 
kautta voidaan osoittaa, että Pohjoismaissa on todella hienoja nuoria, jotka ymmärtävät toisiaan siitä huolimatta että asuvat eri 
maissa.

Lisäksi materiaalia voidaan käyttää myös elokuvien henkilöiden ja kielten vertailuun sekä pohjana pohjoismaisten yhteisten arvo-
jen ja perinteiden vertailulle.
Elokuvia ja niihin tehtyä oppimateriaalia suositellaan käytettäväksi mm. äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla sekä osana kieltenope-
tusta.

Materiaali sisältää:

Neljä oppimateriaalia - yksi jokaisesta elokuvasta. Oppimateriaaleissa keskitytään erityisesti hahmojen analysointiin, tulkin-
taan ja kielten ymmärtämiseen.
Esittelyä “Pohjoismainen identiteetti” voidaan käyttää keskustelujen aloittamiseen elokuvien teemoista. Esittelyyn liittyviä 
aiheita käsitellään yhdessä tai useammassa elokuvassa. Voit valita katsottavaksi yhden tai kaksi elokuvaa - tai vaikka kaikki 
elokuvat kerralla.

Sekä elokuvat että oppimateriaali ovat osa pohjoismaisten lastenelokuvafestivaalien yhteistä Nordic Junior Sessions -projektia, 
lyhyemmin NoJSe, jonka tavoitteena on luoda pohjoismainen foorumi yleisölle ja alan toimijoille lasten- ja nuortenelokuvien ym-
pärille. NoJSe on Pohjoismaiden neljän suurimman lastenelokuvafestivaalin yhteistyötä: mukana ovat BUSTER Tanskasta, BUFF 
Ruotsista, Barnefilmsfestivalen Norjasta ja Oulun kansainvälinen lasten-ja nuortenelokuvafestivaali Suomesta. Projektia tukee Po-
hjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

ELOKUVISSA

Ennen elokuvien katsomista on hyvä antaa oppilaiden tutustua Pohjoismaihin, erityisesti Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan.

Keskustelkaa siitä, ovatko oppilaat käyneet Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa. Osaavatko he sanoa jotain ruotsiksi, norjaksi tai tan-
skaksi? Tuntevatko he Pohjoismaiden perinteitä ja kulttuuria, esimerkiksi mikä ruoka on tyypillistä eri maissa?
Tietävätkö he elokuvia, musiikkia tai kirjoja joistakin Pohjoismaista?

Voit jakaa luokkasi neljään ryhmään ja antaa jokaiselle ryhmälle yhden maan tutkittavaksi. Ryhmät voivat etsiä internetistä tietoa 
eri maista. Esimerkiksi maantieteestä, väestöstä, kansallislaulusta, laeista, luonnosta, urheilusta, tähdistä jne.

•

•



Mun lesbosisko / Min hoMosyster / My Gay sister (ruotsi)

Cleolla on nuoresta iästään huolimatta monia kysymyksiä rakkaudesta. Kun hän lähtee matkalle isosiskonsa ja tämän tyttöystävän 
kanssa, Cleo kysyy heiltä miten he tapasivat. Cleo on yksinäinen. Hän haluaa kuulla, mistä tietää, että rakastunut ja miltä se tuntuu. 
Elokuva kertoo homoseksuaalisuudesta ja siitä, kuinka olla rehellinen itselleen. Rakastuminen on kiinni rakkauden kohteen per-
soonallisuudesta eikä sukupuolesta.

Teemoja: homoseksuaalisuus, rakkaus, identiteetti, rohkeus, yksinäisyys, pohjoismainen kieli (ruotsi)

Cleon piirteitä:
Kerro päähenkilö Cleon luonteenpiirteistä ja ominaisuuksista. Voitte tehdä tehtävän yhdessä luokan kanssa tai oppilaat voivat 
työskennellä ryhmissä.

Keksi 3-5 adjektiivia jotka kuvaavat Cleoa. Voit käyttää esimerkkejä elokuvasta perustellaksesi niitä.
Tunteeko Cleo itsensä yksinäiseksi elokuvassa?
Miksi Cleo keksii Kevinin vaikka pitää Sadirasta?
Miksi Cleo avautuu Majkenille eikä Gabbille?

Rakkaus keskipisteessä
Elokuvassa keskustellaan rakkaudesta. Aina ei kuitenkaan ole helppoa tietää, milloin on rakastunut ja keneen on rakastunut.

Keskustele rakkaudesta ja siitä, miten rakastuminen liittyy rakkauden kohteen persoonaan, identiteettiin ja homoseksuaalisuuteen. 
Käytä tarvittaessa seuraavia kysymyksiä.

Miksi Cleo tarvitsee vinkkejä tietääkseen onko hän rakastunut?
Miksi Cleo luulee olevansa rakastunut Sadiraan?
Miten Cleo ymmärtää, että hänen sisarensa rakastui Majkeniin?

Homoseksuaalisuus Pohjoismaissa
Pohjoismaissa yhteiskunta yleensä hyväksyy homoseksuaalit. Homoseksuaalit voivat kävellä käsi kädessä kaduilla, mennä naimisiin 
kirkossa ja saada lapsia, mutta silti monelle on vaikeaa kokea tulevansa 100% hyväksytyksi.

Keskustelkaa homoseksuaalisuuteen liittyvistä normeista ja ennakkoluuloista.

Minkälaisia ennakkoluuloja homot ja lesbot voivat mielestäsi kohdata?
Miksi luulisit, että voi olla vaikeaa saada selville, onko itse homoseksuaalinen ja kertoa siitä muille?
Mitä juhlitaan Pride-festivaalin aikana? Miksi tällaisia festivaaleja järjestetään?

Ruotsi
Harjoittakaa oppilaiden ruotsinkielen kuuntelutaitoja katsomalla elokuvaa luokassa. Valitkaa kohta, jossa kuva näkyy mustana. 
Keskustele oppilaiden kanssa siitä, mitä he voisivat ymmärtää ilman kuvia, pelkästään ruotsin kieltä kuuntelemalla.
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suonsilMässä / Myrhull / boG hole (norja)

Jenny lähtee retkeilemään ystävänsä Ingridin ja hänen isänsä kanssa. Kaikki ei ole hyvin tyttöjen välillä, koska Ingrid haluaa pitää 
isänsä itsellään. Jenny kertoo paljon tarinoita omasta isästään ja ylpeilee kaikella, mitä he ovat kokeneet yhdessä. Vaelluksella 
norjalaisessa erämaassa totuudet tulevat kuitenkin julki, ja käy ilmi, että Jennyn isä on muuttanut, eikä hän tiedä, palaako isä enää 
kotiin. Elokuva kuvaa nuorta tyttöä, joka tuntee itsensä jätetyksi ja joutuu siksi valehtelemaan. Jenny pelkää, mitä muut ajattelevat 
hänestä, jos hän kertoo totuuden. Mutta totuus tuo tytöt lopulta paljon lähemmäs toisiaan.

Teemoja: yksinäisyys, epäonnistuminen, ystävyys, rohkeus, identiteetti, pohjoismainen kieli (norja)

Jennyn piirteitä:
Kerro päähenkilö Jennyn luonteenpiirteistä ja ominaisuuksista. Voitte tehdä tehtävän yhdessä luokan kanssa tai oppilaat voivat 
työskennellä ryhmissä.

Keksi 3-5 adjektiivia jotka kuvaavat Jennyä. Voit käyttää esimerkkejä elokuvasta perustellaksesi niitä.
Miksi Jenny valehtelee ja ylistää isäänsä?
Miksi Jenny pelkää kertoa totuutta isästään?

Julkisivut ja väärinkäsitykset
Jenny valehtelee isästään. Ingrid tulee mustasukkaiseksi, koska Jenny yrittää varastaa hänen isänsä huomion ja syntyy väärinkäsi-
tyksiä. 

Keskustele rehellisyydestä, väärinkäsityksistä ja siitä, että usein on syytä kertoa totuus. Todelliset ystävät tukevat sinua kaikesta 
huolimatta - vaikka sinut olisikin hylätty.

Miksi Ingrid ei halua Jennyä mukaan retkelle?
Mitä luulet, että olisi tapahtunut, jos Jenny olisi kertonut totuuden isästään?
Miksi Jenny pelkää totuutta? Onko se tapa suojella itseään?
Mikä tekee tytöistä jälleen ystävät?
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Nynorsk ja Bokmål
Norjassa on kaksi eri kirjakieltä - bokmål ja nynorsk. Bokmål muistuttaa eniten tanskaa, joka oli virallinen kirjakieli Norjassa, kun 
Norja oli osa Tanskaa reilut 300 vuotta sitten.

Norjalaisissa kouluissa oppilaat valitsevat haluamansa kielen pääkieleksi ja opiskelevat toista kieltä toisena kielenä, vähän niin kuin 
Suomessa suomenkieliset opiskelevat ruotsia ja ruotsinkieliset suomea. Tosin norjan kirjakielet ovat samankaltaisempia kuin suomi 
ja ruotsi. 

Vertaile eri kirjakielillä kirjoitettuja sanoja. Kumpaa sinun olisi helpompi ymmärtää?
Miltä sinusta tuntuisi, jos voisit alkaa kirjoittaa tekstiä omalla murteellasi? Toimiiko murreilmaisu kirjoitetussa kielessä? Entä puhek-
ielessä? Mitä etua tai haittaa luulet olevan siitä, että kielellä voi olla useita eri kirjoitusasuja? Voit verrata tätäkin tilannetta siihen, 
että Suomessa on kaksi virallista kieltä.

Suomi Kirjanorja Uusnorja
Norja Norge Noreg
minä jeg eg
ei ikke ikkje
mitä hva kva
miten hvordan korleis
miksi hvorfor kvifor
kuka hvem kvem
jokainen hverande kvarandre
paljon mye mykkje
vain bare berre



tanssi heikolla jäällä / Dans på tunn is / Dance on thin ice (suoMi)

Felixin ja Syyriasta lähtöisin olevan pakolaistytön Fakiran välille kehittyy ainutlaatuinen ystävyys unen ja todellisuuden välisellä ra-
jalla tapahtuvassa elokuvassa. Eroavaisuuksista huolimatta heillä on paljon yhteistä. Lapset oppivat tuntemaan toistensa uskonnot, 
perinteet ja pienet arjen ongelmat. Syntyy tarina ystävystymisestä, toisten hyväksymisestä ja rohkeudesta.

Teemoja: identiteetti, ulkopuolisuus, ystävyys, rohkeus, yksinäisyys

Felixin piirteitä:
Kerro päähenkilö Felixin luonteenpiirteistä ja ominaisuuksista. Voitte tehdä tehtävän yhdessä luokan kanssa tai oppilaat voivat 
työskennellä ryhmissä.

Keksi 3-5 adjektiivia jotka kuvaavat Felixiä. Voit käyttää esimerkkejä elokuvasta perustellaksesi niitä
Miksi Felix ei luovuta, kun häntä pyydetään myymään jäätelöä keskitalvella? Mitä se kertoo hänen luonteestaan?
Miksi Felix ei pidä elämästään?
Kuinka Felix kohtelee Fakiraa? (huolehtiva, uskollinen, mukautuva)

Felix ja Fakira
Vaikka Felixin ja Fakiran taustat ovat erilaiset, heistä tulee ystäviä. Etsi samankaltaisuuksia ja eroja näiden kahden henkilön välillä 
ja kerro heidän suhteestaan.

Miksi luulet, että he molemmat tuntevat olevansa yksin?
Mitä eroja on Felixin ja Fakiran kulttuurisessa ja uskonnollisessa taustassa?
Mitä tapahtui Fakiran vanhemmille?
Isoisä Sultan kertoo elokuvassa: “Kukaan ei voi tehdä mitään yksin, mutta jokainen voi tehdä jotain.” (25:30). Aloita lainauksen 
pohjalta vuoropuhelu ystävyydestä eri kulttuurien välillä, yhteenkuuluvuudesta ja avoimuudesta.

Suomi ja ruotsi
Suomessa on kaksi virallista eli kansalliskieltä. Suurin osa suomalaisista puhuu suomea äidinkielenään, kun taas ruotsinkielisiä on 
hieman yli 5 prosenttia väestöstä. Näiden kahden kielen välillä on suuria eroja. Suomen kieli poikkeaa hyvin paljon ruotsista, joka 
on germaaninen kieli, kun taas suomi on uralilainen. Siksi suomen kielellä on enemmän yhteistä esimerkiksi viron ja unkarin kanssa.
Tiedätkö, missä päin Suomea asuu paljon ruotsinkielisiä? Pidätkö itse ruotsin taitoa tärkeänä? Perustele vastauksesi. Mitä muita 
vähemmistökieliä Suomessa on?
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Varjonyrkkeilijätär / skyGGebokser / shaDow boxer (tanska)

Lyhytelokuva tytöstä nimeltä Luna, joka näyttää paljon nyrkkeilijä-äidiltään. Äiti loukkaantuu ja sillä on vakavia seurauksia heidän 
elämälleen. Luna alkaa nyrkkeillä paetakseen todellisuutta. Elokuva kuvaa äiti-tytär suhdetta, joka kääntyy päälaelleen. Loukkaan-
tumisen jälkeen Luna pitää huolta äidistään. Hänen täytyy pysyä vahvana molempien edestä ja pitää toivoa yllä siitä, että kaikki 
muuttuu vielä paremmaksi.

Teemoja: rohkeus, identiteetti, yksinäisyys, toivo, pohjoismainen kieli (tanska) 

Lunan piirteitä:
Kerro päähenkilö Lunan luonteenpiirteistä ja ominaisuuksista. Voitte tehdä tehtävän yhdessä luokan kanssa tai oppilaat voivat 
työskennellä ryhmissä.

Keksi 3-5 adjektiivia, jotka kuvaavat Lunaa. Voit käyttää esimerkkejä elokuvasta perustellaksesi niitä.
Miksi Luna opettelee nyrkkeilyä? Mitä se hänelle merkitsee?
Miksi Luna on vihainen äidilleen?
Miksi Luna tekee tähtitaivaan äidilleen? Mikä tähtitaivaan merkitys on?

Yksinäisyys ja suru
Luna asuu yksin äitinsä kanssa, ja loukkaantumisen jälkeen Luna jää omilleen. Äiti on vaikeassa tilanteessa, koska hänellä ei ole 
mahdollisuutta olla tyttärensä luona, eikä Lunalla ei ole ketään jolle puhua tunteistaan. Ulkopuolelta hän näyttää voivan hyvin, 
mutta mikä Lunan käyttäytymisessä kielii siitä, että hänellä on vaikeuksia?
Keskustelkaa surun ja vakavien tunteiden käsittelemisestä. Voitte käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

Vaikka vain äiti on loukkaantunut, se vaikuttaa koko perheeseen - tässä tapauksessa Lunaan. Kuinka äidin loukkaantuminen 
vaikuttaa Lunaan?
Mistä näkee, että Lunalla on vaikeuksia mukautua loukkaantumisen johdosta seuranneisiin tunteisiin ja turhautumiin? Sen 
sijaan että hän sanoisi olevansa surullinen, miten hän reagoi?
Äidin loukkaantumisen jälkeen Luna aloittaa nyrkkeilyn ja vaikuttaa suorastaan sille omistautuneelta. Nyrkkeilystä tulee pako-
paikka, jonka avulla hän voi paeta todellisuutta ja välttyä kohtaamasta loukkaantumisesta seuranneita asioita. Miten nyrkkeily 
vaikuttaa tyttöön? Luuletko, että Lunan on hyvä yrittää käsitellä surua nyrkkeilyn kautta? Löydätkö muitakin tapoja, joilla Luna 
voisi helpottaa pahaa oloaan ja suruaan?
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POHJOISMAINEN IDENTITEETTI
Tätä materiaalia voidaan käyttää neljästä pohjoismaisesta elokuvasta muodostuvan Pohjolasta on moneksi -elokuvapaketin tee-
mojen tarkastelussa. Aineisto sisältää seuraavat teemat: identiteetti ja rohkeus, yksinäisyys, avoimuus ja perinteet Pohjoismaissa. 
Voit valita joitain teemoja ja aloittaa keskustelun henkilöiden luonteiden pohjalta. Voit myös käyttää aineistoa yleisemmin ja 
keskittyä pohjoismaisten perinteiden yhteisölähtöiseen teemaan.

identiteetti ja rohkeus
Kaikkien neljän elokuvan päähenkilöt ovat rohkeita ja vahvoja. He ovat sitoutuneet ratkaisemaan ongelmat, joita eteen tulee. 
Vertaa eri päähenkilöitä ja etsi eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.

Miten yksittäiset päähenkilöt osoittavat rohkeutensa?
Ovatko he kaikki rohkeita samalla tavalla?
Onko olemassa erilaisia tapoja olla vahva?

Käytä tarvittaessa tätä lainausta Tanssi heikolla jäällä -elokuvasta keskustellaksesi siitä, mitä rohkeus on: “Rohkeus tarkoittaa, että 
pelkää, mutta uskaltaa yrittää joka tapauksessa” (Elokuvan kohdassa 08:46).

Yksinäisyys
Kaikki päähenkilöt ovat tavalla tai toisella yksin. Keskustele luokan kanssa, millainen suhde on yksinäisyyden ja niiden ristiriitojen 
sekä vaikeuksien välillä, joita päähenkilöt kokevat. Voit käyttää seuraavia kysymyksiä.

Kuvaile omin sanoin ristiriitoja, joita päähenkilöt kokevat.
Miten he käsittelevät konflikteja, joita he kohtaavat?
Olisivatko asiat olleet toisin, jos heillä olisi joku, jolle kertoa ajatuksiaan ja tunteitaan?
Pääsivätkö päähenkilöt eroon yksinäisyydestään? Jos kyllä, miten?

Avoimuus
Kaikki päähenkilöt ovat empaattisia ja avoimia omalla tavallaan. Näiden ominaisuuksien avulla he ystävystyvät muiden kanssa ja 
pääsevät eroon yksinäisyydestään. Aloita keskustelu erilaisuuden hyväksymisestä. Käytä tarvittaessa seuraavia kysymyksiä.

Millä tavoin päähenkilöt ovat avoimia? Kuvaile.
Minkälaista erilaisuutta henkilöt kohtaavat elokuvissa?
Mitä puolia itsestään he pelkäävät näyttää muille? Miksi?
Miksi sillä on merkitystä mitä muut ajattelevat muista? Mitä ennakkoluuloja pelkäätte?

PERINTEET POHJOISMAISSA

Historiallisesti Pohjoismaat ovat olleet paljon tekemistä toistensa kanssa, koska valtioiden rajat eivät ole aina olleet samat kuin 
nykyään, vaan muuttuneet ajan myötä. Arvomaailma ja poliittiset tavoitteet ovat samankaltaisia.

Mieti, mitä yhteisiä perinteitä Pohjoismaissa on? Entä mitä ainutlaatuisia perinteitä on kussakin Pohjoismaassa? Käytä tarvit-
taessa apuna seuraavia tietoja:

Uskonto
Pohjoismaiden suurin uskonto on kristinusko, joten meillä on monia yhteisiä arvoja ja perinteitä. Viikinkien aikakaudella suurin 
uskonto oli pohjoismainen mytologia, jolloin palvottiin muun muassa Odinia ja Thoria.

Joulu
Joulu on yksi pohjoismaisista perinteistä. Laulamme samoja lauluja (esim. Tanssi heikolla jäällä -elokuva, jossa lauletaan “Maa on 
niin kaunis”). Monien perheiden joulunperinteisiin kuuluu joulukuusi ja lahjat sekä joulukirkko

Juhannus
Kaikkialla Pohjoismaissa juhlitaan vuoden valoisinta ja pisintä päivää. Juhannus on perinteinen juhlapäivä, johon liittyy kokkoja, 
juhannussalkoja, juhannuskoivuja, kukkia, juhlia, noitia tai saunomista riippuen siitä, missä päin juhlaa viettää.
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