
 

 

”Oppimaan oppimisen ja elämänhallinnan ydintaidot kouluihin” 

 

Harjoitellessa, opiskeltaessa, suoriutuessa tentistä, pääsykokeissa, esiintymislavalla, kilpailussa tai ihan 

tavallisessa arjessa meidän psykofyysissosiaalinen tilamme vaihtelee. Jos edessä on vaikka harjoitukset tai 

pitkä oppitunti, luento, ehkä esiintyminen, joka vaatii ihmiseltä itseltään kaikkia niitä ominaisuuksia, joiden 

avulla hän omaksuu uudet opittavat asiat, selviytyy haasteesta tai voi muuten vain hyvin, täytyy monen 

sisäisen, sekä ulkoisen tekijän olla optimaalinen. 

  Joskus esimerkiksi valmistautuessa harjoituksiin tai oppituntiin, tai jopa kilpailuun olemme tunnetilalta 

iloisia, toisinaan taas jännittyneitä tai ehkä jopa vihaisia jollekin. Joskus vireystilamme voi olla hyvinkin 

korkea tai toisaalta voimme olla hyvinkin väsyneitä ja alavireisiä. Toisinaan asenteemme on suoritusta 

heikentävä, toisaalta taas asenteen avulla saavutamme korkeallekin asetetut tavoitteet. Joskus meiltä 

tuntuu puuttuvan motivaatio, kun taas toisella kertaa olemme hyvin motivoituneita sen hetken olosuhteet 

huomioon ottaen. Myös sellaiset tekijät kuin mieliala ja huomiokyvyn hallinta, eli keskittyminen vaikuttavat 

olennaisesti sen hetken suorituskykyyn ja omaan hyvinvointiin. On osattava myös hyödyntää ja tunnistaa 

omat vahvuudet kussakin tilanteessa ja tekemisen osa-alueessa. Tätä kaikkea voi oppia hallitsemaan ja 

säätelemään kehittämällä omia elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen taitoja ja ominaisuuksia. Näitä 

kaikkia taitoja ja kykyjä kehitetään, sekä opetetaan FOURCORE® :n avulla. Taitojen oppimisen keskiössä on 

niin sanottu oppimisen tila -malli.  

  FOURCORE® – opetusmenetelmässä neljää oppimaan oppimisen ja elämänhallinnan taitoa kutsutaan 

ydintaidoiksi. Niitä ovat ajattelu-, tunne-, tietoisuus- ja sosiaaliset taidot. FOURCORE® - on oppimisen tila –

malliin perustuva opetus- ja oppimisvalmennusmenetelmä, joka sisältää toinen toistaan tukevia ja toisiinsa 

yhdistyviä oppimisen ja opettamisen malleja. FOURCORE® on menetelmä, joka perustuu siihen, että 

oppimisen tilaa voidaan kehittää ja laajentaa.  

  Opettamalla, sekä valmentamalla oppilasta oppimaan oppimisen, sekä elämänhallinnan osa-alueissa 

voidaan saavuttaa selkeää edistystä ja kehitystä alueilla, jotka ovat yhteydessä oppilaan oppimiskykyyn, 

hyvinvointiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tällä kaikella on siis tavoitteena lisätä oppilaan 

elämänhallinnan tunnetta, sekä oppimisen mahdollisuuksia. 

 

FOURCORE® - menetelmä perustuu siihen, että oppilasta ohjataan erilaisissa tilanteissa tunnistamaan 

oppimiseen ja elämänhallintaan liittyviä tekijöitä, joita hän voi opettajan, tai oppimisvalmentajan 

ohjauksella (oppitunnit) ja interventioilla kehittää. Opettajalla, ohjaajalla ja oppimisvalmentajalla on 

käytössä kokonainen työkalupakki (Luonnollinen Luokka™ - palvelu) kaikkien ydintaitojen opettamiseen, 

sekä myös muihin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin osa-alueisiin, kuten vaikkapa asenteen tutkimiseen 

tai mm. vireystilan säätelyyn. 



Mikä on FOURCORE®?  

 

FOURCORE® on elämänhallinnan ja oppimisen ydintaitoihin perustuva opetus- ja 

oppimisvalmennusmenetelmä. Siinä hyödynnetään nykyaikaista ihmiskäsitystä, sekä tietoa ja monipuolista 

teoriaa ihmisen tunne-elämää, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta ohjaavista tekijöistä. 

 

Kyseessä on kogntiviinen, sekä sosio-emotionaalinen valmennusmenetelmä, jota voidaan käyttää niin 

oppituokioina, kuin myös erillisissä arkipäivän tilanteissa interventioina, joissa oppilas syystä tai toisesta 

hyötyisi esimerkiksi vaikkapa tunnetaidoista. 

 

Mihin FOURCORE®  perustuu?  

 

FOURCORE® pohjautuu oppimisen tila – malliin.  Oppimisen tilalla tarkoitetaan oppilaan 

psykofyysissosiaalista tilaa, jossa oppimista tapahtuu parhaiten. Tästä tilasta käytetään myös nimistystä 

säädellyn stressin tila (Sajaniemi 2015). Ainoastaan säädellyn stressin tilassa voi tapahtua tietoista 

oppimista. 

 

Oppilaita opetetaan arvioimaan omaa oppimiskykyä, esimerkiksi tunnistamalla kuinka levoton, rauhaton 

olo heillä on tai kuinka vaikea heillä on keskittyä. Opettajan tehtävänä on käyttää FOURCORE® – 

menetelmään perustuvia ratkaisuja auttakseen oppilaita löytämään parhaimman mahdollisimman tilan 

oppimiselle.  

 

FOURCORE® - taitojen avulla opettaja voi auttaa oppilaita säilyttämään säädellyn stressin, eli oppimisen 

tilan. Oppilas kohtaa koulupäivän aikana valtavasti tilanteita, haasteita ja ongelmia, jotka voivat ylittää 

hänen itsesäätelykyvyn. Ydintaidoiltaan taitava oppilas voi säädellä omaa hyvinvointiaan, käyttäytymistään 

ja oppimistaan paljon paremmin kuin oppilas, joka ei ole saanut valmennusta taidoista. 

 

 

Kenelle menetelmä on tarkoitettu? 

 

Menetelmä on tarkoitettu erityisesti alakoulun opettajille ja ohjaajille, mutta sopii myös mainioisti 

yläkouluun, sekä toisenasteen kouluihin ja läpi elämän kestävään koulutukseen. 

 

FOURCORE® - koulutuksen käynyt opettaja saa tietotaidon, jonka avulla hän voi kohdata ja auttaa 

esimerkiksi aggressiivisuuden takia jatkuvasti ongelmiin joutuvaa lasta, tehdä ryhmätöistä sujuvia ja 

myötätuntoisia, sekä opettaa lapsille esimerkiksi rauhoittumisen ja keskittymisen keinoja. 

 

Ohjaamisen ja opettamisen tueksi on rakennettu www.luonnollinenluokka.com – palvelu, josta käyttäjä saa 

hallintaansa lomakkeet, videot, tehtävät, tuntisuunnitelmat ja muut tarvittavat valmennusvälineet. 

 

 

Miksi FOURCORE®? 

Nykyisin on tarjolla valtavasti tietoa niin tunteista, sosiaalisista taidoista, ja yleisesti stressinsäätelystä 

esimerkiksi tietoisuustaitojen avulla. Menetelmässä nämä kaikki tiedot on koottu sovelletusti, tehokkaasti 
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ja selkeästi yhteen, niin, että opettajan ja oppilaan on helppo omaksua ne. Kun opetettavat asiat perustuvat 

helposti mitattavissa olevaan oppimisen tila – malliin, on FOURCORE® - tehokas ja käytännöllinen 

menetelmä, jonka avulla oppimisen tilaa voidaan kehittää. 

 

Oppimisvalmennusmenetelmä on kokoelma erilaisia keinoja ja strategioita, jotka on nivottu yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Taustalla on nykyaikaiset tutkimustiedot ja sovelletut mallit niin tietoisuustaitojen 

perusteista, kuin sosiaalisen ryhmäkäyttäytymisen rakenteista, ajattelutaidoista ja tunteiden 

ominaisuuksista.  

 

Olennaista on se, että menetelmässä ydintaidot nähdään toimivan yhdessä, sekä nivoutuvan toisiinsa 

käyttäytymistä ja vuorovaikutusta ohjaavissa tilanteissa. Esimerkiksi tunnetaitojen avulla voidaan saavuttaa 

sujuvampi ryhmätyöskentelytilanne, tai tietoisuustaitojen avulla harjoitella tunteiden säätelyä.  

 

Menetelmän tehokkuus perustuu siihen, että kaikkia neljää ydintaitoa harjoitellaan säännöllisesti ja niitä 

käytetään sovelletusti kunkin oppilaan kohdalla yksilölliset tavoitteet huomioon ottaen. Esimerkiksi 

tunteiden nimeämistä, tai tunnistamista kehossa voidaan harjoitella yksilöllisesti vaikkapa jokaisen 

riitatilanteen jälkeen. 

 

 

Mitä menetelmä tarjoaa? 

 

Menetelmä tarjoaa oppilaille vuorovaikutukseen, käyttäytymiseen, sekä tunteiden käsittelyyn 

olennaisimmat kognitiiviset strategiat, sekä toimintamallit joiden avulla lapsi rakentaa terveen suhteen 

omiin ja toisten tunteisiin ja käyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin.  

 

Lapsi oppii terveellisen tavan toimia kaikenlaisten tunteiden kanssa. Hän tietää miten oma mieli voidaan 

tyynnyttää ja rauhoittaa, sekä kuinka omia ajatuksia ja tunteita voidaan pelkästään havainnoida 

reagoimatta niihin.  

 

Lapsi oppii ymmärtämään oman käyttäytymisensä, tunteidensa ja hyvinvointinsa syy-seuraussuhteita. 

Tämän myötä oppilaan oman toiminnan ohjaus, itsesäätelykyky ja yhteistoiminnallisuus muiden oppilaiden 

kanssa paranee. 

 

Yhdessä mielen ja kehotietoisuuden parantuessa lapsi tulee yhä tietoisemmaksi toimintayllykkeistä, sekä 

niiden mahdollisesta säätelystä. 

 

Lapsi oppii kaikki elintärkeät elämänhallinnan ydintaidot: Miten toimin tunteiden kanssa? Miten rauhoitan 

oman kehon ja mielen? Miten jäsennän tietoa? Miten toimin muut huomioonottaen sosiaalisissa 

tilanteissa? 

 

 

Esimerkkitilanne FOURCORE®:n käytöstä? 

Opettaja aloittaa oppitunnin ja huomaa oppilaiden olevan rauhattomia. Hän päättää käyttää FOURCORE – 

koulutuksessa saamaansa osaamistaan hyödyksi ja pitää lyhyen tietoisuustaitotuokion. Hän on vielä 



epävarma taidoistaan, siksi hän päättää soittaa rentoutumisharjoitteen www.luonnollinenluokka.com –

palvelusta. Oppilaat rentoutuvat ja rauhoittuvat. Tunti voi alkaa keskittynein mielin. 

 

Tunnin aikana yksi oppilaista vaikuttaa yhä levottomalta. Opettaja huomaa tilaisuutensa koittaneen ja 

palauttaa nopeasti mieleen tunnetaitojen perusteet. Hän kysyy oppilaalta miltä oppilaasta tällä hetkellä 

tuntuu ja osaako oppilas paikantaa tunteen kehoonsa, sekä kuvailla tuntemuksia tarkemmin. Oppilas ja 

opettaja harjoittelevat yhdessä tunteiden nimeämistä ja tunnistamista mm. tunnekorttien avulla. Sitten hän 

pyytää palauttamaan mieleen harjoituksen, jonka he vasta kuuntelivat. Oppilas yrittää itsenäisesti 

harjoituksen tekemistä käytävässä ja palaa sitten luokkaan tehtävien pariin. 

 

Tunti jatkuu ja edessä on ryhmätyöskentelytilanne. Opettaja palauttaa mieleen, kuinka oppilaita ohjataan 

tehokkaaseen ja kaikki osallistavaan työskentelyyn. Hän kirjoittaa taululle muutaman 

perusryhmätyötaidon, ja opettaa oppilaita ilmaisemaan nuo taidot ääneen. Hän kertoo kuinka asioista 

voidaan sopia ja ehdottaa. Pian harjoittelun jälkeen oppilaat huomaavat, että sopimalla ja ehdottamalla 

kaikki saavat puheenvuoron ja jokainen voi vaikuttaa. Lapset oppivat pian käyttämään itsenäisesti 

sosiaalisia taitoja, koska huomaavat niiden hyödyn. 

 

Edessä on vielä vaativa tehtävä, jossa tietoa pitäisi jäsentää järkevällä tavalla. Opettaja opettaa oppilaille, 

kuinka asioista voi muodostaa esimerkiksi ryhmiä niiden yhteisten ominaisuuksien perusteella tai järjestää 

niitä suhteen mukaan järjestykseen. Näin opettaja on tullut hyödyntäneeksi ajattelutaitojen perusteita. 

(esimerkissä kerrotaan yksinkertaistetusti se kuinka kognitiivista ja sosio-emotionaalista valmennusta 

voidaan käyttää yhden oppitunnin aikana niin tilanne-, kuin tapauskohtaisesti.) 

 

 

(c) Luonnollinen Koulu   / www.luonnollinenluokka.com  
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