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Kognitiivinen ja 
sosioemotionaalinen 
oppiminen
AJATTELU-, TUNNE-, TIETOISUUS- JA SOSIAALISET TAIDOT



Maailma muuttuu, 
muuttuuko koulu?

- Lukuaineiden sisältötieto vai sosiaalinen ja emotionaalinen älykkyys? 

- Koulujen akateemista osaamista painottava perinne - tueksi 
sosioemotionaalinen osaaminen.

- Uusille asioille ei ole valmiita polkuja, ne täytyy luoda itse.

- OPS 2016 velvoitteet, tavoitteet ja sisällöt.



Maailma muuttuu, 
muuttuuko koulu?

Alakoulujen uudessa opetussuunnitelmassa mm. 
ajattelu-, tunne- ja sosiaaliset taidot mainitaan 
sisällöissä ja tavoitteissa yli 5 oppiaineessa, sekä 
yli 4 laaja-alaisen osaamisen alueessa monin eri 
tavoin.



OPS 2016
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3 – 6 /  
1- 2 lk

S1 Minä Ihmisenä
”… Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia 
ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja 
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin…Lisäksi 
harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita.”
T10
”Oppilas pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän harjoittelee tunnetaitoja.”

… …

 
Äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 / 1-2lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
”Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa….”
T1 “ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa”
T2
”Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa 
kehittäen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.”
+T3 +T4
Uskontojen / ET - opetuksen tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 
3-6 / 1- 2lk
T2 “Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja 
ilmaisemaan tunteita.”
S3 Hyvä elämä 
”…Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, 
itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi…”  

Yhteiskuntaopin  tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 4-6 / 1 -2 lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 /  1- 2 
lk

S2 Sosiaalinen toimintakyky
S3 Psyykkinen toimintakyky
T7  ”Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa liikuntatunneilla.”

+ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
 = L2, L3, L6, L7



Elämänhallinnan taidot ovat 
tulevaisuuden tärkeimmät 
taidot.
> Kykyä säädellä stressiä
> Kyky säädellä mieltä
> Kyky rentoutua, rauhoittua
> Kyky olla hyvässä vuorovaikutuksessa
> Kyky käsitellä tunteita rakentavasti

Työelämän murros: 
Sosiaalisesti taitava, 
emotionaalisesti 
joustava ja 
kognitiivisesti 
kyvykäs.

lähde: www.ilmarinen.fi



Oppimaan oppimisen ja 
elämän hallinnan taidot 
tekevät mestarin.

PAINEENSIETOKYKY

       

ITSELUOTTAMUS 

Huippusuoriutujat ovat hyvin 
tietoisia ajattelumalleistaan ja 
itsepuhelun tavoista. Samoja 
psyykkisen itsesäätelyn taitoja 
voidaan opettaa oppilaille jo 
peruskoulussa.

lähde: www.ilmarinen.fi

TUNTEIDEN HALLINTA

KESKITTYMISKYKY

MOTIVAATIO...

MIELEN HALLINTA

AJATTELUN TAIDOT



Tutkimus ja hyödyt
Sosiaaliset taidot
>> Aggressiivinen käyttäytyminen 
vähenee, oppilaat tottelevat 
opettajia paremmin, oppilaat
pystyvät myönteisempään 
vuorovaikutukseen, ilmapiiri 
tunneilla paranee, poissaolot
vähenevät, oppilaiden tiedot ja 
taidot vuorovaikutustaidoista 
lisääntyvät.

Tietoisuustaidot
>> Ahdistuneisuus ja 
negatiivinen mieliala vähenee, 
vihanhallinnan taidot kohenee 
ja sinnikkyys kasvaa, 
impulsiivisuus ja yliaktiivisuus 
vähenee, sosiaaliset taidot, 
tarkkaavaisuus ja oman 
toiminnan ohjaus edistyy.

Tunnetaidot
>> Kyky empatiaan ja sympatiaan 
lisääntyy, häiriökäyttäytyminen 
vähenee, akateeminen
osaaminen edistyy, tunteiden 
säätely kehittyy, yleinen 
turvallisuuden tunne oppilailla
lisääntyy, yhteistoiminnallisuus 
kehittyy, aktiivisuus lisääntyy, lasten 
itsearvostus lisääntyy.

Klauer, 2002; Hammers, Koning & Sijtsma, 1998. Kanninen & Sigfrieds 2012, 75, 77.Kokkonen 2010, 98-99. Kanninen ym. 2012, 80-83.Poikkeus 2013, 98. Nina Sajaniemi ym. 2015.Van
Choiack-Edstrom, Frey & Beland 2002. Kamps, Tankersley & Ellis 2000. Kuusela 2001



Onko oppilailla 
hyvät käytöstavat?

Ongelmat kouluissa
Kognitiivinen, sosiaalinen ja emotionaalinen osa-alue (OPETTAJA)

Tönivätkö 
oppilaat toisiaan 
tai ovatko he 
toisilleen ilkeitä?

Onko oppilailla 
vaikea ilmaista 
tunteitaan 
sopivalla tavalla?

Voivatko oppilaat 
hyvin?...

Osallistuvatko 
kaikki oppilaat 
tasapuolisesti 
ryhmätöihin?

Osaavatko 
oppilaat ratkaista 
riitoja 
itsenäisesti?

Onko oppilailla 
vaikea ylläpitää 
keskittymistä?

Onko oppilailla 
vaikeuksia 
rauhoittua?



“Tuo yksi etuilee 
jonossa ja kaivaa 
nenää”

Ongelmat kouluissa
Kognitiivinen, sosiaalinen ja emotionaalinen osa-alue (OPPILAAT)

“Nuo toiset 
syyttävät minua 
kaikesta”

“Se tönäisi ja 
yritti potkaista”

“Ei kiinnosta”“Nuo toiset ei 
kuuntele”

“Tuo toinen 
ärsyttää”

“Ei jaksa 
keskittyä”

“Tosi levoton olo, 
tekee mieli vaan 
liikkua koko ajan”



Ongelmat kouluissa
Sosiaalisen kompetenssi puute/ongelmat  [ryhmätyötaidot]

>Oppilaat eivät saa aloitettua ryhmätyöskentelyä
>Oppilaat eivät osaa ilmaista omaa mielipidettään
>Oppilaat eivät kysy muilta oppilailta mielipidettä
>Oppilaat jakautuvat ryhmän sisällä pienempiin ryhmiin, jolloin ryhmän yhtenäisyys
hajoaa
>Oppilaat eivät saa sovittua asioita
>Oppilaat kiistelevät jatkuvasti vaihtoehdoista
>Oppilaat eivät osallistu ryhmätyöskentelyyn lainkaan ilman ulkopuolista ohjausta
>Oppilaiden aktiivisuus jakaantuu liian epätasaisesti ryhmätöissä



Ongelmat kouluissa
Emotionaalisen kompetenssin  puute/ongelmat

>Oppilaat riitelevät usein
>Oppilaat käyttäytyvät aggressiivisesti
>Oppilaiden ahdistuneisuus, jännittyneisyys, sulkeutuminen jne.
>Oppilaat eivät osaa lohduttaa toisiaan
>Oppilaat eivät auta toisiaan
>Oppilaat käyttäytyvät levottomasti
>Oppilaat eivät osaa rauhoittua itsenäisesti
>Oppilailla on vaikea keskittyä
>Oppilaat turhautuvat usein helposti
> Itsetunnon ja itsearvostuksen ongelmat



Ongelmat kouluissa
Kognitiivisen kompetenssin  puute/ongelmat

>Oppilaiden tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen on haastavaa
>Oppilailla on vaikeuksia keskittyä
>Oppilaat käyttäytyvät impulsiivisesti
>Oppilailla on muistamisen vaikeuksia
>Oppilailla on haasteita ongelmanratkaisussa



Ratkaisu: Oppimisvalmennus 
osaksi opetusta.

Työelämä- 
valmennus Yritysvalmennus

Synnytys-
valmennus

Pelaaja/ 
-harrastevalmennus

UravalmennusPääsykoe-
valmennus

Jne...
Missä on 
alakouluikäisten 
oppilaiden 
oppimisvalmennus?

Esiintymis-
valmennus



Ratkaisu: Oppimisvalmennus 
osaksi opetusta.

sosiaalinen

    fyysinen

emotionaalinen

kognitiivinen



Ratkaisu: Oppimisvalmennus 
osaksi opetusta.

Oppimisvalmennusta voi toteuttaa yksilöllisesti tai koko ryhmän kanssa.

> Iso osa oppilaista ei osaa tunnistaa, havaita tai säädellä sopivaa tunne-, vireys- 
ja mielentilaa oppimiselle.

> Tunteet vaikuttavat ihmisen oppimiskykyyn. 
> Vireystila vaikuttaa ihmisen oppimiskykyyn.
> Sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa ihmisen oppimiskykyyn. 
> Asenne vaikuttaa...

Oppimisen 
     tila



Mikä on oppimisen tila?

Oppimiseen ja 
oppimiskykyyn 
vaikuttavat 
säädeltävät 
psyykkiset, 
fysiologiset, 
henkiset ja 
sosiaaliset tekijät:

*(Ympäristö)

     Oppimisen tila

Mieliala

Emotionaalinen 
vireystila

Hermostollinen 
vireystila

*Huomiokyvyn 
hallinta

Motivaatio
Asenne

Ravinto / Lepo-Uni / Liikunta / Sosiaalisuus

Lo
ma
ke

Vahvuudet

Itsearvostus

Itseluottamus

Itsetuntemus

Itsehillintä

Mielentila

Arvot

https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf


Mikä on oppimisen tila?

Stressihormonit

Suoritus

vetäytyminen 

flow (optimaalisin 
oppimisen tila)

uupumus

“Yerkes-Dodsonin 
laki.”



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?
Oppilas, joka ei ole oppimisen 
tilassa.
 
> Levoton, rauhaton olo.
> Ei jaksa keskittyä (ylläpitää ja suunnata 
keskittymistä).
> Ajatukset harhailevat ja vaeltavat.
> Epämiellyttäviä tunteita, tuntemuksia.
> Väsynyt, uupunut, unelias.
> Epävarma, itseluottamuksen puute.
> Ei kiinnostunut uuden oppimisesta, ei halua 
oppia uutta.

 
 
 
 



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?

Oppilas voidaan auttaa oppimisen tilaan valmennuksen avulla.
 
> Levoton, rauhaton olo →  RAUHOITTUMISHARJOITUS → Rauhallinen, tyyni olo.
> Ei jaksa keskittyä → KESKITTYMISHARJOITUS → Keskittyneempi 
> Ajatukset harhailevat ja vaeltavat → TIETOINEN LÄSNÄOLO → Läsnä tässä hetkessä
> Epämiellyttäviä tunteita, tuntemuksia → TUNTEIDEN KÄSITTELY → Positiiviset emootiot
> Väsynyt, uupunut, unelias → AKTIIVINEN LIIKEHARJOITUS → Energinen olo
> Epävarma, itseluottamuksen puute → MIELIKUVAHARJOITUS → Lisää itseluottamusta
> Ei kiinnostunut uuden oppimisesta → MOTIVAATIOVALMENNUS → Lisää motivaatiota
> Ei yhteyttä toisiin → RYHMÄTYÖTAIDOT → Yhteys ja vaikuttamisen mahdollisuus

 
 
 
 



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?

> Tehtävien sopiva vaatimustaso
> Tunne-elämän tasapaino
> Mielenhallinnan keinot
> Liikunnallinen / motorinen aktiivisuus
> Sosiaalinen vuorovaikutus
> Rentoutuminen, rauhoittuminen
> Ympäristö
> Jne...

Pyritään 
säätelemään 
oppilaan 
stressiä 



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?
> Oppimisvalmennuksen avulla oppilasta pyritään virittämään oppilasta oppimisen tilaan, ylläpitämään tai 
auttaa häntä palautumaan siitä.

> Oppimisvalmennus:
● Miten parannan keskittymiskykyäni?
● Miten käsittelen omat tunteeni?
● Miten voin vaikuttaa asioihin ryhmässä toimiessa?
● Miten kehitän ja ylläpidän motivaatiota?
● Miten hyödynnän vahvuuksia ja arvoja?
● Miten löydän sopivan vireystilan?
● Miten kykenen luomaan kehittävän asenteen?

Jne.

Tietoista oppimista voi 
tapahtua vain säädellyn 
stressin tilassa. 
[Sajaniemi 2015]



Miten opetan ajattelu-, 
tunne-, tietoisuus- ja 
sosiaalisia taitoja?
>Miten kehittää lapsen ajattelua?
>Miten opettaa lapsille tunteiden hallintaa ja käsittelyä? 
>Miten opettaa lapsia rauhoittumaan ja keskittymään 
itsenäisesti? 
>Miten tehdä ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat 
osallistavia? 
>Miten edistää lapsen hyvinvointia, oppimiskykyä ja 
motivaatiota?



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> YLEINEN ILMAPIIRI
> AJATTELUN TASOT
> INDUKTIIVINEN PÄÄTTELY

“VOIKO AJATUKSIA NÄHDÄ?”



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

AJATTELUN ONGELMIEN TUNNISTAMINEN?

Muistaminen, ymmärrys, uuden luominen, 
analysoiminen, luokittelu, järjestäminen, 
pelko, epävarmuus, jopa “laiskuus”, jne.



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja? “Haluatko 

suoran 
vastauksen 
vai 
pohditaanko 
yhdessä?”

>OPETTAJAN VASTAAMINEN JA VASTAUSTYYLI
** ANNETTU VASTAUSAIKA OPPILAALLE (Kuinka pitkään saa miettiä?)
* SELITTÄVÄ (Koska…)
* TUTKIMISEEN OHJAAVA (Mistä löytäisit tietoa?)
* SUORA (Juokseminen on kielletty)
* IHMETTELYYN KANNUSTAVA (On se kyllä erikoista, että…)
* KESKUSTELUUN OHJAAVA (Mitä mieltä muut olette?)
* AUTTAVA (Oletko miettinyt, jos tuo on… niin mikä…)

>OPPILAIDEN VASTAUKSET
*PERUSTELTU  (Miksi olet tuota mieltä, voisitko perustella, miten tulit tuohon 
johtopäätökseen?)
*SELVENNETTY (Mitä tarkoitat, voitko selittää tarkemmin?)
*KESKUSTELU (Mitä mieltä muut olette?)
*VIRHEIDEN TEKEMINEN (Saako ajattelussa tehdä virheitä, mikä on “korjausliike”?)



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> AJATTELUN TASOT

1) MUISTAMINEN
2) YMMÄRTÄMINEN
3) SOVELTAMINEN
4) ANALYSOIMINEN
5) ARVIOIMINEN
6) LUOMINEN

Andersonin ja 
Krathwohlin
taksonomia
(2001)



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> AJATTELUN TASOT

Kaksi koiraa tapasi toisensa puistossa.
Toinen koirista oli lyhyt karvainen ja 
toinen pitkä karvainen. Pitkä karvainen
koira nuolaisi toista koiraa, joka 
innostui niin, että hyppäsi puistossa
olevaan lammikkoon.



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> AJATTELUN TASOT

1) MUISTATKO TARINAN?
2) OSAATKO SELITTÄÄ SEN TOISELLE?
3) OSAATKO TEHDÄ SIITÄ KYSYMYKSIÄ?
4) OSAATKO TEHDÄ YLEISTYKSEN KOIRIEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ?
5) OSAATKO PERUSTELLA MIKSI TARINA SOPII OPPIMISTEHTÄVÄKSI?
6) OSAATKO LUODA OMAN VASTAAVANLAISEN

TARINAN?



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> AJATTELUN TASOT

Millaisia tehtäviä teette tunnilla?

    Millaisissa tehtävätyypeissä oppilaat pärjäävät / missä ongelmia?

Miten paljon liikutte tasojen välillä? 



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> INDUKTIIVINEN PÄÄTTELY

OMINAISUUKSIEN VERTAILU:
> Ryhmän muodostaminen
> Ryhmän laajentaminen
> Yhteisen ominaisuuden löytäminen
> Erottelu
> Ristiintaulukointi

SUHTEIDEN VERTAILU:
> Sarjan järjestäminen
> Sarjan jatkaminen
> Analogia (vastaavuus)
> Häiritty järjestys
> Systeemin rakentuminen 



AJATTELUTAIDOT
Kuinka kehitän oppilaan ajattelutaitoja?

> AJATTELU JA TOIMINTA

Reflektiivinen ajattelu tarkoittaa
oman ajattelun tiedostamista 
(vrt. metakognitiivinen tieto)

(Oppilas huomaa, että suuttuu
helposti erilaisissa tilanteissa)

Strateginen ajattelu tuon tiedon 
hyväksi käyttöä (vrt.
metakognitiivinen säätely).

(Oppilas oppii säätelemään 
tunteita, tai luomaan esimerkiksi 
muistisäännön sitä varten, ettei 
töni toisia)



AJATTELUTAIDOT
> AJATTELUN TIEDOSTAMINEN JA MUUTTAMINEN

TUNNISTA
Minkä tunteen ajattelu saa minulle
kehoon? / Mistä tunteesta ajattelu on peräisin? (mm. epävarma, 
innostunut)

NIMEÄ
Minkälaisia ajatuksia minulla on mielessä? (mm. ilahduttavia, 
syyllistäviä, lannistavia)

SÄÄTELE
Miten voisin rauhoittaa mieltäni?

YMMÄRRÄ
Mitä hyötyä/haittaa tästä ajattelusta on?
Miten se yllyttää/passivoi toimimaan?

HALLITSE 
Hallitseeko ajattelua minua? 
Millä toisella tavalla voisin ajatella?

TUNNISTA

NIMEÄ

SÄÄTELE

YMMÄRRÄ

HALLITSE



TUNNETAIDOT
Kuinka opetan lapsille tunteiden käsittelyn perustaidot?

> KOGNITIIVISET TUNTEIDEN KÄSITTELYN STRATEGIAT
> TOIMINNALLISET TUNTEIDEN KÄSITTELYN STRATEGIAT

Tietääkö lapsi miten tunteisiin tulee 
suhtautua? Osaako lapsi ilmaista tunteensa 
soveliaasti? Osaako lapsi säädellä 
tunnetilaansa? Tunnistaako lapsi tunteet 
itsessä ja toisessa?



TUNNETAIDOT
Kuinka opetan lapsille tunteiden käsittelyn perustaidot?

> KOGNITIIVISET TUNTEIDEN KÄSITTELYN STRATEGIAT
> TOIMINNALLISET TUNTEIDEN KÄSITTELYN STRATEGIAT





TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

TUNNISTA

NIMEÄ

SÄÄTELE

YMMÄRRÄ

HALLITSE1) Tunnista:
Havaitaan fysiologinen vastine;
osataan suhtautua siihen hyväksyvästi
ja huomataan sen vaikuttavan olotilaan ja toimintaan.
2) Nimeä:
Annetaan fysiologiselle vastineelle, sekä emootiolle sisältö ja
merkitys nimeämällä se.
3) Säätele: 
Säädellään sympaattisen hermoston / parasympaattisen
hermoston, sekä lihasten aktivaatiota tietoisuustaidoilla. 
Esim.  syvähengitys.
4) Ymmärrä: 
Syy-Seuraussuhteen ymmärtäminen. Parannetaan ja tarkennetaan tulkintaa 
tilanteesta. Ymmärretään tunteiden ominaisuudet.
5) Hallitse:
Käyttäytymisen hallitsemista:Arvioidaan tekojen seuraukset,
sekä arvioidaan tunteen voimakkuutta, että
laantumista. Ilmaistaan tunne rakentavasti.

Ruoka / Lepo-Uni / Liikunta / Sosiaalisuus



TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

TUNNISTA:

Lihaskireyttä, painetta, tukaluutta, puristusta, 
tikustelua, kylmyyttä, kuumaa, pakotusta, 
kolotusta, tyhjää, täyttä, polttavaa, kiristystä jne.
> Kädet puristuivat nyrkkiin
> Suupielet vääntyivät alaspäin jne.

Lo
ma
kekertomus

https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_d76b8b87af54424889ff080dd999226a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_d76b8b87af54424889ff080dd999226a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_d76b8b87af54424889ff080dd999226a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_d76b8b87af54424889ff080dd999226a.pdf
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2


TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

NIMEÄ:

Iloinen, surullinen, vihainen, häpeä, syyllisyys, 
inho, kateus, pelko, vapaus, epävarma, jännittynyt, 
ahdistunut, arvoton, ilkeä, ivallinen, tyytyväinen, 
levollinen, väsynyt jne...

Lo
ma
kekertomus

https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_8323e2bbf1214475944766716aa78166.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_8323e2bbf1214475944766716aa78166.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_8323e2bbf1214475944766716aa78166.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_8323e2bbf1214475944766716aa78166.pdf
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-kertomukset-2


TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

SÄÄTELE:

Nopeat säätelykeinot: Syvähengitys, lihasten 
rentoutus, huomion kiinnittäminen muuhun, sisäinen 
puhe, mielikuvat, jne.
Hitaat säätelykeinot: Liikunta, luonto, ystävät, 
musiikki, askartelu, maalaus, pelaaminen, jne. Lo

ma
ke>Kokemus tietoisuustaitoharjoituksista opittuna mielessä

kertomus
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TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

*Tunteen nimeäminen
*Tunteen voimakkuuden nimeäminen (esim. 1-10)
*Tunteen ilmaiseminen puhumalla
*Tietoinen hengitys
*Syvähengitys
*Tuntemuksen havaitseminen
*Koskettaminen
*Tilan (avaruudellisen) muuttaminen (esimerkiksi etäisyys välittömästä konfliktista)
*Tahtotilan ilmaiseminen (mitä haluan, mitä tarvitsen jne.)
*Tarkkaavaisuuden (aistien) suuntaaminen ulkoiseen tilaan (esimerkiksi [tuntoaistia] hyödyntäen jonkun 
karhean pinnan kokeilu)
*Tarkkaavaisuuden suuntaaminen sisäiseen tilaan (mitä mielessä ja kehossa tapahtuu)
*Lihasten rentoutus - jännitys 
*Ilmeiden, eleiden, asentojen avulla vaikuttaminen (esim. Omatahtoinen “pakotettu” hymyily voi poistaa 
tiedostamattoman huolestuneisuuden tunteen)
*Sosiaalisen yhteyden löytäminen (esimerkiksi silmiin katsominen [näköaisti], tai toisen sydämen 
sykkeen kuuntelu )
*Tilanteen tulkitseminen uudelleen, jne...



TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

SÄÄTELE:

Kolmio auttaa 
hahmottamaan sitä, mitä 
keinoja missäkin tunteiden 
voimakkuuden tilassa on 
käytössä. 

Kognitiiviset keinot 
vähenevät tunteen 
voimistuessa!



TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

YMMÄRRÄ:
A) Mikä ärsyke laukaisi tunteen?
B) Mitä se yllyttää tekemään? 
C) Mihin tai keneen se kohdistuu? 
D) Mikä viesti tunteella on?
...Minkälaisia tulkintoja keksit tunteelle?
+Tarve

AKTIVAATIO

TOIMINTAKYVYTTÖMYYS
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TUNNETAIDOT
FOURCORE®  - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

YMMÄRRÄ:
A) Mikä ärsyke laukaisi tunteen? “triggeri”

AKTIVAATIO

TOIMINTAKYVYTTÖMYYS

E
P

Ä
M
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TTÄ

V
Y

Y
S

Lo
ma
ke

Tunsin jääväni yksin
Tunsin itseni hylätyksi
Tunsin itseni torjutuksi
Tunsin turvattomuutta
Tunsin ei-rakastetuksi
Tunsin unohdetuksi
Tunsin kontrolloiduksi/manipuloiduksi

Tunsin epäreilua kohtelua
Tunsin tuomituksi
Tunsin epäkunnoitusta
Tunsin turhautumista
Tunsin syyttämistä
Tunsin ...
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TUNNETAIDOT
FOURCORE® - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

HALLITSE:
=Käyttäytymisen säätely (esim. äänenvoimakkuus)
A) Ilmaise tunne rakentavasti
B) Arvioidaan tekojen seuraukset 
(voinko ottaa vastuun)

Muista sääntö:

Lo
ma
ke

x

kertomus

“Mitään ei saa mennä rikki.
Mitään peruuttamatonta ei saa 
tapahtua. 
Itseä tai ketään ei saa 
vahingoittaa.”

> Minä viesti: “Minusta 
tuntuu…”
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TUNNETAIDOT
FOURCORE® - TUNNETAITOJEN TOIMINTAMALLI

      Tärkeintä on emotionaalinen hyvinvointi



TIETOISUUSTAIDOT

“SEKUNTI MALTTIA OIKEASSA PAIKASSA  
SÄÄSTÄÄ SADALTA SURUN PÄIVÄLTÄ.”

  - Kiinalainen sananlasku



TIETOISUUSTAIDOT

“Ei ole olemassa oppilaita, jotka 
eivät keskity.”

Sillä oppilas keskittyy aina johonkin. 
Ajatuksiinsa, aistiympäristöön, tunteisiin, 
toisiin oppilaisiin, opettajaan, jne. 



TIETOISUUSTAIDOT



TIETOISUUSTAIDOT
Miten opetan lapselle keskittymisen ja rauhoittumisen keinoja?

> Tietoisuutta mielessä tapahtuvista asioista
> Tietoisuutta kehossa tapahtuvista tunteista ja tuntemuksista.
> Hyväksyvää, uteliasta havainnointia.

Tietoisuustaitojen tausta buddhalaisuudessa.
Länsimaissa sovellettu 1970 - luvulta alkaen 
hoitotyössä, valmennuksessa ja työelämässä.

Yllyke

havainnoida (tahdonvoima)

Tila Reaktio



TIETOISUUSTAIDOT
Mihin yksittäisiin kykyihin tietoisuustaidot menetelmässä jaetaan?

Havainnoinnin 
taito

Huomiokyvyn 
hallinta Tietoinen läsnäolo Rentoutuminen, 

rauhoittuminen

Tekemisen tila 
(doing)

Olemisen tila 
(being)



TIETOISUUSTAIDOT
Miten omiin ajatuksiin ja tunteisiin voi oppia suhtautumaan hyväksyvästi?

HAVAINNOINNIN TAITO:

Kyky tarkastella itseään, itsessä herääviä toimintayllykkeitä etäältä.
Ikään kuin katsoisi kehon ja mielen sisällä liikkuvia pilviä, sään muuttumista ja lintujen 
lentämistä.
                                     > Ei takerruta, reagoida tai arvoteta 
                                     > Nimeä yllyke; joko “ajatus” tai “tunne”.
                                     > Havaitaan kehon viestit

Kehoskanneri
Huomion 
ylläpitäminen 
ympäristössä

Käsi + 
hengitysharjoitus

kertomus
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TIETOISUUSTAIDOT
Miten omaa keskittymiskykyä voi parantaa?

HUOMIOKYVYN YLLÄPITÄMINEN:

Huomiokyvyn hallitseminen, eli tarkkaavaisuuden siirtäminen kohteesta toiseen ja 
ylläpitäminen kohteessa ovat keskittymiskyvyn kannalta olennaisia tekijöitä.

> Kun huomiota oppii ylläpitämään esimerkiksi hengityksessä (kohde), toimintayllykkeet  
vähenevät ja niiden intensiteetti muuttuu.
> Palauta harhaileva huomio takaisin kohteeseen hyväksyvästi ja rennosti.
> Hyvä havainnoinnin taito edistää huomion ylläpitämistä. (kaikkeen ei ole pakko reagoida).

Käden tarkkailu Ympäristön 
äänien kuuntelu

Jäinen lattia - 
harjoitus

kertomus
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TIETOISUUSTAIDOT
Miten käyttää kaikkia aisteja monipuolisesti?

TIETOINEN LÄSNÄOLO:

Huomion suuntaaminen tähän hetkeen ja tietoisuutensa keskittäminen siihen, mitä on juuri 
tällä hetkellä tekemässä. 

> Aistien monipuolinen käyttäminen.
> Usein hitaammin tekeminen.
> Havainnoinnin taito + huomiokyvyn hallinta antavat pohjaa pysyä keskittyneesti tässä 
hetkessä.
> Doing modesta -> Being modeen.

Tietoinen kävely Erilaiset 
ankkurointikeinot Tietoinen ruokailu

kertomus
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TIETOISUUSTAIDOT
Miten rentoutua ja rauhoittua?

RENTOUTUMINEN, RAUHOITTUMINEN:

Kyky rentouttaa kehon lihaksisto, sekä tyynnyttää mieli on yksi tietoisuustaitojen osa-alue ja 
tavoite.

> Omien kehotuntemusten kuvailu.
> Syvä ja tietoinen hengitys.
> Rauhoittuminen voi alkaa kun oppii havainnoimaan tilaansa, pitämään yllä huomiota tässä 
hetkessä ja olla tietoisesti läsnä.

“Kehon osaan 
hengittäminen.” Mielikuvaharjoitus Tuntemusten kuvailu

kertomus
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TIETOISUUSTAIDOT
LINKITYS

Hiljaisuuteen 
tutustuminen

Omien tunteiden 
havainnointi

Syvä- ja tiedostettu 
hengitys

kertomus

Kiitollisuusharjoitus
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SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia? Kuinka lisään oppilaiden 
sosiaalista herkkyyttä?

> SOSIOKOGNITIIVISET TAIDOT
> SOSIAALISET TOIMINTATAIDOT
> SOSIAALISET ONGELMANRATKAISUTAIDOT

“Englantilaisessa tutkimuksessa 66
prosenttia tytöistä ja 48 prosenttia
pojista ilmoitti jännittävänsä tai
pelkäävänsä käyttää puheenvuoroja
omassa luokassaan.”
- Kauppila R. 2005



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> SOSIAALISET TOIMINTATAIDOT (esimerkkejä yleisistä taidoista)

Perustaidot:                                

Tervehtiminen

Itsensä esittely

Jämäkkyys

Mielipiteen esittäminen

Kuunteleminen

Kiittäminen

Anteeksi pyytäminen / 
anteeksi antaminen

Kysyminen

Toisen huomioiminen

Ryhmään liittyminen

Esitelmän pitäminen

Jne...



SOSIAALISET TAIDOT
LAPSILÄHTÖINEN SOSIAALISTEN TAITOJEN OPPIMISEN MALLI

> Draama
> Lapsilähtöisyys
> Sosiokonstruktivistinen ote
> Hauskuus
> Videointi?

1) Jokainen taito opetellaan yksitellen. 
[Esim. tervehtiminen]

   2)       Lapset ideoivat näytelmätilanteen 
pareittain / ryhmissä.

Osa-alueet:

Eleet 
(kehonkieli) IlmeetAsento

   3   )   Näytellään tilanne, jonka osa-alue(et)  
arvioidaan toisten ryhmien kanssa.

Äänenkäyttö Suullinen 
viestintä Tavoite 

Lapsi tarvitsee harjoittelumahdollisuuksia ja paljon toistoja oppiakseen taitavaksi sosiaalisissa tilanteissa. (Kauppila, 2000)

 ++



SOSIAALISET TAIDOT
Miten tuen lapsen sosiokognitiivisten taitojen kehittymistä?

> SOSIOKOGNITIIVISET TAIDOT

“Sosiaalinen pätevyys edellyttää henkilöltä 
kykyä havainnoida omia ja toisten tunteita,
ajatuksia sekä aikomuksia,
sekä pystyä näkemään sosiaalisia vihjeitä,
tulkita niitä ja arvioida oman
toimintansa sosiaalisia seuraamuksia.”

Crick ja Dodge (1994) Sosiaalisen 
tiedon käsittelyn vaiheet:

1) Tilanteen havainnointi
2) Tilanteen tulkinta
3) Tavoitteiden asettelu
4) Vaihtoehtoisten toimintatapojen 
luominen
5) Sopivan toimintastrategian valinta



SOSIAALISET TAIDOT
Miten tuen lapsen sosiokognitiivisten taitojen kehittymistä?

> SOSIOKOGNITIIVISET TAIDOT

            
Tilannehavainnot
[Ennen - Konflikti - Jälkeen]

                          
Ajatukset

Tunteet

Eleet, ilmeet, ääni 
jne.

Autetaan lasta 
huomaamaan 
sosiaalisen ympäristön 
vihjeet ja valitsemaan 
sopiva toimintamalli.

         
Ympäristöhavainnot

Tavoite - Motiivi 
- Pyrkimys 



SOSIAALISET TAIDOT
Miten tuen lapsen sosiokognitiivisten taitojen kehittymistä?

> SOSIOKOGNITIIVISET TAIDOT

> Auta lasta kuvailemaan [tilannetta]
“Olit ottamassa palloa, kunnes kaaduit.”
> Auta lasta näkemään mitä toinen mahdollisesti [ajatteli]
“Toinen varmaan ajatteli, että miksi olet niin vihainen.”
> Auta lasta tekemään [tulkintoja] eri näkökulmista
“Onko mahdollista, että hän ei halunnutkaan olla ilkeä.”
> Auta lasta huomaamaan tilanteeseen liittyneitä [tunteita, eleitä, ilmeitä]
“Huomasitko millainen ilme hänellä oli, kun otit hänen hatun luvatta.”
> Auta lasta ymmärtämään omia ja toisten [tavoitteita, pyrkimyksiä ja motiiveja]
“Mitä toinen mahtoi haluta, kun hän härnäsi sinua tahallaan.”
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SOSIAALISET TAIDOT

                RYHMÄTYÖTAIDOT



SOSIAALISET TAIDOT
Mikä vaikuttaa eniten ryhmän suoriutumiseen?

-> Anita Williams Woolleyn tutkimuksissa Pittsburghin yliopistossa selvitettiin 152 ryhmän kesken, 
mitkä ryhmät pärjäävät parhaiten erilaisissa älykkyyttä vaativissa tehtävissä ja MIKSI. 

->Tutkimustulos oli vaikuttava.
->Korkea älykkyysosamäärä ei määrittänyt ryhmän älykkyyttä (suoriutumista)
 VAAN

RYHMÄ TOIMI sitä älykkäämmin, 
1) mitä tasaisemmin puheenvuorot jakaantuivat.

2) mitä tietoisempia jäsenet olivat toisten tunteista ym. 
sosiaalinen herkkyys.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> SOSIAALISET TOIMINTATAIDOT [Ryhmätyötaidot]

Kysyminen

Ehdottaminen

Sopiminen

Äänestäminen

Ryhmätyöhön 
osallisuutta, sujuvuutta 
ja asiallisuutta.

Mielipiteen ilmaiseminen

+ Tunnetaidot



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> SOSIAALISET TOIMINTATAIDOT (Ryhmätyöskentelyyn)

> Kirjoita ilmaisu ja harjoittele yhdessä
“ESIM. Minun mielestäni….”

> Auta oppilaita tunnistamaan tilanteet,
joissa käyttää taitoa.

> Arvioikaa työskentelyä

Mielipiteen ilmaiseminen
Mielipiteen kysyminen
Ehdottaminen
Sopiminen
Äänestäminen
Kannustaminen



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET 

> 1) Tutustumisvaihe
> 2) Ideointivaihe
> 3) Päätöksentekovaihe
> 4) Suunnitteluvaihe
> 5) Työskentelyvaihe
> 6) Koonti- ja viimeistelyvaihe
> 7) Esittelyvaihe
> 8) Arviointivaihe

Miten ohjaan 
ryhmäntoiminnan 
kehitysvaiheita?



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

RYHMÄTYÖSKENTELY

> Opettajan tehtävä on tukea  
   A) ryhmädynamiikan muotoutumista, 
   B) ryhmän toiminnan kehitysvaiheita.



Muodostetaan
satunnaiset
ryhmät.

Ryhmiin 
muotoutuu 
ryhmädynamiikka

Ryhmän toimiessa muotoutuu
väistämättä ristiriitoja 
toimintatavoista, rooleista ja
tehtävistä.

Ryhmän kannattaa
siirtyä
tavoitetasolle.
  +ryhmän tarpeet

Roolit alkavat
syntyä, johtajan
rooli muodostuu
usein
ensimmäisenä.

Ryhmätöissä
tarvitaan
tehtävärooleja, 
yksilörooleja, 
asennerooleja.

Miten 
ryhmätyöskentely 
etenee?



SOSIAALISET TAIDOT
Yksilöroolit, tehtäväroolit, asenneroolit.

> SOSIAALISET TOIMINTATAIDOT

Roolit ja asemat:

Johtajan rooli

Hauskuuttajan rooli

Kirjurin rooli

Kannustajan rooli

Tarkkailijan rooli Kuvaajan rooli ...Jne



Rooleja tarvitaan
ryhmän
perustehtäviä
varten:
-Tavoite ja
ryhmän kiinteys.

Ryhmän 
perustehtävät
ja pyrkimykset:

1)Ryhmän 
jäsenet
pyrkivät
vaikuttamaan
päätöksiin

3)Jäsenet 
haluavat
toisten 
jäsenten
hyväksynnän
(suosio)

2)Jäsenet pyrkivät
vaikuttamaan 
siihen, että ryhmä 
toimii sovittujen ja
muotoutuneiden 
normien
mukaisesti.

Jotta nämä kolme
asiaa toteutuisivat
tarvitaan viisi
perustaitoa:

Mielipiteen ilm.
Kysyminen
Ehdottaminen
Sopiminen
Äänestäminen 
(=ratkaiseminen)

+roolit / säännöt

Miten 
ryhmätyöskentely 
etenee?

kertomus
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SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

> 1) Ensimmäinen vaihe (Muotoutuminen)
> 2) Toinen vaihe (Kuohunta- eli konfliktivaihe)
> 3) Kolmas vaihe (Yhteistoiminnan syntyminen)
> 4) Neljäs vaihe (Kypsän toiminnan vaihe)
> 5) Viides vaihe (Ryhmän hajoaminen)

Miten ohjaan 
ryhmäntoiminnan 
kehitysvaiheita?



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

1) Ensimmäinen vaihe (Muotoutuminen)

-Ryhmän jäsenet varovaisia, etäisiä, tarkkailevia.
-Ei selvillä tavoitteista, normeista.
-Ei selvillä siitä miten roolit muodostuvat
-Keskustellaan yleisesti
-Odotellaan aloitetta

On normaalia, että oppilaat 
ryhmätyön alussa 
ihmettelevät, pulisevat 
muuta, miettivät kuka tekee, 
eivätkä saa sovittua asioita. 

> Oppilaat voivat 
toivottavaa ryhmän jäsenet 
tervetulleeksi.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

2) Toinen vaihe  (Kuohunta- eli konfliktivaihe)

-Ilmenee erilaisia yhteensovittamisen ongelmia.
-Muodostuu sirpaleryhmiä.
-Toisten ajatuksia ei kuunnella tarpeeksi.
-Syntyy kuitenkin jo ideoita.
-Valtaongelmia ratkotaan.
-Roolit alkavat muodostua.

Tunnetaidot + sosiaaliset 
taidot = vuorovaikutustaidot.

Ohjaa oppilaita nimeämään 
ja tunnistamaan tunteita. 
Esim. pettymys ja ohjaa 
kiinnittämään huomioita 
toisten eleisiin ja ilmeisiin.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

3) Kolmas vaihe (Yhteistoiminnan syntyminen)

-Ryhmä vakiintuu roolien, sääntöjen ja normien avulla.
-Menettelytavat vakiintuvat.
-Omat tehtävät ja yhteiset tavoitteet selvillä.
-Ryhmän jäsenet ilmaisevat itseään vapautuneemmin.

Tue ja vahvista kolmen 
perustaidon hyödyntämistä, 
kuten “ehdottamisen” 
käyttämistä.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

4) Neljäs vaihe (Kypsän toiminnan vaihe)

- Toimiva työnjako syntynyt.
- Roolit muodostuneet.
- Myönteiset saavutukset lisäävät yhteistä motivaatiota.
- Luovuus ja joustavuus saa tilaa
- Ongelmat siirtyneet tunnetasolta asiatasolle.

Oppilaat ehdottavat 
spontaanisti omia 
ratkaisuja, ideoita syntyy. 
Kannusta ja kehu 
saavutetuista 
(osa)tavoitteista.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten teen ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia?

> RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET (DYNAMIIKKA)

5) Viides vaihe (Ryhmän hajoaminen)
- Tavoite saavutettu.
- Roolien tehtävät suoritettu.
- Ryhmän itsearviointivaihe

Kysy oppilailta tunnelmia, 
mikä jäi hiertämään, mikä 
onnistui? Anna tilaa ja aikaa 
tilanteen käsittelylle. Lisää 
oppilaiden itsearviointia.



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT

Esimerkkitilanne sosiaalisesta ongelmanratkaisusta:

“Oppilaat liikkuvat välituntipihalla. Molemmat
huomaavat pihalla pallon ja tarttuvat siihen yhtä
aikaa.”

>Miten tilanne ratkaistaan riitelemättä, ilman
aggressiota?



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT

Yleisimmät sosiaaliset ongelmat koulussa: 
>Oppilas>

A) Joku etuilee sinua jonossa
B) Joku kaataa sinut välitunnilla
tai pelissä maahan
C) Joku nimittelee sinua
D) Joku on eri mieltä asiasta
E) Joku haluaa samaa asiaa kuin sinäkin, mutta molemmat ette voi sitä saada
F) Kuulet kun joku on puhunut sinusta selän takana
pahaa
G) Toinen syyttää sinua jostakin
H) Haluatte jonkun toisen kanssa molemmat päättää jostakin asiasta
I) Joku muu; _______________________



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT

Nyt yritämme etsiä näihin tilanteisiin
mahdollisimman monta erilaista ratkaisua:
>Rauhanomainen
>Riitaisa
>Vain toiselle hyvä mieli
>Molemmille hyvä mieli
>Epäselvä asia tuli selvitettyä
>Toimiminen omien arvojen mukaan
>Muu

Ongelmanratkaisutaidot:

Kysymysten esittäminen
Tunteen ilmaiseminen
Neuvottelu



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT

1) KYSY 2)  ILMAISE 
TUNNE 3) SOVI

+        Tunnetaidot



SOSIAALISET TAIDOT
Miten autan oppilaita ratkaisemaan sosiaaliset tilanteet sopuisasti?

> SOSIAALISEN ONGELMANRATKAISUN TAIDOT

Kysymysten  esittäminen

“Miksi löit? Miksi etuilet? Teitkö sen tahallasi?”

Tunteen ilmaiseminen

“Tiedätkö miltä minusta tuntuu? /  Miltä sinusta tuntuu kun teet noin?”

Neuvottelu

“Sopiiko sinulle, että… Ehdottaisin, että…”

Ongelmanratkaisutaidot:

Kysymysten esittäminen
Tunteen ilmaiseminen
Neuvottelu



KIITOS!
Uskalletaan olla rohkeita ja kokeilla asioita. Maailma muuttuu teko kerrallaan!

“TEHDÄÄN YHDESSÄ POLKUA ELÄMÄNHALLINNAN JA 
OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOILLE”



OPPILAIDEN TARINAT
Millaisia vaikutuksia taitojen oppimisella on ollut?

http://www.luonnollinenluokka.com/kertomukset

http://www.luonnollinenluokka.com/kertomukset
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-scifest-fcvideo
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-scifest-fcvideo
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-scifest-fcvideo
https://www.luonnollinenluokka.com/copy-of-scifest-fcvideo


LUONNOLLINEN LUOKKA™

Lomakkeet, videot, kuunteluharjoitukset, tuntisuunnitelmat, tuokiosuunnitelmat, ohjeet, 
tutkimustiedot, välineet, pelit, valmennusvälineet, luennot, chat,  jne.

www.luonnollinenluokka.com

http://www.luonnollinenluokka.com

