
Keskustelun avaus
Kouluasioiden hoitaminen on nuoren 
tärkeimpiä tehtäviä. Koulu tarjoaa 
hänelle tietoja ja taitoja, jotka rikastavat 
hänen elämäänsä ja valmentavat häntä 
toimimaan yhteiskunnassa. Uusimmassa 
opetussuunnitelmassa oppimaan 
oppiminen ja sosiaaliset taidot ovat 
keskeisiä asioita. Vanhemmilla on tärkeä 
roolinsa kodin ja koulun yhteistyössä sekä 
nuoren arjessa. 

Yläkoululaisen 
vanhempana

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

• Kerro kolme asiaa lapsestasi/lapsistasi 
(esimerkiksi ikä, mistä lapsi pitää, jokin 
luonteenpiirre).
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Keskustelukysymyksiä 
Yläkoululaisen arki
• Minkä arvelet olevan nuorellesi 

kiinnostavinta tai mukavinta koulussa 
juuri nyt? Mitkä ovat hänen vahvuuksiaan 
koulunkäynnissä?

• Mitä luulet, mitkä olivat lapsesi kannalta 
suurimmat muutokset, kun hän siirtyi 
yläkouluun? Miten lapsesi kaveripiiri on 
muuttunut?

• Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä taitoja, 
joita lapsi on tarvinnut yläkoulussa? 
Miten olet voinut valmentaa häntä näissä 
asioissa? 

• Mitä arvelet, kuinka paljon energiaa 
koulunkäynti vaatii yläkoululaisilta? 
Miten huolehditte palautumisesta 
vapaa-ajalla? Millaisia asioita teette 
kouluviikon vastapainoksi esimerkiksi 
viikonloppuisin?

• Mitä ajattelet siitä, että riittävä uni ja 
oppiminen ovat yhteydessä toisiinsa? 
Oletko huomannut eroja koulunkäynnissä 
silloin, kun nuori on nukkunut hyvin tai 
huonosti?

Vanhemmat koulunkäynnin tukena
• Miten lapsesi siirtyminen yläkouluun 

on vaikuttanut sinun tai muun perheen 
elämään?

• Miten hyvin saat tietoa siitä, kuinka 
lapsen koulunkäynti sujuu? Mitä tietoa 
saat lapselta itseltään ja mitä opettajilta 
Wilman tai muun viestintäjärjestelmän 
kautta?

• Miten lapsesi tavoittaa sinut esimerkiksi 
työpäivän aikana?

• Miten yläkoululaisten vanhemmat 
voisivat pitää yhteyttä ja helpottaa 
toistensa arkea?

Ilmiöpohjainen oppiminen – kiinnostumista, 
tutkimista, yhteistyötä ja itseohjautuvuutta
• Mitä eroja olet huomannut nykyisissä 

opetusmenetelmissä verrattuna omaan 
yläkouluaikaasi?

• Millaista ilmiöpohjaista oppimista 
koulussa on tehty? Mitä hyötyä arvelet 
siitä olevan lapsellesi?

• Mitä arvelen, miten lapsesi kokee uudet 
oppimismenetelmät?

• Onko jotain asioita, joita itse olet viime 
aikoina opettanut nuorelle tutkivan 
oppimisen keinoin tai leikinomaisesti? Tai 
onko lapsesi opettanut jotakin sinulle?

• Mitä ajattelet tietokoneiden ja 
mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa? 
Onko lapsesi kertonut sinulle, miten 
koulussa käytetään digilaitteita? 

Keskustelun päätös
• Mitä olet itse vanhempana saanut siitä, 

kun teet yhteistyötä koulun kanssa tai 
seuraat lapsen koulunkäyntiä?




