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Kyselyn toteuttajalle
Tämä kysely voi toimia koulun tasa-arvosuunnittelun lähtökohtana. Koulu voi
muokata kysymyksiä vastaamaan paremmin omia tarpeitaan tai käyttää vain
osaa niistä. Kysely voidaan toteuttaa, vaikka oppilaiden kanssa olisi käyty tasaarvokeskustelu tai kyselyä voidaan käyttää keskustelun pohjana. Ennen kyselyä
opettajan kanssa voidaan käydä läpi kyselyssä esiintyviä käsitteitä.
Kyselyyn vastaajalle
Hei!
Tyttöjä ja poikia ei aina kohdella koulussakaan tasa-arvoisesti. Ehkä sinä olet
huomannut epäkohtia, joihin tahdot muutoksia. Vastaathan huolellisesti seuraaviin kysymyksiin niin osaamme rakentaa koulustamme oikeudenmukaisemman.
A Perustietoja vastaajasta
sukupuoli
luokka

a) poika
a) 7

b) tyttö
b) 8

c) muu
c) 9

d) en halua vastata

B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri
Kyllä

Ei

B.1 Tuletko mielelläsi kouluun?
B.2 Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
B.3 Pystytkö kääntymään opettajan puoleen, jos sinulla on huolia koulussa?
B.4 Koulussa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmentää sukupuoltaan haluamallaan
tavalla onpa hän tyttö, poika tai muunsukupuolinen.
Avoin vastaus
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C Opetus ja ohjaus
Vastaa seuraaviin väittämiin. Olet kuluneen vuoden aikana kokenut, että…

C.1

oppilaan sukupuoli vaikuttaa siihen, miten opettaja kohtelee häntä.

C.2

oppilaan sukupuoli vaikuttaa opintosuoritusten arviointiin.

C.3

opettajat asettavat erilaisia vaatimuksia oppilaan sukupuolesta riippuen.

C.4

kaikkia kannustetaan yhtä paljon sukupuolesta riippumatta.

C.5

opettajat sallivat tyttöjen ilmaista mielipiteitään tunneilla.

C.6

opettajat sallivat poikien ilmaista mielipiteitään tunneilla.

C.7

poikia rohkaistaan tekemään heitä itseään kiinnostavia oppiainevalintoja.

C.8

tyttöjä rohkaistaan tekemään heitä itseään kiinnostavia oppiainevalintoja.

C.9

poikia rohkaistaan tutustumaan myös perinteisesti naisvaltaisiin ammatteihin.

Kyllä

ei

Kyllä

Ei

C.10 tyttöjä rohkaistaan tutustumaan myös perinteisesti miesvaltaisiin ammatteihin.
Avoin vastaus

D Oppikirjat ja muu opetusaineisto
Onko oppikirjoissa tai muissa opetusaineistoissa

D.1

perinteisiä sukupuolirooleja noudattavia tekstejä tai kuvia?

D.2

perinteisiä sukupuolirooleja rikkovia tekstejä tai kuvia?

D.3

esimerkkejä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä ja sateenkaariperheistä?
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Avoin vastaus

E Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä koulussa
Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut tai havainnut
Kyllä
E.1

vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia ikäviä huomautuksia tai nimittelyä?

E.2

loukkaavaa kaksimielistä tai härskiä puhetta?

E.3

sosiaalisessa mediassa kuvia tai julkaisuja, jotka koit loukkaavaksi tai ahdistavaksi?

E.4

epäasiallisia viestejä tai puheluja, jotka koit ahdistaviksi?

E.5

lähentelyä tai fyysistä koskettelua, jonka koit epämiellyttäväksi tai ahdistavaksi?

E.6

seksuaalisia ehdotuksia tavalla, jonka koit ahdistavana tai epämiellyttävänä?

E.7

muuta, jonka olet kokenut sukupuoleen perustuvaksi tai seksuaaliseksi häirinnäksi?

Ei

Jos vastasit johonkin kohdan E kysymykseen myöntävästi
Kyllä
E.8

kohdistuiko häirintä sinuun?

E.9

kerroitko häirintään syyllistyneelle, että hänen tulisi lopettaa ahdistavaksi tai
epämiellyttäväksi koettu käytös?

E.10

saatoitko häirintätapauksen koulun henkilökunnan tietoon?

E.11

syyllistyikö häirintään toinen oppilas?

E.12

kuuluiko häirintään syyllistynyt koulun henkilökuntaan?

Ei
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Jos kerroit häirinnästä jollekin koulun henkilökunnasta
Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

E.13 ryhtyikö koulu riittäviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi?
E.14 jatkuuko häirintä edelleen?
Oletko itse koulussasi viimeksi kuluneen vuoden aikana

E.15 syyllistynyt kohdissa E.1. – E.7. esitettyihin tekoihin?
Avoin vastaus (Tässä voit kertoa tarkemmin häirinnästä. Jos et ole kertonut
koulun henkilökunnalle kohtaamastasi häirinnästä, tässä voit kertoa mikset.
Tähän voit kirjoittaa myös nimesi ja luokkasi, jos haluat, että sinuun otetaan
yhteyttä häirinnän vuoksi.)

F Muuta
Kyllä
F.1

Oletko saanut tarpeeksi tietoa sukupuolten tasa-arvosta koulussasi?

F.2

Oletko kokenut sukupuolestasi haittaa koulussasi?

F.3

Käyttäytyisitkö koulussa toisin, jos olisit toista sukupuolta?

F.4

Onko koulusi tasa-arvoinen?

Ei

Sukupuolten tasa-arvo toteutuu koulussamme seuraavista syistä hyvin/
huonosti
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Mitä muuttaisit koulussa, jotta sukupuolten tasa-arvo toteutuisi?

Millainen on tasa-arvoinen koulu?
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