KIUSAAMINEN
VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA
Vain joka kolmas vanhempi on
kyselyjen mukaan tietoinen
kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa
on osallisena, kerrotaan keskiviikkona
julkistetussa Opetusministeriön
tutkimuksessa.
Tutkimuksessa, joka tehtiin joulutammikuussa 1994 - 95, oli mukana
noin 19 000 vanhempaa, opettajaa ja
lasta ala- ja yläasteilta sekä lukioista,
joissa kiusaamista on esiintynyt.
Tutkimus on ensimmäinen
tämänkaltainen selvitys ministeriöltä,
ja sen piiriin kuului oppilaita
neljäsluokkalaisista ylöspäin.
Tutkimuksen mukaan 22 prosenttia
kyselyyn vastanneista ala-asteen
koululaisista kertoi kokeneensa
kiusaamista, kun taas vastaava luku
oli yläasteen oppilailla 13 prosenttia ja
lukiolaisilla 4 prosenttia.
Toisaalta noin 26 prosenttia alaasteen oppilaista kertoi kiusanneensa,
kun taas yläasteen oppilailla tämä
prosenttiluku aleni 20:een, ja lukion
oppilailla se oli 6 prosenttia.
Niistä, jotka vastasivat olleensa
kiusaajina, 39 - 65 prosenttia sanoi
myös tulleensa kiusatuiksi.
Tutkimus osoitti, että 37 prosenttia
ala-asteella kiusattujen oppilaiden
vanhemmista oli tietoisia lapsiinsa
kohdistuvasta kiusaamisesta.
Yläasteen oppilaiden vanhemmilla
tämä luku oli 34 prosenttia ja lukion
oppilaiden vanhemmilla 18 prosenttia.
Kiusaamisesta tietoisista
vanhemmista 14 - 18 prosenttia kertoi
kuulleensa kiusaamisesta opettajilta.
Vain 3 - 4 prosenttia vanhemmista oli
saanut tietää kiusaamisesta lapsiltaan,
tutkimuksessa todetaan.
Tutkimuksessa todettiin myös, että
42 prosenttia ala-asteen opettajista ei
tiennyt oppilaisiinsa kohdistuvasta
kiusaamisesta. Yläasteella tällaisten
opettajien osuus oli 29 prosenttia ja
lukioissa 69 prosenttia.
Kysyttäessä kiusaamisen takana

piilevää syytä noin 85 prosenttia
opettajista viittasi puutteelliseen
kotikasvatukseen. Monet vanhemmat
nostivat pääsyynä esiin lasten
oikeudentajun ja myötätunnon
puutteen.
Opetusministeriön edustaja sanoi,
että tulosten valossa vanhempien ja
opettajien tulisi olla läheisemmässä
kontaktissa lapsiin kiusaamisen
ehkäisemiseksi.
Koulukiusaaminen nousi Japanissa
merkittäväksi puheenaiheeksi sen
jälkeen, kun 13-vuotias Kiyoteru
Okouchi hirtti itsensä Nishiossa, Aichin
maakunnassa, syksyllä 1994. Hän oli
jättänyt jälkeensä viestin, jossa kertoi
luokkatovereidensa toistuvasti
uittaneen hänet läheisessä joessa ja
kiristäneen häneltä rahaa.
Kiusaamis-itsemurha sai
Opetusministeriön julkaisemaan
kiusaamisesta maaliskuussa 1995
selonteon, jossa opettajia kehotettiin
kieltämään kiusaajia tulemasta
kouluun.

Edellisellä sivulla oleva artikkeli ilmestyi japanilaisessa sanomalehdessä vuonna
1996. Vastaa alla oleviin kysymyksiin kyseisen artikkelin pohjalta.
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Tehtävä 34: KIUSAAMINEN
Millä kouluasteella kiusaamista raportoitiin esiintyneen useimmin?
A
B
C
D

Ala-asteella.
Yläasteella.
Lukiossa.
Sitä raportoitiin kaikilla kouluasteilla saman verran.

Tehtävä 35: KIUSAAMINEN

R118Q02- 0 1 8 9

Miksi artikkelissa mainitaan Kiyoteru Okouchin kuolema?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Tehtävä 36: KIUSAAMINEN
Kuinka suuri osa kunkin kouluasteen opettajista ei tiennyt, että heidän oppilaitaan
kiusattiin?
Ympyröi vaihtoehdoista (A, B, C tai D) se, joka parhaiten vastaa tilannetta.
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Tehtävä 37: KIUSAAMINEN

R118Q04- 0 1 8 9

Joidenkin ihmisten mielestä kiusaamisesta kertovaa artikkelia on vaikea lukea sen tavan
vuoksi, jolla tutkimustulokset on esitetty.
Miten graafisen esityksen lisäksi voitaisiin parantaa tapaa esittää tietoa, jotta sitä olisi
helpompi ymmärtää?
Esitä yksi ehdotus.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tehtävä 38: KIUSAAMINEN

R118Q05- 0 1 2 8 9

Artikkelissa sanotaan kiusaajista, että "39 - 65 prosenttia sanoi myös tulleensa
kiusatuiksi".
Mitä tämä tilastotieto kertoo kiusaamisen syistä?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tehtävä 39: KIUSAAMINEN

R118Q06Aa- 0 1 2 8 9
R118Q06Ab- 0 1 2 8 9

Artikkelissa kerrotaan, että Opetusministeriö teki kaksi ehdotusta kiusaamisen
vähentämiseksi kouluissa.
Mitkä ne olivat?
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................

Tehtävä 40: KIUSAAMINEN

R118Q06B- 0 1 2 8 9

Valitse toinen Opetusministeriön tekemästä kahdesta ehdotuksesta.
Selitä, miksi se mielestäsi olisi - tai ei olisi - tehokas tapa vähentää kiusaamista.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tehtävä 41: KIUSAAMINEN
Ajattele väittämää: "Kiusaaminen on sen seurausta, että nuorilta puuttuu arvoja."
Kenen mielipidettä tämä väittämä tutkimuksen mukaan edustaa?
A
B
C
D

Vanhempien.
Hallituksen.
Tutkimuksen suorittajien.
Artikkelin kirjoittajan.
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