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RASITTAVUUS                              ESIINTYMISTIHEYS  

                    

1  2  3  4  5 (Arvo:4)  Oppilas - oppilas            1  2  3  4  5 (Arvo:4) 

Kiusaamis- ja tappelutapaukset, näihin lukee myös sen, jos huomaa, että oppilas on 

ruvennut vetäytymään paljon, varsinkin sellainen hamittaa, koska ei tiedä, kuka on 

syyllinen tähän. Huomaa, että jotain on tapahtunut luokkayhteisössä, mutta ei tiedä, mitä. 

 

1  2  3  4  5 (Arvo:3) Oppilas - opettaja           1  2  3  4  5  (Arvo:3) 

Oppilas kokee tulleensa väärinymmärretyksi tai ettäopettaja on epäoikeudenmukainen 

häntä kohtaan. Esim. kun pitäisi mennä välitunnilla ulos (haastateltava sanoo, että se on 

asia, jota hän ei ymmärrä itsekään, ja että hänellä on siksi heikot kantimet selittää tätä 

oppilaille), varsinkin yläluokkien oppilaat sanovat, että se on tyhhmää ja etä siellä ei ole 

kivaa, ja haastateltava on tässä samaa mieltä, mutta täytyy kuitenkin tehdä näin.  

Sitten sellaiset , kun tytöt käyvät kertomassa (usein ihastuksiinsa liittyviä) juttuja toisille 

tytöille, ja opettaja huomauttaa tästä, niin tytöt sanovat, että sä et ymmärrä ollenkaan. 

Vaikka he sanovat sen leikin varjolla, niin silti harmittaa, että sellainen tilanne tuli. 

(Koska tällaisia tilanteita on aika usein, esiintymistiheydeksi on laitettu  säännöllisessti.)  

 

1  2  3  4  5 (Arvo:3) Luokka - opettaja            1  2  3  4  5  (Arvo:1) 

Sellainen tilanne, että luokan hallitus on päättänyt istumajärjestyksen (periaatteessa se 

on sen tehtäviä), ja sitten opettaja huomaa, että se ei kaikin osin toimi, ja joutuu 

muttamaan sitä, jolloin tulee tällaista ikävää. 

(Opettaja on kuitenkinjo syksyllä pelannut sillä tavoin varman päälle, että antaessaan 

luokan hallitukselle tälklaisen oikeuden, on pidättänyt itsellään veto-oikeuden, jonka 

luokka kyllä muistaa.) 

  

1  2  3  4  5 (Arvo:3) Kollega - opettaja           1  2  3  4  5 (Arvo:1) 

Takanapäin asioista puhuminen.(Esim. miksi sekin toi ne rummut luokkaansa...) 

 

1  2  3  4  5 (Arvo:4) Rehtori - opettaja           1  2  3  4  5 (Arvo:1) 

(Täälläkin ollut tällainen) Rehtorin ja vararehtorin välillä olut tällaista, että kun rehtori on 

poiss, niin vararehtori tuo asiat esille sillä tavoin, että jos hän olisi rehtori, niin hän hoitaisi 

asiat näin, kyseessä on pitkälti kunnioituksen puute ja takanapäin puhuminen, mitkä 



 

 

häntä itseään ärsyttävät. itsellä ei ole ollut.  

 

 


