OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN – VUOROVAIKUTUS JA EMPATIA

SALAISET TAVOITTEET
Ongelman tai konfliktin voi ratkaista, mikäli kaikki ovat vilpittömästi halukkaita
siihen. Tämä edellyttää, että kaikki osapuolet ovat mahdollisimman rehellisiä ja
pystyvät kertomaan tavoitteistaan avoimesti. Luottamus rakentuu usein hitaasti ja
hyvien kokemusten kautta, siten toinen huomataan luottamuksen arvoiseksi. Mitä
useamman tahon ottaa alusta saakka mukaan, sen todennäköisemmin kaikille sopiva ratkaisu voidaan löytää.

MISTÄ HARJOITUKSESSA ON KYSE
•
•
•

Kesto: noin 15 minuuttia + keskustelu
Jaa luokka ryhmiin ja anna heille tavoitteeksi koota yhdessä palikoista tehtävän mukainen rakennus.
Jokainen oppilas saa myös oman salaisen tavoitteen, jotka voivat aiheuttaa
ristiriitoja ja hankaluuksia yhteisen tavoitteen rakentamisessa.

HARJOITUKSEN TAVOITTEET
Tämä harjoitus auttaa osallistujia ymmärtämään, kuinka tärkeää on toimia yhdessä ja kuinka
tuhoisaa voi olla, jos mukana on piilotettuja tai salaisia intressejä. Ne voivat helposti johtaa
konflikteihin ja ristiriitoihin. Tässä harjoituksessa voidaan käsitellä muun muassa konfliktin
ratkaisemisen taitoja, itsevarmuutta ja suostuttelutaitoja.

HARJOITUKSEN KULKU
Tarvitset värillisiä Legoja tai muita sopivia rakennuspalikoita. Huolehdi siitä, että sinulla on
erivärisiä legoja. Setissä tulee olla esimerkiksi sinisiä, mustia, punaisia ja valkoisia palikoita.
Tarvitset myös kortteja, joihin tulee asialistalla olevia asioita: salattuja ja piilotettuja tehtäviä
ja ohjeita,  joita osallistujien tulee noudattaa. Alla on kuvaus siitä, mitä jokaisen kortin tulee
sisältää.
Jaa osallistujat enintään neljän hengen ryhmiin. Selitä ryhmille, että heidän tehtävänsä on
rakentaa seinä käyttämällä rakennuspalikoita antamiesi ohjeiden mukaisesti.
Kirjoita yleiset ohjeet taululle, jotta jokainen voi nähdä ne. Esimerkiksi: “Tee seinä, joka on 6
riviä korkea ja kaksi palaa leveä, jossa on ikkuna.”
Jaa sitten satunnainen ”salainen kortti” jokaiselle osallistujalle. Selitä heille, että kortissa on
kuvattuna heidän salainen tavoitteensa, jota heidän ei tule paljastaa muille osallistujille. Kun
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seinän rakentamista suunnitellaan, heidän tulisi pyrkiä saamaan oma tavoitteensa toteutumaan lopullisessa rakennelmassa.
Alla on esimerkkejä salaisista tavoitteista. Voit muokata niitä tehdäksesi harjoituksesta
puolueellisen tai vinoutuneen sen mukaan, mihin suuntaan haluat harjoituksen menevän tai
millaisia palikoita on saatavilla. Esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

Varmista, että 4 valkoista palaa koskettaa toisiaan vaakasuunnassa.
Varmista, että jokaisella rivillä on 3 sinistä palaa.
Varmista, että mustia palikoita ei ole ensimmäisellä tai viimeisellä rivillä.
Varmista, että seinässä on pystysuunnassa toisiaan koskettavia punaisia palikoita ylhäältä alas saakka.
Varmista, että millään rivillä ei ole enempää kuin kolmea eri väriä.
Varmista, ettei sininen pala kosketa punaista missään kohtaa.
Varmista, että joka toisella rivillä on valkoinen pala jne.

Luonnollisesti salaiset tavoitteet saattavat johtaa konflikteihin ryhmien sisällä. Suunnitelman ja rakennelman valmistuminen Kestää myös kauemmin ja ryhmän tyytyväisyys voi olla
matala kaiken kaikkiaan.  

POHDITTAVAA HARJOITUKSEN JÄLKEEN
Anna harjoitukseen noin 15 minuuttia aikaa ja tuo sitten oppilaat yhteen keskustelua varten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikä ryhmä onnistui saavuttamaan tavoitteen, jonka annoit?
Kuka saavutti oman salaisen tavoitteensa?
Minkälaisia vaikeuksia ryhmillä oli?
Onnistuivatko kaikki saavuttamaan tavoitteensa vai ainoastaan jotkut?
Syntyikö konflikteja? Minkälaisia?
Mikäli konflikteja syntyi, onnistuttiinko ne ratkaisemaan kompromisseilla ja
joustamisella?   
Hylättiinkö jonkun ehdotus koska sen takana pelättiin olevan salaisia tai piilotettuja tavoitteita?
Pystyivätkö osallistujat saavuttamaan ja säilyttämään muiden luottamuksen?
Mikä vaikutus salaisella intressillä oli tavoitteen saavuttamisen kannalta – ja
mikä tärkeämpää, millainen vaikutus sillä oli moraalin kannalta?
Mikä oli tärkein asia, joka harjoituksesta opittiin?

Voit tehdä harjoituksen kilpailuttamalla ryhmiä keskenään. Se lisää painetta, mikä luultavasti korostaa ja vahvistaa salaisen tavoitteen vaikutusta vielä enemmän
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