
 

LIITE 3. Oppilaiden haastattelut – yleinen haastattelurunko 

 

- Koulukuljetukset  

• Miten tulet kouluun? (bussi, taksi, pyörä, kävellen, muu?)   

• Millainen koulumatka on?  

• Mitä teet koulumatkan aikana?  

• Kuinka pitkän aikaa koulumatka kestää? 

• Miltä koulumatka tuntuu? 

• Mihin aikaan heräät aamulla, milloin koulu alkaa yleensä? 

 

- Koulu 

• Mikä koulussa on mukavinta? 

• Mikä on pitkästyttävää?  

• Oletteko olleet samalla luokalla pitkään?  

• Oletko vaihtanut koulua? 

• Muuttuiko koulumatka?  

• Miten koulumuutos sujui? Mikä oli tylsää, mikä helppoa?  

• Saitko helposti uusia kavereita? 

• Oliko uusi koulu jo ennestään tuttu? 

• Miten saitte tietää, että muutos on tulossa?  

• Mitä ongelmia aiheutui koulupaikan muutoksesta? 

• Mitä hyvää tuotti koulupaikan muutos?  

 

- Yläkouluun siirtyminen (alakouluikäisten kysymykset) 

• Mihin alakoulusta siirrytään, missä yläkoulu on? 

• Onko yläkoululla käyty tutustumassa, onko se jo muuten tuttu paikka?  

• Millainen matka yläkouluun on, miten sinne kuljetaan? 

• Tuleeko samalle luokalle kavereita?  

• Onko teiltä kysytty, kenet haluatte samalle luokalle?  

• Onko tuleva koulu isompi kuin vanha?  

• Onko tulevassa koulussa enemmän oppilaita kuin nykyisessä? 

• Miltä muutos tuntuu? Jännittääkö, innostaako? 

• Millaisia kokemuksia uudesta koulusta on?   

• Jos olisi mahdollisuus, haluaisitko käydä yläkoulun omassa kunnassa?  

 

- Vapaa-aika ja harrastukset 

• Miten vietät vapaa-aikaasi? 

• Onko helppo kyläillä kavereilla? Voitko mennä kaverin luo koulun jälkeen?  

• Onko sinulla vapaa-ajan harrastuksia?  

• Miten pääset harrastukeesi, ja miten kuljet kotiin?  

• Onko paikkakunnalla mielenkiintoisia harrastuksia? 

• Mitä harrastuksia kaipaat paikkakunnalle?  



• Onko koulun yhteydessä harrastuksia tai kerhoja? 

• Muuttuvatko harrastukset, kun aloitat yläkoulussa? Ehditkö koulun jälkeen? Muuttuuko 

kulkeminen?    

 

- Lasten omakohtaiset näkemykset ja kokemukset 

• Oletteko osallistuneet koulun juhlien tai muun järjestämiseen? 

• Miten paljon saatte olla mukana päättämässä koulun arkeen, esim. teemapäivän 

sisältöön?  

• Osallistutko oppilaskuntatoimintaan? 

• Tiedätkö mitä siellä tehdään?  

• Tiedätkö mikä on nuorisovaltuusto ja mitä se tekee?  

 

- Peruskoululakkautus (niitä kokeneilta kysymys) 

• Ajatukset oman kylän koulun lakkauttamisesta (ensireaktiot, positiivista, negatiivista…), 

miten sai tietoa, kysyttiinkö jotain, kuultiinko…? 

• Mikä olisi ollut toisin, ellei omaa koulua olisi lakkautettu?  

• Mitä hyvä lakkauttamisesta oli yläkoulua silmällä pitäen? 

 

- Etäyhteyksin toteutettavan opetuksen käyttö 

• Mikä etäopetuksessa on kivaa? 

• Mikä on tylsää? 

• Onko etäopetuksesta haittaa/ hyötyä oppimiselle?  

• Haluaisitko enemmän etäopetusta vai vähemmän? Miksi? 

• Miten mielestäsi etäopetusta voisi parantaa? 

 

Mikä teidän mielestänne on lapsille ja nuorille tärkeää… 

• koulun käynnissä? 

• vapaa-ajan vietossa? 

• muuten? 

 

- Millaisia terveisiä haluat lähettää… 

• koulun rehtorille? 

• opettajille? 

• kunnan päättäjille? 

 

 


