Liite 5. Askel eteenpäin -kävely
Roolit
Olet urheilullinen ja hyvä tapainen peruskoululainen.
Olet oppimisvaikeuksista kärsivä peruskoululainen.
Olet peruskoululainen. Vanhempasi ovat työttömiä.
Olet lievästä masennuksesta kärsivä koululainen.
Olet äänekäs ja kaunis peruskoululainen.

Olet kehitysvammainen koululainen. Pystyt liikkumaan
ainoastaan pyörätuolilla.
Olet maahanmuuttajaperheen lapsi. Olet ainoa perheestä, joka
osaa suomen kieltä.
Olet peruskoululainen, jonka kotona on vakava alkoholiongelma.
Olet peruskoululainen. Mietit sukupuoli-identiteettiäsi.
Olet seksuaalivähemmistöön kuuluva peruskoululainen.
Olet suosittu ja sanavalmis peruskoululainen. Kuulut koulun
oppilaskuntaan.
Olet hiljainen ja ujo peruskoululainen.
Olet lievästi toimintakykyrajoitteinen peruskoululainen.
Olet peruskoululainen, jolla on ongelmia sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa.
Olet peruskoululainen, joka on todella vilkas ja sinun on vaikea
keskittyä.
Olet peruskoululainen, jonka kotona asuu vaikeasti vammainen
sisar.
Olet peruskoululainen, jonka perhe on sateenkaari perhe.
Olet peruskoululainen, joka tulee kouluun lasten kodista.
Olet peruskoululainen ja samalla paluumuuttaja ulkomailta.
Olet peruskoululainen. Vietät valtaosan vapaa-ajastasi netissä.
Olet peruskoululainen. Olet erittäin kiinnostunut
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Olet juuri uskoon tullut peruskoululainen.
Olet peruskoululainen. Harrastat kilpaurheilua.
Olet rauhallinen ja tunnollinen peruskoululainen.
Olet impulsiivinen ja ärhäkkä peruskoululainen.

Kysymykset roolin omaksumista varten:
-

Millainen lapsuus sinulla oli?
Kenen kanssa leikit?
Millaisia leikkejä leikit?
Minkälainen oli perheesi?
Minkälaisessa talossa asut?
Mitä vanhempasi tekevät/tekivät työkseen?
Minkälaista on arkielämäsi nyt?
Millaisia ovat ihmissuhteesi? Ystäväsi? Perheesi?
Miten vietät päiväsi?
Mitä teet aamulla/päivällä/illalla?
Minkälainen on elämäntyylisi?
Missä asut?
Mitä teet vapaa-aikanasi?
Kuinka paljon ansaitset kuukaudessa?
Miten ja missä vietät lomasi?
Miten ja missä vietät lomasi?
Mikä kiinnostaa sinua?
Mikä pelottaa?
Mitä odotat tulevaisuudeltasi?

Väittämät:
1. Saan helposti tietoa koulun toiminnasta.
2. Saan tietoa koulun toiminnasta omalla äidinkielelläni.
3. Saan ymmärrettävästi tietoa koulun toiminnasta.
4. Voin olla oma itseni koulussa.
5. Koen olosi turvalliseksi koulussa.
6. Minun on helppo tutustua muihin oppilasiin ja koulun henkilökuntaan.
7. Koen, että minua kohdellaan yksilönä koulussa.
8. Minun on helppo osallistua koulun eri tapahtumiin mm. juhliin.

9. Minun on helppo osallistua koulun eri tapahtumiin mm. retkiin.
10. Olen motivoinut käymään koulua.
11. Toiminta on suunniteltu kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittaen ja huomioiden.
12. Voin keskustella opettajan kanssa vapaasti koulupäivän aikana.
13. Koen, että koulun aikuiset puhaltavat yhteen hiileen ja tekevät paljon yhteistyötä.
14. Vanhempani ja huoltajani voivat osallistua helposti koulun toimintaan.
15. Koen, että opettaja tietää ja on kiinnostunut siitä, miltä minusta tuntuu.
16. Koen, että koulun rakenteita ja toimintakulttuuria on helppo muokata.
17. Koen, että koulun oppimateriaalit on kirjoitettu minun tyyppiselle oppilaalle.
18. Koulupäivän kulku on rytmitetty niin, että taukoja on riittävästi huomioiden ikätasoni.
19. Tiedän keneen ottaa yhteyttä koulussa, jos kaipaan ohjeistusta tai apua.
20. Koen, että ongelmatilanteen purussa koulussa, minua kohdellaan tasavertaisesti.
21. Käytökseni ei vaikuta arviointiini.
22. Persoonani ei vaikuta arviointiini.
23. Temperamenttini ei vaikuta arviointiini.
24. Ulkonäköni ei vaikuta arviointiini.
25. Minulla on riittävästi tietoa ja tiedän miten voit vaikuttaa asioihin koulussa.
26. Voin vaikuttaa siihen, mitä opiskelemme.
27. Voin vaikuttaa siihen, miten opiskelemme.
28. Koen, että saat ääneni kuuluviin koulussa ja minun mielipidettäni arvostetaan.
29. Koen, että kulttuuriani arvostetaan koulussa.
30. Koen, että vakaumustani arvostetaan koulussa.
31. Koulupäivän aikana tiedän, missä wc:ssä voi asioida.
32. Koen, että sinua kohdellaan yhdenvertaisesti suhteessa muihin oppilaisiin.
33. Koen, että minua kohdellaan tasa-arvoisesti koulussa.

