
Oppimisvalmennuksen perusideat ja filosofia 

 

Miten aloittaa oppimisvalmennus luokassa?  

 
Kun oppimisen tilan käsite alkaa olla hallussa ja idea siitä, miltä osin voimme valmentaa oppilasta 

emotionaalisella, psyykkisellä ja henkisellä tasolla, on aika siirtyä oppimisvalmennuksen käytännön 

toteutuksen pariin. 

 

1) Aloita teettämällä valmennusjakson alussa oppilaille oppimisen tila –analyysi. 

 

2) Kun olet lukenut tämän sivun sisällöt, ja katsonut luennut, sisäistänyt oppimisen tilan teorian, 

saanut tietoa harjoituksista ja löytänyt hyödyllisiä työkaluja, voit aloittaa jokaiseen oppimisen tilan 

osa-alueeseen liittyvän valmennuksen. 

 

Valmennustapoja on kaksi: 

 

A) Ennakoiva, keskusteleva, avoin oppimisvalmennustunti 

B) Reaktiivinen, lyhyt interventio, ohjaava oppimisvalmennuskeskustelu 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus ottaa joka viikko aiheeksi yksi, mikä 

tahansa oppimisen tilan osa-alue, esimerkiksi motivaatio tai vaikkapa mieliala.  

  Kun olet valinnut osa-alueen (ja oletetusti lukenut teoriat ja seurannut luennot, jotta sinulla on 

teoria ja käytännön harjoitukset hallussa) voit aloittaa A) avoimen oppimisvalmennustunnin milloin 

tahansa. 

 

Oppimisvalmennustunnin avulla voit käydä avointa keskustelua oppilaiden kanssa esimerkiksi 

valitusta osa-alueesta, kuten mielialasta. 

 

Esimerkki: 

Ensimmäinen valmennustunti (mieliala): 

 

- Aloita kysymällä, mitä mieliala tarkoittaa 

- Mitä käsityksiä, kokemuksia oppilailla siitä on 

- Miten se vaikuttaa oppimiseen 

- Entä hyvinvointiin 

- Voiko siihen vaikuttaa, miten 

- (Toteuttakaa käytännön harjoituksia joko kirjasta tai Luonnollinen Luokka.comista) 

- Kirjoittakaa oppimisvalmennusvihkoon muistiinpanoja 

- Ylemmillä luokilla mahdollisuus etsiä netistä tietoa 



Ja lopuksi seuratkaa, harjoitelkaa ja oppikaa kirjasta ja muun muassa Luonnollinen Luokka.comista 

löytyvien työkalujen avulla viikon ajan mielialan säätelyyn liittyviä asioita. Samalla voit tehdä 

viikon aikana lyhyitä B) interventioita oppilaille. Käydä keskusteluja jos esimerkiksi huomaat, 

jonkun tilanteen, jossa kyse voisi olla mielialaan liittyvästä asiasta.  

  Viikon lopuksi on vielä mahdollista käydä toinen valmennusoppitunti, jossa keräätte yhteisiä 

havaintoja aihepiiristä yhteen ja jaatte kokemuksia. 

 

3) Sen jälkeen seuraavalla viikolla jatkatte toiseen oppimisen tilan osa-alueeseen. Näin usean 

kuukauden jälkeen tulet kuin huomaamatta parantaneeksi oppilaiden oppimiskykyä, edistäen heidän 

hyvinvointia ja tarjoten heille uskomattoman tärkeitä elämänhallinnan perustaitoja ja kykyjä.  

 

4) Teetä valmennusjakson lopuksi oppimisen tila –analyysi uudelleen ja havannoi yhdessä 

oppilaiden kanssa onko heidän emotionaaliset, henkiset ja psyykkiset ominaisuudet, kyvyt ja taidot 

kehittyneet. 

 

 

FOURCORE – oppimisvalmennusmallissa perusideana on asioiden inhimillistäminen. Tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että esimerkiksi oppilaan motivaatio-ongelmat, mielialan tai 

esimerkiksi vireystilan pulmat eivät ole lähtökohtaisesti negatiivisia asioita, vaan hyvin inhimillisiä 

asioita, jotka kuuluvat elämään, ja joita voidaan yhdessä tutkia ja edistää parempaan suuntaan. 

 

Sinun ei siis tarvitse oppimisvalmentajana tietää kaikkea, vaan voit antaa rennosti keskustelun edetä 

omalla painollaan. Oppilailla on varmasti jonkin verran ideoita ja ajatuksia, joihin voit lisätä omia 

näkemyksiä ja tietämystäsi tämän kirjan tuella.  

 

Ideana on se, että kun mielialasta, vireystilasta, mielentilasta, itseluottamuksesta, asenteesta ja 

muista oppimisen tilan osa-alueista keskustellaan, niistä tulee arkeen kuuluvia ilmiöitä ja käsitteitä. 

Oppilas voi tulla sanomaan myöhemmin, että hänellä ei ole itseluottamusta, miten hän saisi sitä 

lisää, tai kertoa, että nyt ei oikein nappaa, ei ole motivaatiota, miten hän voisi löytää sitä itsestään. 

Tämä on täysin vastakohtainen kulttuuri perinteiseen opetukseen, jossa opettaja sanelee, kuinka 

oppilaan on jaksettava, eikä kiinnitä lainkaan huomiota oppilaan inhimillisiin olotilan vaihteluihin. 

Kun kouluun tuodaan lisää dialogia oppilaiden ja opettajien välille, myös yhteishenki paranee.  

 

Koska ihminen on moniulotteinen neurobiologinen kokonaisuus, ja jokainen ihminen ainutkertainen 

olento, jonka käyttäytymistä, ajattelua ja tuntemista ei voida täysin eksaktisti mallintaa, ei voida 

myöskään esittää sellaista yleistä mallia, jonka avulla jokainen valmennuskeskustelu tulisi käydä. 

On kuitenkin hyvä tietää oppimisvalmennuksen perusprisiipit, tiedot ja taidot, josta kerrotaan lisää 

kunkin oppimisen tilan osa-alueen osiossa. 

 


