
 

 

Keskustelut lasten ja nuorten kanssa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 

Kysymyksiä ja ohjeita keskustelun tueksi  

Alakoululaiset 

Syksyn 2017 käydään kemiläisissä päiväkodeissa, esiopetuksessa ja peruskouluissa lasten ja 

nuorten kanssa ryhmäkeskusteluja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Keskustelujen 

tavoitteena on saada lasten ja nuorten ajatukset esiin ihmisten moninaisuuteen, tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen liittyen ja kuinka meidän tulisi nämä huomioida kasvatuksessa ja opetuksessa. 

Keskustelut ovat vapaamuotoisia ja alla olevat kysymykset on tarkoitettu vain keskustelun tueksi.  

Keskustelut toivotaan dokumentoitavan, mutta keskustelujen vetäjä saa itse päättää 

dokumentaatiomuodosta: vapaamuotoiset muistiinpanot (jos kirjoitat muistiinpanoja käsin, voit 

ottaa muistiinpanoistasi kuvan), lasten tuottama tarina, laajempi kirjoitelma, äänite tai video 

käydystä keskustelusta tms. – valitse se dokumentaatiomuoto, mikä sinulle parhaiten sopii 😊. 

Käytyjä keskusteluja hyödynnetään mm. 10.10. järjestettävässä koko Kemin yhteisessä huoltajille 

suunnatussa vanhempainillassa, marraskuisissa koulutuksissa sekä muussa kehittämistyössä. 

Dokumentaatiot lähetetään sähköpostitse Sinikka Himolalle, sinikka.himola@kemi.fi. 

Keskusteludokumentaatioita toivotaan 6.10. mennessä ja viimeistään 31.10.2017. 

Lisää tietoa keskusteluista antaa Eija Leinonen KoulutusAvaimelta, eija.leinonen@koulutusavain.fi.  

Ryhmiä muodostettaessa ja keskusteluja toteutettaessa on hyvä huomioida lasten ja nuorten 

vaikutus toisiinsa, esim. puheliaat vs. hiljaisemmat, uskalletaanko sanoa toisten kuulleen asioita, 

sanotaanko niin, miten ryhmän ”mielipidevaikuttaja” sanoo jne. – kuinka saataisiin kaikkien ääni 

kuuluviin.  

Kysymyksiä keskustelujen tueksi – saa vapaasti kysyä ”omin sanoin” ja muitakin asioita kuin tässä 

esiin tulevia: 

1. Mitä mielestänne tasa-arvo tarkoittaa? Mitä tasa-arvo on? 

2. Voitteko olla omia itsejänne koulussa? Voitteko tehdä niitä asioita, joista pidätte? 

3. Kohtelevatko oppilaat, siis tytöt ja pojat, toisiaan samalla tavalla? 

→ jos lapset vastaavat ei, voi kysyä millä tavoin ei 

4. Kohtelevatko aikuiset (vanhemmat, opettajat) tyttöjä ja poikia samalla tavalla? 

→ jos lapset vastaavat ei, voi kysyä millä tavoin ei 

5. Kohtelevatko oppilaat ”erilaisia” oppilaita (maahanmuuttajataustaisia, vammaisia tms.) 

samalla tavalla? 

→ jos lapset vastaavat ei, voi kysyä millä tavoin ei 

6. Suhtaudutteko itse samalla tavalla tyttöihin ja poikiin? 

→jos lapset vastaavat, ei, voi kysyä, millä tavoin he suhtautuvat eri tavoin tyttöihin ja 

poikiin (missä on eroa)? 
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7. Odotetaanko teidän tekevän joitain asioita vain sen takia, että olet tyttö/poika? 

→jos lapset vastaavat kyllä, voi kysyä millaisia asioita? 

8. Jos olisit poika, odotettaisiinko sinun käyttäytyvän toisin kuin nyt, kun olet tyttö/Jos olisit 

tyttö, odotettaisiinko sinun käyttäytyvän toisin kuin nyt, kun olet poika? 

→jos lapset vastaavat kyllä, voi kysyä miten eri tavoin odotetaan käyttäytyvän 

→ jos lapset vastaavat ei, voi kysyä millä tavoin ei 

9. Tunnetteko olonne koulussa turvalliseksi? 

→jos lapset vastaavat ei, voi kysyä missä ja milloin ei tunne oloaan turvalliseksi 

10. Onko teitä tai jotain toista oppilasta kiusattu? 

→ jos kyllä, voi kysyä kerroitko siitä aikuiselle, esim. opettajalle 

→ jos kerroit, puuttuiko aikuinen kiusaamiseen? 

11. Onko teistä helppo kertoa opettajalle jostain vaikeasta asiasta, esimerkiksi kiusaamisesta? 

→jos ei, voi kysyä missä asioissa ei ole helppo kertoa ja miksi? 

12. Tytöt, onko teillä koulussa poikia kavereina? Pojat, onko teillä koulussa tyttöjä kavereina? 

→kysytään siis onko kavereina eri sukupuolta olevia 

13. Miten teistä koulussasi suhtaudutaan tyttöjen ja poikien väliseen kaveruuteen? 

14. Miten aikuisten pitäisi edistää kaikkien tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta? 


