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HAASTATTELURUNKO – MASCULINITIES AND ETHNICITIES IN NEW TIMES

Yksilöhaastattelut
Tausta
-

Ikä
Miten asut: vanhempien kanssa, molempien, yhden, isä-/äitipuolen, muiden huoltajien?
Vuoroasuminen?
Onko sinulla siskoja tai veljiä, kuinka vanhoja? Miten tulette toimeen keskenänne?
Missä asut, asutko koulun lähellä? Oma huone?
Kerro kolme asiaa, jotka ovat sinulle itsellesi erityisen tärkeitä?

Mikä määrittelee pojan? Jos kuvailisit jollekin ulkoavaruudesta tulleelle oliolle, mikä on ”poika”, mitä
sanoisit?
Suhteet poikiin
-

Miten yleensä tulet toimeen muiden poikien kanssa, koulussa tai koulun ulkopuolella?
Mitä sinä ja ystäväsi tykkäätte tehdä yhdessä? Millaisista asioista keskustelette?
Ovatko pojat keskenään erilaisia?
Millaisten poikien kanssa yleensä vietät aikaa?
Ovatko jotkut pojat suosittuja? Miten jostakusta tulee suosittu?
Suosivatko opettajat joitakin poikia? Miksi luulet niin?
Kiusataanko tai nälvitäänkö joitakin poikia? Mistä syistä?
Oletko tyytyväinen luokkaasi vai haluaisitko mieluummin olla eri luokalla?
Millaiset asiat ovat yleensä sinun ja kavereidesi mielestä hauskoja?
Onko sellaisia asioita joista puhut vain poikien kanssa?

Suhteet tyttöihin
-

Vietätkö aikaa enimmäkseen poikien vai tyttöjen kanssa?
Onko erilaista olla tyttöjen kuin poikien kanssa? Teetkö erilaisia asioita?
Onko sinulla ystäviä jotka ovat tyttöjä? Onko väliä, onko ystävä tyttö vai poika?
Onko kenelläkään luokkakaverillasi tyttö- tai poikaystävää?
Millaisia eroja tyttöjen ja poikien välillä on? Ovatko tytöt ”tunteellisempia” kuin pojat? Miten se
näkyy? Onko olemassa ”kovia” tyttöjä?
Kohdellaanko koulussa kaikkia tasa-arvoisesti? Suosivatko opettajat tyttöjä (tai poikia)? Mistä
tiedät? Oletko koskaan ajatellut että tytöillä olisi helpompaa kuin pojilla?
Jos koulussa nimitellään tai kiusataan, millaisia haukkumanimiä käytetään pojista, entä tytöistä?

Media
-

Mitä medioita seuraat? TV (sarjat), elokuvat, internet, some? Musiikki (spotify)?
Mistä ohjelmista/kanavista pidät, miksi? Millaiset ohjelmat yleensä kiinnostavat sinun ikäisiäsi
poikia?

-

Pelaaminen: pelaatko tietokone/kännykkäpelejä tai pelikoneilla, millaisia pelejä pelaat, yksin vain
muiden kanssa? Mikä niissä on hyvää? Pelaavatko pojat ja tytöt saman verran tai samalla tavalla?
Luetko kirjoja, sarjakuvia, lehtiä?
Esikuvat: Onko olemassa jotain ihmisiä joita ihailet? Onko olemassa ihmisiä, jollainen et halua olla?

Etnisyys
-

Ajatteletko että olet suomalainen / jonkun muun maalainen?
Onko koulussa tai kaveripiirissä poikia muista kuin suomalaisista taustoista? Millaisista taustoista?
Vietätkö heidän kanssaan aikaa? Mitä teette yhdessä?
Luuletko että poikia kohdellaan eri tavoin riippuen siitä, mistä heidän vanhempansa ovat kotoisin?
Oletko kokenut tai nähnyt epäreilua tai rasistista kohtelua koulussa tai muualla?
Onko oma etninen taustasi tärkeä sinulle? Onko taustalla tai ihonvärillä väliä sosiaalisissa
suhteissa? Ovatko ihmiset erilaisia sen mukaan, mikä heidän taustansa on?

Suhteet aikuisiin
-

-

Miten tulet yleensä toimeen aikuisten kanssa?
Oletko läheinen vanhempiesi kanssa? Onko sinulla muita läheisiä aikuisia miehiä tai naisia
elämässäsi?
Mitä teet perheesi kanssa? Puhutko vanhempiesi kanssa omista asioistasi?
Onko joitain asioita joita teet tai joista puhut äitisi/äitipuolesi kanssa mutta et isäsi/isäpuolesi
kanssa? Onko joitain asioita joita teet tai joista puhut isäsi/isäpuolesi kanssa mutta et
äitisi/äitipuolesi kanssa?
Onko asioita, joista puhut ystäviesi kanssa, mutta et vanhempiesi kanssa? Onko asioita, joista puhut
vanhempiesi kanssa, mutta et ystäviesi kanssa?

Yhteiskuntaluokka
-

Mitä vanhempasi tekevät työkseen?
Sanoisitko, että perheesi tulee hyvin taloudellisesti toimeen? Onko sillä väliä, onko rahaa, mihin
sinä tarvitset rahaa?
Onko sinulla yhtä paljon/ enemmän / vähemmän rahaa käytössä kuin ystävilläsi?
Vaikuttaako raha/varallisuus jotenkin ystävyyssuhteisiin tai siihen ketkä ovat suosittuja?
Mitkä ovat hyviä/huonoja asioita raha/varallisuus tuo?

Tunteet
-

-

Muistatko jonkun hetken kun olet ollut todella onnellinen? Puhuitko kenenkään kanssa siitä, miltä
sinusta tuntui? Muistatko jonkun hetken kun olet ollut huolissasi tai stressaantunut? Puhuitko
kenenkään kanssa siitä, miltä sinusta tuntui? Kenen?
Kertovatko muut ihmiset sinulle koskaan huolistaan? Ketkä?
Minkälaiset asiat huolestuttavat sinun ikäisiäsi poikia?
Luuletko että pojille yleensä on helppo puhua huolistaan vai pysyttelevätkö he useimmiten hiljaa?
Käyttäytyvätkö tuntemasi pojat koskaan väkivaltaisesti? Miksi? Entä sinä itse? Millaisissa
tilanteissa?

Muutos ja tulevaisuus
-

Mitä asioita odotat innolla kun tulet vanhemmaksi/aikuiseksi? Mitkä asiat tulevaisuudessa tuntuvat
tylsiltä?
Mitä kuvittelisit tekeväsi, kun olet vanhempiesi ikäinen? Millainen henkilö uskot olevasi? Millaista
työtä haluaisit tehdä?
Haluaisitko asua yksin tai jonkun kanssa? Haluaisitko saada joskus perhettä tai lapsia?
Miten olet muuttunut viimeisten muutaman vuoden kuluessa?
Miten uskot muuttuvasi seuraavien muutamien vuosien kuluessa?

Kuvat
-

Mistä kuvasta tykkäät eniten? Mistä vähiten? Haluaisitko olla kuin jonkun kuvan poika/mies tai
voitko kuvitella itsesi kuvaan? Näyttääkö jonkun kuvan poika/mies siltä, ettet tulisi hänen/heidän
kanssaan toimeen? Minkä kuvan/kuvien pojat/miehet ovat vähiten samanlaisia kuin sinä? Onko
jonkun kuvan poika/mies erityisen miehekäs/epämiehekäs?

