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LIITE 1

KAIKKI ORIENTOIVAN HARJOITTELUN TEHTÄVÄT ON LAADITTAVA KIRJALLISENA JA
PALAUTETTAVA OHJAAVALLE OPETTAJALLE TEHTÄVÄN 3 OHJAUSTUNNILLA.

Tehtävä 1: Hyppykivet 

Tee alla oleva tehtävä ennen ensimmäistä ohjauskertaa.
a) Kirjoita tyhjän paperin ylälaitaan otsikko:

Miksi minusta tulee __________________________ opettaja?
b) Merkitse paperiin numerot 1–12.
c) Kirjoita numeron 1 kohdalle, missä ja milloin synnyit ja numeron 12 kohdalle

Niin minä valmistuin _____________________ opettajaksi.
d) Täytä tämän jälkeen hyppykivet 2–11 siten, että sinulle itsellesi selviää, mitkä valinnat, 

tapahtumat, kokemukset ja henkilöt ovat vaikuttaneet siihen, että sinusta tulee opettaja.
(Ilpo Vuorinen, Tuhat tapaa opettaa)

Tehtävä 2: Oppilaantuntemusta

Tarkkaile luokkatilanteita eri oppiaineiden tunneilla ja mieti muun muassa seuraavia asioita:
e) Millaisia oppilaita luokassa on?
f) Onko luokassa sellaista oppilasta, jollainen sinä ja luokkakaverisi aikoinaan olitte?
g) Mikä asema tietyillä oppilailla näyttää luokassa olevan? 
h) Käyttäytyvätkö oppilaat eri tavoin eri oppiaineiden tunneilla? Mistä erot voivat johtua?
i) Kuka on kenenkin kaveri? Miten se näkyy?
j) Ovatko nykyoppilaat erilaisia kuin oppilaat omana aikanasi?

Tehtävä 3: Opettajan työhön tutustumista

HUOM.! Seuraa tätä tehtävää varten sekä perusasteen että lukion ryhmiä ja opettajia 
valintasi mukaan!

a) Kirjaa ennen tuntien seuraamista ennakko-odotuksiasi opettajan työstä: mitä ja millaista 
opettajan työ mielestäsi on? 

b) Tarkkaile opettajan työssä seuraavia asioita ja kirjaa huomioitasi muistiin:
o Millaisena opettajan työ näyttäytyy?
o Miten muuten kuin aineroolistaan opettaja lähestyy oppilaita?
o Eroaako perusasteen ja lukion opettajan työ toisistaan?

c) Toimi apuopettajana (auta esimerkiksi tehtävien tekemisessä) ja kirjaa ylös kokemuksiasi.
d) Pohdi vielä kokemuksiasi orientoivasta harjoittelusta.
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AIHE 1: SAMANAIKAISOPETUS

Esimerkkejä samanaikaisopetuksen muodoista 

Samanaikaisopetuksella  tarkoitetaan  yleensä  kahden  tai  useamman  opettajan
(pedagogisen  asiantuntijan)  opetusta  yhteistyössä  keskenään.  Samanaikaisopetus  on
suunnitelmallista  ja  monimuotoista.  Kansainvälisessä  ja  suomalaisessa  keskustelussa
sekä kirjallisuudessa esiintyy sille useita määrittelyjä ja kuvauksia. Sen erilaisia muotoja
ovat esimerkiksi seuraavat: 

 Tiimiopettajuus. Johtajuus  ja  oppituntivastuu  jakautuvat  opettajien  kesken.
Opetuksessa huomioidaan kaikkien opettajien asiantuntijuus ja vahvuudet. Opetus
tapahtuu  vuorovaikutteisesti  asiantuntijoiden  kesken.  Opettajien  työskentely
oppitunnilla  on  tasa-arvoista,  eikä  ennakkoon  sovittuja  rooleja  tai  tehtäviä  ole.
Tiimiopettajuus vaatii opettajilta harjaantumista sekä luottamusta itseen ja omaan
osaamiseen. 

 Vastuuroolijako. Vähintään  kaksi  pedagogista  asiantuntijaa  opettaa  samassa
opetustilassa  samaa  oppilasryhmää.  Toisen  opettaessa  toinen  tukee  oppilaiden
työskentelyä.  Oppitunnin  aikana  voidaan  vaihtaa  vastuurooleja.  Vastuu  liittyy
opetettavaan asiaan ja kokonaisuuteen. 

 Opettaja  ja  ohjaajat. Oppitunti  suunnitellaan  yhdessä  ja  toteutetaan  siten,  että
päävastuu koko oppitunnin sisällön opettamisesta on yhdellä  opettajalla  ja muut
pedagogiset asiantuntijat ovat avustavassa ja oppilaita ohjaavassa roolissa. 

 Rinnakkaisopetus. Opettajat suunnittelevat oppitunnin sisällön yhdessä. Opetettava
oppilasjoukko  jaetaan  kahteen  tai  useampaan  ryhmään  yhteistyöopettajien
lukumäärän  mukaan.  Opettajat  opettavat  yhteisen  suunnitelman  pohjalta  saman
sisällön  siten,  että  kullekin  opettajalle  jää  pedagoginen  vapaus  toteutustavan
suhteen. 

 Joustavat  ryhmittelyt. Opettajat  yhdessä  päättävät  pedagogisesti  ja
kasvatuksellisesti  toimivista  ryhmistä.  Ryhmittelyn  perusteita  ovat  esimerkiksi
oppilaiden  taidot  sekä  pedagogiset  ja  kasvatukselliset  tarpeet.  Ryhmät  toimivat
annettujen tehtäväohjeiden mukaan sekä opettajien ohjaamina että omatoimisesti.
Oppilasjoukkoa opetetaan osin yhdessä ja osin joustavissa pienemmissä ryhmissä. 

 Piste-  tai  asematyöskentely. Opetettava  kokonaisuus  jaetaan  osa-alueisiin  ja
työskentelypisteisiin.  Kokonaisuus  on  yhteissuunnittelun  tulos.  Käytännön
toteutuksessa  opettajat  vastaavat  oman  osa-alueensa  opetuksesta.  Oppilaat
kiertävät  ohjatusti  opiskelemassa  kaikissa  tai  joissakin  työpisteissä.
Pistetyöskentely  on  eräs  pedagoginen  keino  opettaa  jokin  suunniteltu
aihekokonaisuus.



Lähde:
http://www.helsinki.fi/cea/fin/Hankkeet/Aiemmat/Samanaikaisopetus_Helsingissa.html 

Aiheeseen liittyvät linkkejä löytyy Peda.netin julkiselta puolelta: 
>>> Oulun yliopisto >>> Oulun normaalikoulu >>> Aineenopettajakoulutuksen ohjattu 
opetusharjoittelu >>> Perusharjoittelu>>> Yhteiset ryhmänohjaukset >>> 
Samanaikaisopetus
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MATEMATIIKAN TUNNIN SUUNNITTELU

Kun suunnittelet matematiikan tuntiasi, pidä mielessä, että laskurutiinin hankkiminen on tärkeää,
mutta  ei  missään  nimessä  tunnin  oleellisin  asia.  Oppilaiden  pitäisi  ymmärtää  jo  varhain,  että
matematiikka  ei  ole  laskemista.  Ohjaa  oppilaita  ajatteluun,  ratkaisumenetelmän  mielekkyyden
arviointiin  sekä  saadun  lopputuloksen  pohdintaan.  Sanallisia  tehtäviä  kannattaa  suosia  alusta
lähtien,  sillä  niiden  avulla  eriyttäminen onnistuu,  ne  ohjaavat  ajatteluun ja  tehtävät  säilyttävät
mielenkiintonsa. Kannusta oppilaita pitkäjänteiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn!

TUNNIN TAVOITTEET

Oppilaille asetetut tavoitteet
a) tiedolliset tavoitteet: mikä on tärkein asia
b) toiminnalliset tavoitteet
c) asenteelliset tavoitteet

Itselle asetetut tavoitteet
d) mitä toimintoja harjoittelen
e) miten havainnoin onnistumistani
f) minkälaista palautetta toivon

TYÖTAVAN VALINTA

Minkälainen työtapa sopisi tunnille?
Esimerkiksi

g) opettajajohtoinen kyselevä opetus
h) ongelmakeskeinen opetus
i) itsenäinen opiskelu
j) luokittelu
k) työpistetyöskentely
l) toiminnallinen lähestymistapa
m) yhteistoiminnallinen työtapa

Erityistä huomiota tulee kiinnittää ohjeiden antamiseen, varsinkin, jos on kysymys työtavasta, jota
oppilaat  eivät  ole  usein  käyttäneet.  Mieti  myös,  missä  vaiheessa  oppilaille  jaetaan  välineet  ja
materiaalit.  Suositeltavaa on, että tunneilla käytetään vaihtelevasti eri  työtapoja, kuitenkaan ne
eivät ole tunnin itsetarkoitus.

Jatkuu!



TUNNIN VAIHEISTUS

Kaikkia  alla  mainittuja  kohtia  ei  välttämättä  pidä  sisällyttää  jokaiseen  oppituntiin.  Tärkeää  on
kiinnittää huomiota,  miten siirryt  vaiheesta  toiseen.  Muista,  että oppilailla  pitää  olla  riittävästi
tekemistä.

1. Aloitus

2. Aktivointi ja motivointi

3. Kotitehtävien tarkistus ja läksyn kuulustelu

Oppilaalla  on  oikeus  tietää,  ovatko  hänen  tekemänsä  tehtävät  oikein.  Tehtävät,  joissa  on
useammalla ongelmia, kannattaa käydä perusteellisesti läpi sekä pohtia, mikä kohta tehtävässä oli
hankala. Vaihtele menetelmiä kotitehtävien tarkastuksessa.

4. Uusi asia

Esimerkiksi seuraavia asioita voi miettiä:
n) miten aktivoit oppilaan mielessä ne asiat, jotka hän tarvitsee uuden asian oppimiseen?
o) miten uusi asia liittyy aikaisempaan tietorakenteeseen?
p) löytyykö yhteyksiä käytännön elämään?
q) mihin tätä tarvitaan?
r) mitä työtapaa käytän?
s) mitä asioita oppilaat kirjoittavat vihkoon?

5. Harjoitteluvaihe

Oppilaat  voivat  harjoitella  tehtäviä  yksin,  pareittain  tai  pienessä  ryhmässä.  Mielenkiinnon
säilyttämiseksi on hyvä valita erityyppisiä tehtäviä. On tärkeää huolehtia, ettei oppilaalle jää vääriä
menetelmiä tehtävän ratkaisussa. Eriyttämistä voi  ja kannattaa tehdä tunneilla laskettamalla eri
oppilailla eri tehtäviä – kukin opiskelee tasollaan.

6. Mahdollinen kevennys

7. Lopetus

Mikäli mahdollista, olisi tarpeellista arvioida oppimista myös tunnin lopulla. Kotitehtävät annetaan
selkeästi ja huolehditaan, että oppilas merkitsee tehtävät ylös. 



LIITE 4

KEMIAN JA FYSIIKAN TUNTIEN SUUNNITTELU

Lue  ensin  moniste  matematiikan  tunnin  suunnittelu.  Monet  siinä  esitetyt  asiat  pätevät  myös
kemian ja fysiikan tunneilla.  Tähän monisteeseen on lisätty muutamia asioita,  joita tulee ottaa
huomioon pidettäessä kemian ja fysiikan tunteja.
Oppilastyöt ja demonstraatiot
Kemia  ja  fysiikka  ovat  kokeellisia  luonnontieteitä,  joten  oppilastyöt  ja  demonstraatiot  ovat
keskeinen osa opetusta. Työt eivät kuitenkaan saisi olla merkityksetöntä ajankulua vaan opettajalla
tulisi olla selvillä mihin hän pyrkii töiden avulla. On hyvä myös muistaa, että kokeellinen työskentely
tuskin onnistuu, ellei sitä kokeile itse ennakolta.
Työturvallisuus
Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 Oppilaiden työturvallisuuteen: suojalasit, työtakit ja hanskat.
 Valmistaudu ongelmatilantilanteisiin  etukäteen,  jotta vahingon tapahtuessa  osaat  toimia

oikein.  Mitä  sammutusvälineitä  löytyy  ja  mistä?  Missä  tilanteissa  käytetään  mitäkin
sammutusvälinettä  ja  miten  ne  toimivat?  Mitä  tehdään,  jos  happoa/emästä  joutuu
silmään? Miten toimitaan sähkötapaturman sattuessa?  Epäselvissä tilanteissa kysy ohjeita
ohjaajaltasi.

 Mieti, mitkä työt voi teettää oppilailla ja mitkä täytyy demonstroida opettajajohtoisesti.
 Tutustu  käytettävien  kemikaalien  käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät netistä tai kemian varastossa olevista kansioista.
 Mieti kemikaalien ja jätteiden käsitteleminen etukäteen. Mitkä jätteet pitää kerätä ja mitkä

voi laittaa viemäriin? Ohjeista oppilaat oikeaoppiseen kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn.

Teorian opettaminen
Ennen tuntia mietittäviä kysymyksiä
Mitä  minun  opettajana  tulee  tietää  aiheesta?  Mitkä  ovat  aiheen  keskeiset  ilmiöt,  käsitteet,
periaatteet  ja  lait?  Mitä  sisällytän  opetukseeni,  mitä  en?  Millaisia  ongelmia  saatan  kohdata
opettamisessa?  Millaiset  ovat  oppilaiden  ennakkokäsitykset  ja  -tiedot?  Mitkä  ovat  opetukseni
tavoitteet?
Käytännön yhdistäminen teoriaan
Luonnontieteitä opetettaessa pitäisi käytännön elämä kulkea läpi opintojen punaisena lankana.
Ideaalitapauksessa  oppilastöissä  tehdyt  havainnot  ovat  pohjana  asian  opiskelulle.  Pohtiva ja
tutkiva ilmapiiri on tärkeää. 
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VERTAISPALAUTE
Palautteen antaminen ja  saaminen on harjoitteluvuoden tärkeimpiä  asioita,  koska palautekeskusteluissa
tapahtuu oppimista ja oivalluksia. Palautekeskusteluja varten tarkkaile ja tee merkintöjä ainakin seuraaviin
asioihin liittyen.

Tuntisuunnitelma
Jokainen tunninpitäjä tulostaa riittävän määrään tuntisuunnitelmia tunteja seuraamassa oleville henkilöille
ja  jakaa  ne  ennen  tunnin  alkua  heille,  jotta  kuuntelijat  pystyvät  seuraamaan  tunnin  suunnittelun
toteutumista.

 toteutuiko suunnitelma?
 miten ajankäyttö onnistui?
 oliko tunti jaksotettu mielekkäästi?

Opetusryhmälle ja itselle asetetut tavoitteet
 saavutettiinko tavoitteet? 

Ilmapiiri ja vuorovaikutus oppilasryhmän kanssa
 ilmapiiri luokassa
 työrauhan ylläpitäminen
 oppilaiden motivoiminen opiskeltavaan asiaan
 oppilasryhmän hallinta ja toiminnan organisoiminen
 oppilaiden tasapuolinen huomioiminen
 oppilaiden mielenkiinnon ja oman ajattelun herättäminen

”Tekniset” taidot
 esiintyminen (katsekontakti, äänenkäyttö, maneerit, esityksen selkeys)
 kysymystekniikka
 itsenäiseen työskentelyyn ohjaaminen (oliko ohjeistus selkeä ja riittävä)
 oppilaiden työskentelyn ohjaaminen
 monipuoliset ja vaihtelevat työtavat
 aloitukset, lopetukset, siirtymät

Jatkuu!



Opetettavan aineen hallinta
 kokeellisista töistä tehtävien havaintojen yhdistäminen teoriaan
 arkielämän ilmiöiden tuominen opetukseen
 oliko löydetty sopiva taso oppilasryhmä huomioiden?
 oliko opetettava aines hallussa?

Toisille  annetun  palautteen tulisi  olla  kannustavaa,  mutta kuitenkin  eteenpäin  vievää.  Mieti  millaisessa
muodossa itse haluaisit palautteen toisilta ja lähde siitä liikkeelle.  Tuo rohkeasti mielipiteesi esille, sillä ei
ole olemassa oikeaa ja väärää.  Hyvä palaute herättää ajatuksia ja toimii pohjana keskustelulle.  Älä pyri
muuttamaan itseäsi  palautteen takia joksikin mitä et ole,  mutta kuuntele ja mieti ennakkoluulottomasti
annettuja neuvoja ja ehdotuksia. Uutta ideaa kannattaa aina kokeilla, siinä ei menetäkään mitään. 

Ongelmien kohtaaminen on välttämätöntä kehittymiselle, mutta kaiken pitäisi tapahtua kuitenkin hyvässä
hengessä. Palautteen saajalle pitäisi jäädä hyvä mieli: näissä asioissa onnistuin ja tätä harjoittelen vielä lisää.
Mikään ei ole harmittavampaa kuin pelkän positiivisen palautteen saaminen: kehittymisen mahdollisuus
evätään kokonaan… 

Anna  siis  rohkeasti  harjoittelukavereillesi  palautetta,  sekä  onnistumisista  että  kehittymisen paikoista.
Pidä kuitenkin palautteen vire kannustavana ja pohdiskelevana. Muista,  että sinulla on oikeus pyytää
palautetta myös itsellesi, niin ohjaavilta opettajilta kuin muilta harjoittelijoilta. 
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Tuntisuunnitelma
Jokaista  harjoitustuntia  edeltää  pohjatunnin  kuunteleminen.  Ennen  omaa  tuokiota/tuntia  tunti
käydään ohjaavan opettajan kanssa läpi. Ennen ohjaukseen tuloa mieti ja tee kirjallisesti seuraavat
asiat.

1) Tunnit  suunnitellaan  käyttäen  monipuolisesti  erilaisia  työtapoja.  Omat  ja  oppilaiden
tavoitteet  tulee olla  pohdittuna.  Ota  huomioon tiedolliset,  taidolliset  kuin  sosiaalisetkin
tavoitteet.

2) Tunnin kulku esitetään yksityiskohtaisesti. Pohdi kysymystä, MIKSI mikäkin asia tehdään ja
MITÄ haluat opettaa. Selvitä myös itsellesi perusteellisesti opetettava asia, pilko se palasiin
ja mieti, miten asian esität. Nämä kaikki vaiheet tulee olla näkyvissä.

3) Taulutyöt  kirjoitetaan  näkyviin  ytimekkäästi.  Jos  käytetään  PP:a,  niin  PP:n  slidet  tulee
esitellä ohjaajalle.

4) Tuntisuunnitelman tulee olla valmis, kun saavut sitä näyttämään ohjaajalle. Kaikki valitut
tunti- ja kotitehtävät ratkaistaan kirjallisesti etukäteen.

5) Oppilastyöt ja demonstraatiot kokeillaan etukäteen ja niistä tehdään työohjeet.

Tästä kaikesta tehdään yksi selkeä kokonaisuus, josta otetaan kopio ohjaajalle ennen tuntisuunnitelman
näyttöä.  Harjoittelija  valmistautuu  selittämään  suunnitelmansa  ohjaustilanteessa.  Sama  suunnitelma
kopioidaan myös harjoittelukavereille.
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SELVÄPIIRTEISTEN TOIMINTAOHJEIDEN ANTAMINEN

Laadi selväpiirteiset toimintaohjeet, jotka antaisit oppilaille ennen työn aloittamista.

1. Oppilastyö

Oppilaiden tehtävänä on opiskella tilavuuden määrittämistä työpistetyöskentelynä

Työpiste 1: Suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen mittaamalla tarvittavat osat. Saman 
särmiön tilavuuden mittaaminen lisäksi täyttämällä se esimerkiksi hiekalla ja mittaamalla 
mittalasilla hiekan määrä.

Työpiste 2: Metallisylinterin tilavuuden mittaaminen mittalasilla.

Työpiste 3: Oman nyrkin tilavuuden mittaaminen upottamalla. Käytettävissä riittävän iso purkki tai 
dekantterilasi, johon nyrkki mahtuu, isokokoinen allas sekä mittalasi.

Työpiste 4: Luokkahuoneen tilavuuden laskeminen mittaamalla tarvittavat suureet.

Työpiste 5: Epämääräisen kivenmurikan tilavuuden mittaaminen.

2. Oppilastyö

Oppilaiden tehtävänä on pareittain erottaa liuennut kuparisulfaatti vedestä haihduttamalla.

Välineet:

Kaasupoltin
Kolmijalka
Kuumennusverkko
Haihdutusmalja
Kuparisulfaattiliuosta
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ERILAISTEN OPPIJOIDEN JA TILANTEIDEN KOHTAAMINEN SEKÄ OPPILAISIIN JA OPISKELIJOIHIN 
LIITTYVIÄ ONGELMATILANTEITA

Pohtikaa ennakkoon,
 kuinka opettajana toimisit seuraavissa tilanteissa? 
 miten  lähtisit  käsittelemään  asioita  huoltajien  kanssa  ja  mitä  toivoisit  huoltajien

tekevän asialle?
 missä tapausesimerkeissä käytös saattaa osaltaan selittyä linkkien esiin nostamilla

asioilla?

Varsinaisessa ohjauksessa keskustellaan moniaineisissa ryhmissä tapausten esiin 
nostamista kysymyksistä.

TAPAUKSET

Tapaus 1 (arviointi)
Oppilaan huoltaja ei ole tyytyväinen opettajan antamaan arvosanaan ja soittaa opettajalle.
Puhelimessa hän sanoo tyttönsä osaavan paremmin, joten kurssi on varmasti arvosteltu
liian tiukasti. 

Tapaus 2 (työrauha sekä kodin ja koulun yhteistyö)
Opettaja  on  järjestämässä  vanhempainvarttia,  jossa  tulisi  keskustella  Juhon
koulutyöskentelystä. Juho ei osallistu tunneilla vaan häiritsee muita. Muut opettajat ovat
ilmoittaneet häiritsevän käytöksen jatkuneen jo muutaman viikon. Oppilaan asenne joitakin
lukuaineita kohtaan on välinpitämätön ja kotitehtävätkin ovat usein tekemättä, mutta hän
on erityisen innostunut liikunnasta ja toimii siellä aktiivisesti. 

Huoltaja ei suostu uskomaan opettajan kertomaa. Juho ei koskaan käyttäydy noin kotona
eikä myöskään jalkapalloharrastuksensa parissa. Hän on porukan suosituin pelaaja. Jos
sama lapsi käyttäytyy huonosti koulussa ja hyvin kotona, on silloin kyllä koulussa oltava
jotain mätää. 

Tapaus 3 (kodin ja koulun yhteistyö)
Opettaja istuu keskustelemassa opettamansa oppilaan Ellin ja hänen huoltajansa kanssa.
Oppilas on ollut tunneilla levoton, touhunnut omiaan, vienyt muiden oppilaiden huomion ja
häirinnyt  opetusta.  Opettajan  kertoessa  huoltajalle  tilanteen  ja  kuvaillessa  oppilaan
käytöstä tunneilla huoltajan vastaus oli seuraavanlainen: ”Minä teen raskasta työtä enkä
halua, että tytön koulunkäynti häiritsee meidän perheemme elämää.”

Tapaus 4 (kiusaaminen)
Mintun huoltaja ottaa yhteyttä luokanvalvojaan ja kertoo, että hänen lastaan on kiusattu
usein välitunneilla. Kiusaajat ovat saman koulun ylemmän luokan oppilaita. Äidin mukaan
Minttu  ei  kuitenkaan halua asiaa  käsiteltävän koululla,  koska pelkää kiusaamisen vain
pahenevan. Luokanvalvoja ei ole kiusaamisesta tietoinen ja lupaa huoltajalle keskustella
oppilaan sekä välituntivalvojien kanssa. Kukaan valvojista ei ole kiusaamista nähnyt, ja
Minttu on edelleen haluton asian käsittelyyn koululla. Huoltaja kuitenkin toivoo, että tilanne
saataisiin selvitettyä mahdollisimman pian ja kiusaaminen loppuisi. 



Tapaus 5 (perheväkivalta)
Lukioryhmässä on Matti, jonka koulunkäynti takkuilee. Poissaoloja kertyy eivätkä syyt ja
selitykset ole aina kovin uskottavia.  Matti  asuu isänsä kanssa,  eivätkä vanhemmat ole
puheväleissä.   Ryhmänohjaaja  on  joutunut  Matin  vanhempien  ristituleen  selvittämään
heidän  käsityksiään  pojan  koulunkäynnistä  ja  siihen  liittyvistä  ongelmista.  Vanhemmat
soittelevat vuoroiltoina, ja juttutuokiot saattavat kestää pitkään, etenkin Matin isän kanssa.
Matin  isällä  on  kovat  otteet  kasvatuksessa  ja  opettajat  epäilevät  osan  poissaoloista
selittyvän nyrkiniskujen vuoksi. 

Ilman poissaoloja Matti  pärjäisi  koulussa ihan hyvin.  Joissakin aineissa hän on luokan
parhaimpia.   Poissaoloihin  vaikuttaa  osaltaan  myös  kaveripiirin  ilkkuminen.  Kaverit
saattavat naureskella Matin poissaoloille, kun ehkä tietävät niiden taustoista. 

Tapausesimerkkien teemaan liittyvät linkit löytyvät myös Peda.netin julkiselta 
puolelta: 
>>> Oulun yliopisto >>> Oulun normaalikoulu >>> Aineenopettajakoulutuksen ohjattu 
opetusharjoittelu >>> Perusharjoittelu >>> Yhteiset ryhmänohjaukset >>> Erilaisten 
oppijoiden ja tilanteiden kohtaaminen sekä oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyviä 
ongelmatilanteita
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