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Ohjeita opettajille 

ARBAX- Against Racial Bullying and Xenophopbia – Rasistista kiusaamista ja muukalaisvihaa vastaan 

ARBAX: Projektin tavoite ARBAX (2012–2013) on kaksivuotinen Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen 

ohjelman Comenius -hanke. Projektin keskeinen tavoite on osallistua kouluissa tapahtuvan väkivallan ja 

kiusaamisen vähentämiseen ja ehkäisemiseen. Hanke keskittyy erityisesti sellaiseen kiusaamiseen ja 

väkivaltaan, joka perustuu syrjintään, suvaitsemattomuuteen ja rasismiin.   

Projektin keskeinen tavoite on osallistua kouluissa tapahtuvan kiusaamisen vähentämiseen ja 

ehkäisemiseen. Hanke keskittyy erityisesti sellaiseen kiusaamiseen, joka perustuu syrjintään, 

suvaitsemattomuuteen ja rasismiin. Maahanmuuton ja globalisaation myötä monikulttuuristuvat 

kouluympäristöt joutuvat entistä enemmän käsittelemään väkivaltaa, joka kohdistuu erilaisista etnisistä, 

kulttuurisista ja sosiaalisista ympäristöistä tuleviin oppilaisiin. ARBAX -projektissa käsitellään yhdessä 

oppilaiden kanssa kuinka erilaiset yksilöt ja kulttuurit voivat elää rintarinnan ja kuinka kulttuuriset ja 

etniset stereotypiat ja ennakkoluulot voivat aiheuttaa kiusaamista. Projekti on tuottanut 3D-pelin ja sen 

käyttöoppaan opettajille, joka on suunnattu yläkouluikäisille nuorille (12-16-vuotiaille). Pelin tavoite on 

saada oppilaat pohtimaan kiusaamista ja rasismia sekä haastaa työskentelemään kohti kiusaamisesta ja 

rasismista vapaita ympäristöjä. 

Mitä on (rasistinen) kiusaaminen? 

Mikä tahansa käyttäytyminen, jonka tavoitteena tai tuloksena on yhden ihmisen tai ryhmän 

nöyryyttäminen, naurunalaiseksi tekeminen, uhkailu johtuen heidän ihonväristään, kansallisuudesta, 

etnisyydestä, uskonnosta tai kulttuurista. Häiritsevä käyttäytyminen voi olla esimerksi ”perinteistä 

kiusaamista” tai ”netti-kiusaamista”.  

 Perinteisellä kiusaamisella tarkoitamme kiusaamista, joka tapahtuu pääasiassa kasvotusten. 

Tämä kiusaaminen voi olla joko verbaalista eli suullista (esimerkiksi nimittely, uhkailu), fyysistä 

(lyöminen, potkiminen), eleellistä (uhkailu, pilkkaaminen elein), kiristämistä (materiaalin avulla) tai 

epäsuoraa ja psykologista (huhujen levittäminen, tavaran vahingoittaminen, ulkopuolelle jättäminen).  

 Nettikiusaaminen on taas tarkoituksenmukaista käyttäytymistä yhden henkilön tai ryhmän 

toimesta käyttäen elektronisia kommunikointivälineitä (tekstiviestit, sähköpostit, sosiaalinen media), 

joka pyrkii loukkaamaan, nöyryyttämään, uhkailemaan tai ahdistelemaan jotakuta. Nettikiusaaminen 

eroaa kasvotusten tapahtuvasta kiusaamisesta seuraavin tavoin: 

 Tavoittaa suuren määrän ihmisiä määrittelemättömäksi aikaa 

 Kiusaaja voi pysyä nimettömänä 

 Uhrilla ei ole kontrollia tilanteeseen 

 Kiusaaja ei näe uhrinsa reaktiota, mikä poistaa empatian  

 Sivullisen on hankala puuttua asiaan 

Perinteiselle kiusaamiselle ominaista on: 
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 Tarkoitus satuttaa uhria 

 Toiminnan toistaminen  

 Vallan epätasapaino uhrin ja muiden välillä 

Kuitenkin, myös Internetissä kerran tapahtuva solvaus tai loukkaava teksti voidaan katsoa toistuvaksi 

aktiksi, koska sitä voidaan rajattomasti jakaa uudelleen levitykseen ja voi mahdollisesti jäädä 

kyberavaruuteen ikuisesti.  

Kiusaamisen seuraamukset 

Rasistisen kiusaamisen seuraukset ovat samankaltaiset kuin muullakin kiusaamisella. Kuitenkin sen 

vaikutus voi olla suurempi, koska uhrien on mahdotonta puuttua tai muuttaa asioita, joiusta heitä 

saatetaan kiusata, esimerkiksi ihonväri, kieli, etninen alkuperä tai uskonto. Rasistinen kiusaaminen ei 

myöskään loukkaa pelkästään uhria, vaan myös uhrin koko perhettä ja kulttuuria. Kuitenkin kiusaamisen 

vaikutuksia yksilöön on hankala arvioida, sillä jokainen tapaus on erilainen.  

Kiusaaminen tai sen uhriksi joutuminen on usein liitetty erilaisiin psykosomaattisiin, psykologisiin ja 

fyysisiin ongelmiin. Eniten ongelmia on sekä kiusatuilla sekä kiusaajilla. Sekä nettikiusaaminen että 

perinteinen kiusaaminen lisäävät masennukseen sairastumisen riskiä, yksinäisyyttä sekä itsemurhan 

riskiä.  

Kiusaamisen vaikutuksiin kuuluvat muun muassa: 

 Stressi 

 Keskittymiskyvyn väheneminen  

 Motivaation ja energian puute 

 Koulutyön heikkeneminen 

 Ahdistus 

 Fyysiset oireet kuten päänsärky, vatsakivut, oksentaminen 

 Lintsaaminen 

 Itsetunnon heikkeneminen 

 Mielialan vaihtelut 

 Vihaisuus 

 Surullisuus, toivottomuus 

 Syömishäiriöt 

 Univaikudet 

 Alkoholin tai huumeiden käyttäminen 

 Luottamusongelmat 

 Masennus 

 Sulkeutuminen 

 Itsetuhoisuus 

 Itsemurhariski 
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Keinoja puuttua kiusaamiseen 

 Lyhtykestoinen kiusaaminen 

 Reagoi jokaiseen tapaukseen nopeasti huolimatta siitä, kuinka vähäpitoiselta se saattaa 

vaikuttaa. Tämä osoittaa heti, että koulu ei suvaitse minkäänlaista kiusaamista. Kun koulu reagoi 

nimettömiin yhteydenottoihin, joissa kerrotaan kiusaamisesta, se antaa muillekin uskallusta kertoa 

jollekulle kiusaamisesta. Monesti nuoret eivät kerro ikävistä kokemuksistaan, koska he pelkäävät, ettei 

heitä uskota tai että heitä pidetään kantelijoina. He saattavat myös pelätä kiusaajan reaktiota ajatellen, 

että kiusaaminen saattaa pahentua entisestään. Opettajien tulisi: 

-Tukea uhria, auttaen tätä ymmärtämään, ettei hän ole syyllinen tapahtuneeseen 

-Ymmärtää kiusaajaa 

-Laittaa tapaukset ylös, huolimatta siitä, onko niillä ollut todistajia 

-Tapauksia kannaattaa vertailla, jotta huomataan mahdollisia käytösmalleja 

Kiusaajaa rangaistaessa ei kannatta syytellä, vaan käyttää menetelmiä (esimerkkinä NO Blame 

Approach=Ketään ei syyllistetä-taktiikka), jotka ehkäisevät huonoa käytöstä. Tavoitteena on saada 

kiusaaja: 

-ymmärtämään uhria ja olemaan empaattinen 

-ottamaan vastuuta 

-käyttäytymään paremmin 

Jos menetelmä ei muuta oppilaan käytöstä, on ongelmatilanteissa jatkotoimenpiteiden oltava koulun 

säännöksien mukaisia.  

On suositeltavaa, että uhrin perheeseen otetaan yhteyttä ja kerrotaan taphtuneesta, jotta uhri voi 

kotonaan saada asianmukaista tukea omaisiltaan. Perhe voi myös olla yhteydessä koulun 

henkilökuntaan ja pohtia ratkaisuja yhdessä.  

The No Blame Approach 

Taktiikka koostuu seitsemästä vaiheesta. Georgina Robinson ja Barbara Maines (2000) kuvaavat Safe to 

Tell-teoksessaan (Lucky Duck Publishing Ltd.) menetelmää näin: 

1.askel –Puhu uhrin kanssa 

Ongelmatilanteessa, aloita keskustelemalla uhrin kanssa. Rohkaise häntä kuvaamaan omia 

tuntemuksiaan ja käytä reflektoivia kommentteja kuten ”Miltä sinusta tuntuu?...Tämä on 

varmasti vaikeaa sinulle.” Tarkoitus ei ole saada selville tapahtuneen yksityiskohtia, vaan saada 

uhri tuntemaan, että häntä tuetaan ja uskotaan.  

On tärkeää, että uhri ymmärtää ja hyväksyy tavan, jolla koulu haluaa puuttua kiusaamiseen, sillä 

hän saattaa pelätä joutuvansa uudelleen uhriksi. Voi olla tärkeää saada kiusaajat ymmärtämään 

tuskan, jonka he ovat aiheuttaneet. On myös saada puhua jollekin, jolla on samankaltaisia 

kokemuksia. On tärkeää muistaa: 

-Asioita, jotka uhri haluaa pitää luottamuksellisina, täytyy kunnioittaa    

-Pyytää uhria nimeämään tilanteessa mukana olleita ihmisiä 

-Rohkaista uhria ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi kirjoittamalla niistä 
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-Tarjota uhrille mahdollisuutta tulla puhumaan milloin tahansa 

2.askel – Pyydä mukana olleet ihmiset koolle 

                Pyydä ihmiset, jotka ovat uhrin mukaan olleet mukana kiusaamistilanteessa koolle. Näin voit 

tasapainottaa ryhmää ja tunnistaa heidän eri roolit ja käyttäytymismallinsa. Tarkoitus on tuoda esille 

ryhmäläisten hyviä ja vahvoja puolia.  

3.askel – Selitä ongelma 

                Aloita selittämällä, että eräällä oppilaalla on vaikeaa. Voit kertoa tapahtuneesta kuitenkaan 

nimeämättä kiusaajia tai muita osallisia.  

4.askel – Jaa vastuu 

               Uhrista ja kiusaamisesta kertominen ryhmälle saattaa tehdä ryhmäläisten olon epämukavaksi ja 

he saattavat pelätä mahdollisia rangaistuksia. On hyvä tehdä selväksi osallisille, että: 

  -Kukaan ei ole vaikeuksissa ja heitä ei rangaista 

 -On kaikkien yhteinen vastuu auttaa uhria 

 -Ryhmän on kokoonnuttava keskustelemaan siitä, kuinka ongelma voitaisiin ratkaista yhdessä 

5.askel – Pyydä ryhmäläisiltä ideoita 

                 Osalliset ovat yleensä helpottuneita kuullessaan, ettei heitä rangaista sekä aidosti katuvaisia 

Ketään ei ole syytelty ja saatu näin puolustuskannalle, joka ei johtaisi mihinkään. Tarkoitus on jakaa 

vastuuta jokaiselle ryhmän jäsenelle ja kaikkien on pyrittävä itse ideoimaan tapoja, joilla lähestyä 

kiusattua positiivisella tavalla.  

6.askel – Jätä vastuu heille 

                Jätä asiasta huolehtimisen vastuu ryhmän jäsenille. Näin osoitat, että luotat heihin. Muista 

kiittä heitä yhteistyöstä ja kertoa, että luotat heidän arviointikykyyn.  

7.askel – Tapaa heidät uudelleen 

             Noin viikko ensimmäisen tapaamisen jälkeen, tapaa jokainen ryhmän jäsen (mukaan lukien 

kiusattu) erikseen ja kysy, miten asia on edennyt. Näin jokainen voi puhua asiasta pelkäämättä sitä, mitä 

muut saattavat ajatella. Tärkeintä on, että häiritsevä ja loukkaava käytös on saatu loppumaan, ei saada 

kaikista parhaita ystävyksiä. Hänen on kuitenkin tarkoitus tuntea olonsa turvalliseksi ja onnelliseksi.  

 Kaikki seitsemän askelta ovat saatavilla erillisellä videolla, Michael’s Story – The No Blame Approach 

(Maines and Robinson, 1992). Aiheesta on myös julkaistu kirja Crying for Help (Robinson and Maines, 

1997, Lucky Duck Publishing Ltd.).       

  

 Pitkäkestoinen menetelmä 

On tärkeää saada koko koulu osallistumaan rasistisen kiusaamisen lopettamiseen sekä ehkäisemiseen. 

Tällöin koulun henkilökunnan on hyvä muistaa neljä pääsääntöä: 

1. Rakentaa ja uudistaa vuosittain kiusaamiseen liittyviä toimenpiteitä 

2. Rakentaa taitoja ehkäistä kiusaamista sekä yhteisymmärrystä 
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3. Luoda ja ylläpitää positiivista ja tukevaa kouluympäristöä 

4. Rakentaa yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan sekä perheiden ja oppilaiden välillä 

Tärkeintä on saada kaikki oppilaat osallistumaan ehkäisevään työhön, sekä ilmoittamaan mahdollisista 

kiusaamistilanteista.  

Lisää tietoa lähestymistavoista ja -menettelyistä saat seuraavista lähteistä: 

 Kappaleet 6 & 7 in Understanding School Bullying: A Guide for Parents and Teachers 

(Mona O’Moore,2010; Veritas Publishing).  

  Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and 

recommendations.(http://sites.google.com/site/costis0801) 

 Sivut 17-23 in Safe to Learn, U.K. Department for Children, Schools and 

Families(http://www.abatoolsforschools.org.uk)  

 

 

3D-pelin käyttäminen luokassa 

 Peli koostuu kuudesta eri tilanteesta ja tarinasta, jotka kuvaavat kiusaamisen ja kouluväkivallan 

eri ilmiöitä. Pelin on tarkoitus olla interaktiivinen, jotta oppilaat voivat reflektoida asiaa paremmin. 

Pelaaja saa valita roolin, jota hän haluaa pelata ja valita, miten hahmo käyttäytyy. Skenaariot sijoittuvat 

keskivertoon eurooppalaiseen yläkouluun, jossa on oppilaita eri kulttuurillisilta, etnisiltä ja sosiaalisilta 

taustoilta. Oppilaita on tarkoitus rohkaista pelin avulla pohtimaan kiusaamista ja sen elementtejä. 

Jokainen skenaario toistaa samaa kaavaa: joku joutuu kiusaamisen uhriksi koulussa. Käyttäjä saa valita 

olevansa joko uhri tai sivustakatsoja, jonka jälkeen hänen tulee päättää, miten reagoida tilanteeseen. 

Valintojen jälkeen peli osoittaa niiden seuraukset.  

Opettajan täytyy muistaa aiheen arkaluontoisuus. Seuraavissa kappaleissa ehdotamme kysymyksiä ja 

malleja, joiden avulla oppilaita voidaan rohkaista puhumaan aiheesta. Vanhimpia oppilaita voi rohkaista 

puhumaan eri tunnetiloista ja aspekteista, kuten pelosta, päätöksenteosta ja konflikteista.  

Ottaen huomioon aiheen, on hyvä suunnitella tunti ennen pelaamista. On myös suotavaa ottaa 

ajankäyttö huomioon ja varata riittävästi aikaa jokaiseen vaiheeseen sekä jättää aikaa vapaalle 

keskustelulle. Seuraavakasi ehdotamme, kuinka materiaaleja voisi käyttää luokassa: 

1. Valmistele tunti etukäteen ja pohdi, mitä haluat saavuttaa pelaamisella kyseisen luokan kanssa. 

Valitse tavoitteesi perusteella, mitä skenaarioita haluat käyttää.  

2. Varmista, että ilmapiiri on otollinen aiheesta keskustelemiselle. Rohkaise oppilaita 

osallistumaan.  

3. Esittele aihe nopeasti oppilaille, mutta älä syötä heille mielipiteitä, vaan rohkaise heitä 

löytämään itse vastauksia.  

4. Aloita peli ja pysäytä se kiusaamistilanteen jälkeen. Pyydä luokkaa valitsemaan rooli ja 

keskustelkaa tapahtuneesta.  

5. Valitse enemmistön haluama rooli, mutta voit kokeille myös toista roolia myöhemmin. Voit 

myös itse päättä, minkä roolin haluat pelattavaksi.  

6. Kun oppilaat pelin aikana tekevät hahmolleen päätöksiä, rohkaise heitä keskustelemaan.  

http://sites.google.com/site/costis0801
http://www.abatoolsforschools.org.uk/
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7. Muista, että aihe saattaa laukaista joissakin oppilaissa ikäviä tunteita. Siksi keskustelu on 

pidettävä kunnioittavana ja positiivisena.  

8. Käytä tueksi kysymyksiä, joiden avulla aiheesta voidaan keskustella syvällisemmin. 

9.  Ohjaa keskustelua jokaisessa vaiheessa. 

10. Lopeta tunti rohkaisemalla oppilaita jatkamaan aiheen pohdiskelua.  

 

Pelin tarkoitus on osoittaa, että: 

- rasistinen kiusaaminen voi tapahtua monella tapaa (fyysinen, suullinen, ulkopuolelle 

jättäminen, internetissä tapahtuva kiusaaminen jne.) 

- uhrit eivät vastaa kiusatun stereotyyppejä 

- moni oppilas voi olla sekä kiusaaja, että kiusattu 

- uhrin voi todella vaikeaa kertoa kenellekään kokemuksistaan  

- kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien yhteinen vastuu 

 

Pelin avulla oppilaat voivat: 

- ymmärtää vastuuta 

- ymmärtää, että asian huomiotta jättäminen voi pahentaa ongelmaa ja lisätä uhrin 

kärsimystä 

- oppia kriittisesti ajattelemaan kehittääkseen itseään 

- oppia arvostamaan moninaisuuden arvokkuutta 

Perinteinen kiusaaminen: 

1. Onko sinua koskaan tönitty koulussa tai koulualueella/koulun läheisyydessä? 

2. Oletko koskaan nähnyt jotakuta tönittävän heidän ihonvärinsä tai etnisyyden vuoksi?   

3. Puutuitko koskaan tilanteeseen tai yrititkö lopettaa kiusaamisen? Jos et, mitä mieltä olet 

asiasta nyt? 

4. Miksi mielestäsi joku kiusaisi toista oppilasta, koska hänen ihonvärinsä on erilainen? 

5. Jos kaverisi kiusaisi jotakuta käyttämällä rasistisia herjauksia, olisitko enemmän vai 

vähemmän halukas puuttumaan tilanteeseen? Onko rasistinen kiusaaminen sinusta 

pahempaa kuin ”tavallinen” kiusaaminen? 

6. Jos et pitäisi siitä, että kaverisi käyttää rasistisia herjauksia kiusaamiseen, miten ottaisit 

asian puheeksi? 

7. Kuvittele itsesi Prishan asemaan; miltä sinusta tuntuisi, jos joku kiusaisi sinua kansallisuutesi, 

ihonvärisi tai etnisyytesi perustella? 

8. Jos olisit Prisha tai Saara, kysyitkö neuvoa tai tukea joltakulta koulussa (muilta kuin 

ystäviltäsi)? Jos vastasit ei, miksi? 

9. Jos Prisha olisi todella ärsyttävä, tukisitko Taran käytöstä? 

10. Uskotko, että Prishasta ja Saarasta voisi tulla ystäviä? Miten? 

Suullinen kiusaaminen:  

1. Onko tärkeää erottaa vitsailu ja kiusaaminen toisistaan? 

2. Jos et sivullisena reagoi kiusaamiseen, tarkoittaako se, että hyväksyt kiusaamisen? Onko 

sivullisen rooli tärkeä?  

3. Jos sinua loukataan, onko sinusta oikein reagoida väkivaltaisesti? 

4. Miksi kiusaaja on yleensä muiden seurassa kun hän nälvii tai haukkuu muita? 

5. Oletko koskaan tuntenut oloasi yksinäiseksi jos sinua on kiusattu? Miten toimit tilanteessa? 
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6. Kenen käytökseen pitäisi puuttua? Kiusaajan vai sivullisen? 

7. Oletko koskaan auttanut kiusattua? Tai oletko koskaan jättänyt auttamatta, koska olet 

pelännyt? 

8. Onko jonkun jatkuva loukkaaminen tai nälviminen sinusta kiusaamista? 

9. Onko media sinusta vastuussa kiusaamisesta? 

10. Vaikuttavatko media tai sosiaalinen media kouluelämään? 

 

Arkielämän rasismi ja huumori:  

1. Voivatko esimerkiksi vitsit loukata jotakuta, vaikka niitä ei ole tarkoitettu loukkaaviksi? 

2. Mitä muita ominaisuuksia kuin etnisyys tai ihonväri voi tulla esille vitseissä? 

3. Onko kaikilla oppilailla samanlaiset mahdollisuudet lopettaa kiusaaminen? Kuka voi estää 

koulukiusaamisen? 

4. Miksi mielestäsi joitakin oppilaita kiusataan?  

5. Voiko toista ihmistä satuttaa tai loukata tahtomattaan? 

6. Miten tietää, milloin joku vitsi on loukkaava tai rasistinen? 

7. Mitä kouluissa voisi tehdä tämäntapaisen kiusaamisen ehkäisemiseksi? Miten koulut voisivat 

luoda turvallisen ympäristön kaikille? 

8. Minkälainen rooli medialla on stereotypioiden luomisessa? 

9. Onko media vastuussa koulukiusaamisesta? 

10. Vaikuttavatko sosiaalinen media ja erilaiset foorumit sekä sivustot netissä kouluelämään? 

 

Fyysinen kiusaaminen:  

1. Voiko väkivallalla ratkaista ongelmia? 

2. Onko sinun luokallesi tullut uusia oppilaita? Miten kohtelit heitä? 

3. Mitä haasteita uusi oppilas voi kohdata aloittaessaan uuden koulun? 

4. Jos olisit uusi oppilas, miten yrittäisit sopeutua joukkoon? 

5. Miltä kiusatusta tuntuu? Entä kiusaajasta? 

6. Mitä itsetunto tarkoittaa sinulle? 

7. Miten uhrin pitäisi mielestäsi reagoida? 

8. Oletko koskaan reagoinut väkivallalla? 

9. Miksi ihmiset joskus turvautuvat väkivaltaan? 

10. Opitaanko asenteet mielestäsi kotona vai koulussa?  

 

Kiristäminen: 

1. Onko sinua koskaan koetettu saada tekemään jotain uhkailemalla joko koulussa tai 

koulualueella? 

2. Oletko koskaan painostanut (kiusoittelemalla) ketään tekemään jotakin, mitä he eivät olisi 

halunneet tehdä ja jatkanut painostusta, kunnes he suostuivat?  

3. Onko muiden oppilaiden uhkailu sama asia kuin painostaminen? 

4. Jos olisit Paulin tilanteessa, tekisitkö, kuten Tuomas käskee? Jos tottelisit Tuomasta, 

loppuisiko kiusaaminen vai pahenisiko se? 

5. Miksi Mikko tukee mielestäsi Tuomasta? 
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6. Miksi Tuomas on mielestäsi vihainen Paulille? 

7. Jos olisit Pauli, mitä tekisit? Kertoisitko ystävillesi, vanhemmillesi tai opettajillesi? 

8. Tappelisitko fyysisesti vastaan? Mitä uskot, että tapahtuisi jos tappelisit? 

9. Jos kertoisit uhkailusta jollekin koulun henkilökunnasta, luuletko, että he uskoisivat sinua? 

10. Jos olisit Pauli, juttelisitko Mikolle kahden kesken? Auttaisiko tämä mielestäsi? 

 

Nettikiusaaminen: 

1. Kuinka monella teistä on käyttäjätili johonkin sosiaaliseen mediaan? 

2. Oletko koskaan kokenut tai ollut osallisena trollaukseen (kirjoittanut negatiiviseen sävyyn 

jostakusta) internetissä? 

Oppilaiden kanssa voi keskustella rasistesesta trollauksesta.  

Trollauksen määritelmä:   Trolli on internet-slangisana, jolla tarkoitetaan viestiä tai henkilöä, 

jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja, turhien viestien 

kirjoittamista ja saada vastaukseksi fleimejä tai ennalta-arvattavia viestejä taikka peittää 

kirjoittajan puutteet käsiteltävänä olevan asian tuntemuksessa. Samaa tarkoittava 

suomenkielisillä palstoilla syntynyt sana on provo, sanasta provokaatio. 

3. Onko sinua koskaan kiusattu internetissä? 

4. Oletko koskaan nähnyt nettikiusaamista? 

5. Jos huomaisit, että jotakuta kiusataan netissä kuten Petraa, auttaisitko? 

6. Jos et tekisi mitään, miksi? 

7. Miltä sinusta tuntuisi Petran asemassa, jos kukaan ei auttaisi sinua? 

8. Jos todistaisit kiusaamista kuten Petri, kuinka menettelisit tai mitä sanoisit puolustaaksesi …..? 

9. Jos olisit Petra, miten reagoisit kiusaajiin tai koulukavereihin, jotka eivät puolustaisi sinua? 

10. Mitä hyötyä tai haittaa kiusaamisen puuttumisella voisi mielestäsi olla (sivullisen tai kiusatun 

näkökulmasta)? 
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