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K1: Mites ne opettajat, ootteks te koskaan huomannu et ne kohtelis vaikka tyttöjä ja poikia eri tavalla? 
 
VALTTERI: En, tässä koulussa en oo huomannu, siis oon, ainakin, siis aina niinku tytöt käyttää aina 
kännykkää siellä tunnilla silleen, 24/7, ne on koko ajan kännykkä esillä mut sit, pojilla on kaks 
sekuntia kännykkä esillä ja sitten heti huomataan se, ja otetaan se pois, mut sillä aikaa tytöt vaan siellä 
kännykkällä.. 
 
K1: Niin opettajat kiinnittää huomiota enemmän siihen että ne.. 
 
VALTTERI: Niin enemmän kiinnittää huomiota poikiin vähän, mut se on ihan perussettiä, yleensä 
kouluissa tehdään niin. 
 
K1: Mistähän se johtuu? 
 
VALTTERI: En mä tiedä, pojilla on vähän semmonen niinku maine et ne olis, sellasia, vähän niinku, 
semmosii villimpii. 
 
K1: Niin et niistä tulis enemmän ongelmia. 
 
VALTTERI: Niin tai sit, tytöt on yleensä semmosia kiltimpiä niin, ei ne välttämättä luule et ne on 
kännykkällä siellä vaan ne voi olla vaikka jollain paperinpalalla. 
 
K1: Jos pojilla siis on semmonen maine, tai ajatellaan jotenkin yleisesti että pojat on jotenkin 
villimpiä niin, mitä mieltä te ootte siitä, pitääks se paikkansa? 
 
VALTTERI: En mä tiiä, meidän entisessä koulussa ainakin pojat oli vähän villimpii. En mä tiedä 
täällä ei kauheesti oo eroo paitsi että pari poikaa on vähän villimpää ku pari tyttöö ja sit pari tyttöö on 
vähän villimpää ku pari poikaa, vähän niinku samaa rataa. 
 
KRISTIAN: Joo. Semmonen, täällä on vähän villimpää ku ala-asteella ehkä vois sanoo. 
 
VALTTERI: Meidän ala-asteella oli paljon villimpää. 
 
KRISTIAN: Niin tuolla [Saman asuinalueen alakoulussa] totuttiin aika rauhalliseen. 
 
VALTTERI: Mun mielestä täällä on just rauhallista. 
 
KRISTIAN: Mutta, ei oo mitään suuria eroavaisuuksia oikein vielä löytyny. 
 


