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Jokaisella lapsella on
oikeus oppia nauttimaan
elämästä nyt,
omilla edellytyksillään

eikä vasta normit
täytettyään.

Johtolause, jota olen kuljettanut mukanani kuusitoista vuotta,
mutten yhtään muista, kuka viisas tämän lausui.
PS. Olen melko varma, että se en ollut minä itse.
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Esipuhe
Lähtökohtia
Aloitin työn laaja-alaisena erityisopettajana vuonna 2001 ja jatkoin 2002 pienryhmän erityisluokanopettajana, jonka jälkeen työnkuvaan on mahtunut monenlaisia ja monen ikäisiä oppijoita. Vuonna
2018 työskentelen taas 5-6-luokan erityisluokanopettajana.
Työhöni olen aina napannut menetelmiä erityispedagogiikan opuksista ja tunnetuilta alan guruilta, kuten PsT Vesa Närhi ja Russell A. Barkley (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis
and Treatment) . Menetelmiä olen aina jatkojalostanut oppilailleni ja ryhmän tarpeisiin sopiviksi.

Erityispedagogiikan proseminaarityössäni (TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖISTEN LASTEN OPETUKSESSA KÄYTETTYJEN MENETELMIEN SIIRTÄMINEN YLEISOPETUKSEN RYHMÄSSÄ TAPAHTUVAAN OPETUKSEEN, Jyväskylä 2004)

pohdin keinoja ja menetelmiä, joita luokanopettajat voisivat ottaa käyttöön yleisopetuksen ryhmässä
nimenomaan tarkkaavuutta tukemaan. Tutkimuksessa ei oikeastaan tullut esiin mitään kovin uutta tai
yllättävää. Opettajilla löytyi hyvää tahtoa lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, mutta käytännön toteutus tuntui työläältä. Boso syntyi vastaamaan näihin tarpeisiin.
Kiersin vuosituhannen alkupuolella ympäri Suomea puhumassa ko menetelmien mahdollisuuksista koululuokassa ja törmäsin usein samaan asiaan: Vaikka puhuessani saisin innostettua kuulijani kokeilemaan
menetelmiä, into tyssäsi materiaalien puutteeseen tai siihen, että materiaali on sirpaleista ja niiden kokoaminen eri lähteistä on työlästä. Opettajat miettivät myös, miten oppilaat saisi innostumaan jonkin
järjestelmän käyttämisestä. Minun materiaalini kaikessa kotikutoisuudessaan herättivät aina innostusta
ja siitä sain idea tuottaa kokonaispaketin, jossa on lapsille kirja ja aikuiselle materiaalia. Vuonna 2006
aloitin yhteistyön Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:n kanssa ja sama
ilmiö tuli esiin ja innosti työstämään materiaalia yhdessä Kati Rantasen ja Terhi Helmisen kanssa.

Lastenkirja
Lastenkirjan avulla lapsi pääsee henkilön kanssa tutuiksi, pystyy samaistumaan tilanteisiin ja pohtimaan toimintamalleja. Tutun ja hauskan hahmon
mukana on helppo lähteä käyttämään aikuisten materiaaleja lapsen tukemiseen ja toiminnan arviointiin. Hahmottamisen helpottamiseksi kirjan
sankari Boso on kuvattu aina edestäpäin. Sankari on hassu ja helposti lähestyttävä, ei muistuta ulkoisesti ketään oikeaa ihmistä, mutta omaa samanlaisia ajatuksia kuin muutkin alakoululaiset.
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Aikuisen materiaalit
Kirjan hahmo toistuu aikuisen materiaalissa ja on lapselle valmiiksi tuttu kaveri, joka helpottaa menetelmien ”myymistä” lapsille. Sen lisäksi uudet hahmot tuovat vaihtelua ja tulostamalla kuvia tarroiksi, saa
enemmän vivahteita palautteeseen vaikkapa tehdyistä tehtävistä. Bososta saa helposti vaikka luokan
logon tai maskotin. Kirjan kanssa voi pohtia koko ryhmän kanssa kiusaamisen teemoja ja sitä, miten toisia voi auttaa, saako ketään sulkea pois ja miten itse kannattaa toimia.
Kokemukseni mukaan oppilaat ovat olleet hyvin motivoituneita erilaisten menetelmien käytössä ja tavoitelleet palkkiota innolla. Seurantojen aikana ja niiden jälkeen vallitsee työrauha. Aikuinen pääsee
jakamaan lapsen kanssa palkitsemisen ja onnistumisen riemun ja kirjan hahmo on molemmille hauska
kumppani arviointiin ja seurantaan.

Yhteistyötä
Boson työstäminen tapahtui yhdessä oppilaiden kanssa sekä yhteistyössä Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEn kanssa. Työstäminen oli paljon pidempi prosessi, kun osasin
kuvitella ja olen velkaa suuren kiitoksen yhteistyökumppaneilleni ja rakkaille riiviöilleni.

Käyttäjälle
Kirjaa voi antaa luettavaksi lapsille tai aikuinen voi lukea sitä osissa. Ufon kohdalla voi pysähtyä hetkeksi
pohtimaan Boson tekemisiä ja arvailemaan tulevaisuutta. Toimiko Boso järkevästi? Miten itse olisit toiminut? Miksi muut suhtautuivat häneen tuolla tavoin? Millä keinoilla Boso saisi kavereita? Miltä sinusta
tuntuisi tuossa tilanteessa?
Tarina jää lopussa avoimeksi, joten sen voi saduttaa ja/tai kirjoituttaa loppuun lapsilla tai pyytää vaikka piirtämään kuva Bososta
huomenna, puolen vuoden päästä tai aikuisena ja kertomaan siitä.
Mikä muuttui, mikä pysyi ennallaan? Miten Boso pärjäsi? Mitä hän
oppi tai osasi paremmin? Mitä hänen pitää vielä harjoitella? Miten
auttaisit Bosoa tässä tilanteessa? Mitä tekisit hänen housuissaan?
Entä paidoissa? Näkökulma voidaan valita joko Boson, opettajan,
äidin tai kavereiden mukaan.
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Haluan kannustaa varsinkin opettajia ryhtymään menetelmien käyttöön, vaikka usein tuntuu, ettei

resurssit tahdo riittää yksilöllisen opetuksen antamiseen. Ylimääräistä aikaa voi kulua menetelmien
käyttöönotossa, mutta sen jälkeen ne itse asiassa säästävät aikaa. Ja vähän hermojakin. Apua ja uusia, innostavia ideoita mielestäni tarvittiin, koska kyseessä on kuitenkin todella merkittävä riskitekijä
lapsen koko loppuelämän kannalta. Uskon, että aikuisen on helppo muovata tätä materiaalia kouluun, kotiin tai terapiaan.
Sähköisestä materiaalista voi muokata ja tulostaa arviointilomakkeita tarpeen mukaan. Kuvia voi tulostaa tarroiksi tai kalvoille tai liittää sähköisiin alustoihin. Kaikki materiaali on vapaasti kopioitavissa.

Pitäkää hauskaa Boson seurassa!

Susanna Saxberg
susanna.saxberg@gmail.com
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PSYKOLOGIAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA PSYKE:N ESIPUHE
Erityisopettaja Susanna Saxberg on vieraillut jo vuosia Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEn järjestämissä koulutuksissa kertomassa käytännönläheisesti tarkkaavuus- ja toiminnanohjaustaitojen tukemisesta koululuokassa. Susannan eloisat materiaalit ovat herättäneet koulutuksissa kiinnostusta, ja olemme saaneet erilaisia materiaaleja käyttöömme myös lasten neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmiin. Tämän yhteistyön kautta oli luontevaa lähteä mukaan tuottamaan BOSOmateriaalia. Boson tarinan kautta tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksista kärsivillä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus yhdessä aikuisen kanssa pohtia omaa itseään, omia vaikeuksiaan ja vahvuuksiaan. Aikuisen materiaalissa on kirjan teemaan sopivia kuvitettuja materiaaleja toiminnanohjauksen harjoittelun, itsearvioinnin ja palautteenannon tueksi. Seuraavilla sivuilla neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Kati Rantanen on kirjoittanut neuropsykologisesta näkökulmasta tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisesta, antaen pohjaa myös Susannan materiaalien käytölle.

Päädyimme julkaisemaan materiaalin ilmaiseksi nettisivuillamme, toiveenamme, että materiaalista olisi
iloa ja hyötyä näin mahdollisimman monelle. Kiitämme rahallisesta tuesta myös Coronaria Frontaali
Oy:ta.

Kati Rantanen, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT
Terhi Helminen, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/psykologian-opetus-ja-tutkimusklinikka-psyke
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Toiminnanohjauksesta ja tarkkaavuudesta
Kati Rantanen
Lapsen kyky työskennellä ja ponnistella pitkäjänteisesti ja häiriintymättä ovat koulutyössä keskeisiä. Välitunneilla ja muissa sosiaalisissa tilanteissa korostuvat puolestaan käyttäytymisen ja tunteiden säätelytaidot, ns. Itsesäätely. Näiden oppimiseen voidaan vaikuttaa harjoittelulla. Jonkinlaisia toiminnanohjauksen ja
tarkkaavuuden vaikeuksia, esiintyy arviolta noin 10 %:lla ikäluokasta ja noin 3-5 %:lla vaikeudet ovat vaikea
-asteisempia. Vaikeudet liittyvät tavallisimmin oppimisvaikeuksiin ja muihin kehityksellisiin vaikeuksiin,
mutta niitä todetaan myös erilaisten sairauksien ja vammojen yhteydessä. Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmat näyttäytyvät usein siten, että lapsi on tehoton ja heikko oppija. Häneltä saattaa puuttua
tehokkaan koulutyöskentelyn edellyttämiä tietoja ja taitoja, tai niiden joustava käyttö ei oppimis- tai vuorovaikutustilanteissa onnistu. Tarkkaavuuden vaikeudet korostuvat tavallisesti yksitoikkoisissa tilanteissa, jotka eivät motivoi lasta. Käsillä oleva Boson tarinaan liittyvä aikuisen materiaali on kuvitettu hauskasti ja sisältää motivoivia materiaaleja oppimistilanteiden strukturointiin ja taitojen harjoitteluun.
Toiminnanohjaustaidot ja tarkkaavuus ovat tärkeitä lapsen tiedollisen ja sosioemotionaalisen kehityksen sekä yleisen oppimiskyvyn edellytyksiä. Toiminnanohjauksella viitataan tavallisimmin ihmisen kykyyn säädellä toimintaansa ja käyttäytymistään tilanteen vaatimusten mukaisesti. Toiminnanohjaus on
eräänlainen kontrollijärjestelmä, jonka avulla yksilö säätelee ajatuksiaan, tunteitaan, tekojaan ja toimintaansa. Sillä tarkoitetaan myös kykyä asettaa tavoitteita, tehdä aloitteita, organisoida toimintaa ja arvioida
sen etenemistä. Toiminnanohjaus on luonteeltaan adaptiivista, sillä se auttaa henkilöä sopeutumaan ympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Sujuvan toiminnanohjauksen merkitys korostuukin uusissa, eirutinoituneissa tilanteissa, joissa joudutaan luomaan uusia tai vaihtoehtoisia toiminta- tai ratkaisutapoja.
Sujuva toiminnanohjaus edellyttää monia kognitiivisia osaprosesseja, kuten työmuistia ja tarkkaavuustoimintoja. Tärkeimpiä tarkkaavuuteen liittyvistä osaprosesseista ovat tarkkaavuuden säätely, inhibitio eli impulssien hallinta ja kyky ehkäistä ja pysäyttää reaktiot sekä valikoiva tarkkaavuus. Myös oman toiminnan
monitorointikyky ja joustavuus eli kyky muuttaa toimintaa ympäristöstä saadun palautteen perusteella
ovat tärkeitä päämääräsuuntautuneen toiminnan edellytyksiä. Näitä tiedonkäsittelyyn liittyvien osaprosessien vastaparina ovat sosioemotionaalisiin eli vuorovaikutukseen ja tunteiden säätelyyn liittyvät toiminnanohjausprosessit. Niihin kuuluvat muun muassa itsetietoisuus, kyky ymmärtää toisen näkökulmaa ja moraalinen arviointi (säännöt ja normit). Näitä tarvitaan etenkin silloin, kun tilanne on itselle merkityksellinen ja
vaatii tunteiden ja motivaation säätelyä. Esimerkiksi kyky viivästyttää palkkioita ja välttää rangaistuksia eli
mielihyvän tai -pahan kokeminen tai sen ennakointi on merkittävä yksilön toiminnan säätelijä. Toiminnanohjaus kytkeytyy siten aina vahvasti myös yksilön toiminnan motiiveihin ja tunteisiin sekä niiden säätelyyn.
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Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tukeminen perustuu pitkälti tarkkaavuushäiriöisille lapsille
kehitettyihin kognitiivis-behavioraalista lähestymistapaa soveltaviin harjoitteluohjelmiin ja kuntoutusmuotoihin. Tästä lähestymistavasta nousevia toimintatapoja käytetään paljon myös lapsen tukemiseen kouluympäristössä. Tavallisimmin tuen suunnittelussa lähdetään liikkeelle ympäristön jäsentämisellä ja muokkaamisella. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tukeva ympäristö, jossa toiminnanohjauksen vaatimukset ovat vähäisemmät. Keinoina käytetään ulkoisen ohjauksen lisäämistä ja visuaalista tukea. Tehtävien
muokkaaminen, kuten niiden osittaminen osatehtäviin, ja tauottaminen ovat tavallisia käytössä olevia keinoja. Lapsen ympäristön muokkaamisen rinnalla käytetään erilaisia palaute- ja palkkiojärjestelmiä sekä
käyttäytymisen seurantaa lapsen motivoinnissa ja itsearviointikyvyn vahvistamisessa. Tavoitteena on, että
lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja motivoituu jatkossakin työskentelemään haasteellisemmissa tilanteissa.

Vaiheittaisen työskentelyn harjoittelu
Hyvät työskentelytaidot omaava lapsi etenee tehtävissä jäsentyneesti ja vaiheittain. Myös toiminnanohjausta voidaan tarkastella vaiheittaisuuden näkökulmasta, jolloin siinä voidaan erottaa toisistaan ennakointi, tavoitteen valinta, suunnittelu ja monitorointi. Ennakointi ja suunnittelu viittaavat nimensä mukaisesti
orientaatioon ja valmistautumiseen, jolloin tarvittavia osataitoja ovat aloitteisuus, tavoitteiden asettaminen, ongelmanratkaisukeinojen suunnittelu ja organisointi. Toiminnan edetessä olennaiseksi taidoiksi nousevat joustava toteuttaminen ja meneillään olevan toiminnan arviointi suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmaan. Tavoitteen ja suunnitelman mukaisen toiminnan joustava toteuttaminen edellyttää puolestaan oman
käyttäytymisen ja suoriutumisen monitorointia ja arviointia, kykyä säädellä sisäisiä yllykkeitä sekä kilpailevien toimintojen tai ärsykkeiden ehkäisyä ja joustavaa strategioiden käyttöä. Viimeisessä vaiheessa toimintaa arvioidaan suhteessa tavoitteisiin ja tehtyyn suunnitelmaan kysyen esimerkiksi miten suoriuduin, teinkö
sitä mitä pitikin, sainko tehtyä tehtävän suunnitellusti loppuun. Susanna on laatinut pohjia työskentelyn
seurantaan, ja niitä voidaan hyvin käyttää välineinä myös oman toiminnan tunnistamisen harjoittelussa.
Harjoittelun tukena voidaan käyttää toiminnanohjauskortteja, jotka tarjoavat lapselle visuaalisen mallin ja tuen huomion kiinnittämiselle työskentelyyn. Hyvä esimerkki tällaisista korteista löytyy käsillä olevasta
materiaalista. Ensimmäinen vaihe on rauhoittuminen pöytätyöskentelyyn, jonka jälkeen kuunnellaan tai
luetaan tehtävänanto (ohje) ja tehdään suunnitelma tehtävässä etenemiselle. Työskentelyvaihe tarkoittaa
tehdyn suunnitelman toteuttamista eli suunnitelman mukaan etenemistä. Tehtävän loppuun saattamisen
jälkeen arvioidaan onnistuinko tekemään tehtävät ja toteutuiko suunnitelma. Harjoiteltaessa vaiheittaista
työskentelyä on alkuun varattava aikaa näiden vaiheiden opettelulle ja kielellistämiselle, mikä tarkoittaa
sitä, että aikuinen puhuu alkuun vaiheet läpi näyttäen samalla mallia miten edetään. Työskentelytaitojen
harjoittelussa on hyvä muistaa periaatteena riittävän vähän helppoja tehtäviä.
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Palautteen antamisesta ja itsearvioinnista
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisen keskeisin lähtökohta on myönteisen ja välittömän palautteen antaminen. Palautteen tulee olla realistista ja perusteltua, jotta lapsi tietää ansainneensa sen. Lapsen omat käsitykset ja uskomukset itsestään vaikuttavat siihen millaista palautetta hän ympäristöstään etsii
ja vastaanottaa. Omien näkemysten kanssa yhdenmukainen palaute on helpompi vastaanottaa kuin minäkäsityksen kanssa ristiriidassa oleva palaute. Jos lapsen näkemys itsestä on hyvin kielteisesti värittynyt, pyritään lasta auttamaan tulemaan tietoisemmaksi vahvuuksistaan ja muista myönteisistä piirteistään. Myönteisen ja kannustavan palautteen on hyvä kohdistua toivottuun käyttäytymiseen ja toimintaan. Myös pelkästä yrittämisestä kannattaa antaa palautetta.
Itsearvioinnilla tarkoitetaan oman toiminnan jäsentynyttä arviointia, jolla pyritään lisäämään lapsen
itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta. Itsearviointi edellyttää lapselta monenlaisia taitoja, kuten kykyä reflektoida omaa toimintaa, ajatuksia ja toimintatapoja sekä tunteitaan tilanteessa. Itsearviointi liittyy läheisesti
metakognitiivisiin taitoihin. Itsearviointikyky lisääntyy luonnollisesti iän myötä. Se nojaa lapsen aikaisempiin
kokemuksiin omasta ja toisten pärjäämisestä. Itsearvioinnin harjoittelussa edetään lapsen ikä ja taitotaso
huomioiden. Itsearvioinnin kohde (tavoite) on kielellistettävä konkreettisesti, jotta lapsi ymmärtää, mihin
arviointi kohdistuu ja mitä hän arvioi. On hyvä huomioida myös se, että jos lapsi ei ymmärrä itsearvioinnin
tarkoitusta tai hänellä ei ole vielä riittävää kykyä arvioida omaa toimintaansa, itsearvioinnit saattavat vaikuttaa kielteisesti. Aikuinen antaa palautetta usein alkuun, jolloin lapsi saa mallin mitä ja miten arvioidaan,
mutta lapsen ikä huomioiden siirrytään vähitellen itse- ja vertaisarviointiin. Itsearviointi tapahtuu aina suhteessa toimintaan ja käyttäytymiseen, eikä lapsen ominaisuuksiin tai piirteisiin. Itsearviointi on vaativa taito,
minkä johdosta kysymykset (kuten miten tehtävä sujui, missä onnistuin, mitä minun pitää vielä harjoitella)
ovat usein tarpeen. Arvioinnin toteuttamisen tukena voidaan käyttää numeerista asteikkoa tai muuta kuvallista / sanallista arviota. Etenkin nuoremmilla lapsilla hyvin sujuneesta harjoittelusta saadut konkreettiset
palkkiot vahvistavat lapsen yrittämistä ja motivaatiota. Todellista hieman myönteisempi itsearviointi on
luonteeltaan adaptiivista, sillä se lisää tavanomaisesti kehittyvien lasten motivaatiota, suorituskykyä ja sinnikkyyttä. Toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja ylivilkkauteen on tutkimuksissa todettu lapsilla liittyvän taipumus omien taitojen ylipositiiviseen arviointiin. BOSOn tarinaan liittyvät materiaalit sisältävät itsearvioinnin
harjoitteluun ja toteuttamiseen materiaalia. Niihin kuuluvia tarrapohjia voidaan käyttää konkreettisina palkkioina onnistumisesta.
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Erilaisia tunne- ja vireystilojen mittareita
Tavoite
Tavoitteena on auttaa lasta tunnistamaan, purkamaan ja sanoittamaan:


omia tunteitaan



tunteiden vaikutusta siihen, miten työskentely kulloinkin käynnistyy



miten tunteita voi säädellä



mikä vaikuttaa vireystilaan tai tunnetilaan



miten siihen voisi itse vaikuttaa

Tarvikkeet
Valitse kuvista kullekin lapselle/ryhmälle sopiva tunneskaala (4-5). Kuvia voi käyttää monipuolisesti ja
vaihdellen ja sähköisestä materiaalista voi koota oman setin omien tarpeiden mukaan. Kuvia voi pienentää ja sijoitella riviin tai suurentaa ja käyttää esim. magneetin avulla taululla, jossa ryhmäläiset voivat käydä merkkaamassa oman tunnetilansa.

Toteutus
Lasten ei ole kovin helppo kuvailla omia tunteitaan ja niiden tunnistaminen voi vaatia paljonkin aikuisen
tukea. Koulupäivä tai toiminta voidaan aloittaa sillä, että kerrotaan kuvien avulla oma tunne– tai vireystila. Lapsi saa osoittaa skaalasta sopivan kuvan ja kertoa tai kirjoittaa lisätietoa, jos jokin asia harmittaa,
hän on jostain syystä erityisen väsynyt, kiukkuinen tai surullinen. Sen jälkeen asiasta voidaan keskustella tai ottaa tunne muutoin huomioon.
Kuvien avulla on helpompi pyytää lasta kertomaan tunne- tai vireystilastaan ja tästä kannattaa tehdä
toistuva rutiini aina toimintatuokion, päivän tai viikon aluksi. Itse käytän joka maanantaiaamu tunnetilan kartoitusta, joka auttaa lasta tunnistamaan omat tunteensa.
Kuvilla voidaan antaa palautetta toiminnan lopussa, kun pyydetään lasta arvioimaan tunnetilansa uudelleen—mikä muuttui ja mistä syystä. Mikä lisäsi tai vähensi kiukkua? Miten jatkossa voitaisiin toimia niin,
ettei kiukku lisäänny? Jne.
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ERILAISIA TUNNE- ja VIREYSTILOJA:
Kuvan esimerkeissä on aseteltu riviin skaala:


Väsynyt



normaali



innostunut



hepulissa

Toisessa skaalassa löytyy:

Ahdistunut / jännittynyt / hermostunut

Normaali

Virkeä / iloinen /hyväntuulinen / innostunut

Veikeä / hassutteleva / vitsikäs / luova

Vinkki:
Muista avata käsitteet lapselle, jotta teillä on yhteisymmärrys siitä, mitä tarkoittaa ”normaali” ja missä
menee ”hepulin” rajat jne.

Vinkki:
TUNNE– ja VIREYSTILOJEN OPTIMAALINEN OLOTILA
KUVA/TUNNE/VIREYS VOI OLLA:
Normaali / OK
Virkeä / iloinen / innostunut
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ERILAISIA TUNNE- ja VIREYSTILOJA:
Normaali/OK
Virkeä / iloinen /hyväntuulinen / innostunut
Veikeä / hassutteleva / vitsikäs / luova
Ahdistunut / jännittynyt / hermostunut
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ERILAISIA TUNNE- ja VIREYSTILOJA:
Väsynyt /uupunut /sairaana
Normaali /OK
Iloinen /innostunut /mielissään
Hepulissa /sokeriöverit /levoton
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ERILAISIA TUNNE- ja VIREYSTILOJA:
Väsynyt / välinpitämätön (EVVK) / turhautunut
Vihainen / ärhäkkä / kiukkuinen
Raivoissaan / itkuinen /
Surullinen /alakuloinen / masentunut / haluton
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Opettajan tunnetilat
Tavoite
Tavoitteena on oppia tunnistamaan toisen ihmisen tunnetiloja sekä ennakoimaan, sammuttamaan, korjaamaan ja säätämään omaa ei-toivottua käyttäytymistä, joka aiheuttaa toisessa ihmisessä negatiivisia
tunteita, joista saattaa koitua seuraamuksia.

Toteutus
Opettajan kuvasarjaa voi käyttää hahmottamassa ja mittaamassa ryhmän käytöstä esim. siten, että toiminnan pysyessä ensimmäisen (ja toisen) kuvan tunnelmassa, ryhmä voi ansaita palkinnon ja vastaavasti
pään räjähdyksestä seuraa rangaistus. Kuvan voi laittaa vaikka taululle ja kuvan kohdalle asetetun esim.
magneetilla tai muulla merkillä osoittaa, missä kulloinkin mennään.
Kutakin kuvaa vastaava toiminta kannattaa sopia selkeästi. Samoin rangaistus/palkkio.

Esimerkki
Melutaso on siedettävä, puheenvuoro pyydetään viittaamalla = hyvä taso = token palkkiopurkkiin / koko
luokka pääsee 5 min aikaisemmin
Opettaja huomauttaa kaksi kertaa melutasosta tai puhumista ilman puheenvuoroa = kakkostaso = ei palkkiota, ei sanktiota
Huomauttaa viisi kertaa em., joku kiroilee kerran = keskitason suuttumus
Huomauttaa kymmenen kertaa e,., kolme kirosanaa = opettaja on tosi kiukkuinen = koko luokka jää vartiksi koulun jälkeen
Yli kymmenen huomautusta, yli kolme kirosanaa = pää räjähtää = koko luokan kasvatuskeskustelu

Kaikki kriteerit pitää tietenkin muovata luokan ja ikätason mukaan. Yläkoululaisilla toimii hyvin se, että
pääsee vähän aikaisemmin. Perusteluna sanoisin, että menetelmää käyttämällä säästää helposti vartin
kurinpidollisista toimista, joten oppimista tapahtuu enemmän, vaikka tunti lyhenisi 5min.
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Työskentelyn seuranta
Tavoite
Käytetään tehostamaan työskentelyä ja antamaan välitöntä palautetta työskentelystä. Menetelmä auttaa
myös kohdistamaan tarkkaavuuden tehtävän kannalta olennaiseen ja ylläpitämään tarkkaavuutta. Menetelmä perustuu yksinkertaisuudessaan siihen, kun lapsi motivoituu kiinnittämään erityistä huomiota asiaan, jota tekee ja dokumentoi tekemisen, hän tekee sen paremmin, saa siitä hyvän palautteen ja motivoituu jatkamaan tekemistä. Tavoitteena on myös sitouttaa kotiväkeä tukemaan lapsen työskentelyä. Seuranta on suhteellisen pitkäjänteinen, joten palkkio saisi olla tuntuva ja mieluiten kotiväen tuottama.

Tarvikkeet
Seurantapohja (laminoidaan tai muovitetaan), vesiliukoinen tussi tai pieniä post-it-lappuja, tarrapohja,
tarra-arkit, munakello.

Toteutus
Esivalmistelut
Lapsille selitetään, että nyt aloitamme kivan ”Kuka tekee töitä”-seurannan ja hyvät työskentelijät saavat
tarran. Tarrakokoelman tullessa täyteen on ansainnut palkinnon. Vaihtoehtoisesti tarra itsessään voi olla
palkkio. Isompi palkkio olisi hyvä tuottaa yhdessä kotiväen kanssa. Etukäteen on hyvä selvittää symbolien
ja sanojen tarkka merkitys; että esim. tehtävän miettiminen on työskentelyä eikä haaveilua jne.
Seurannan kulku:
Munakelloon ajastetaan 2-3 minuuttia ja annetaan merkki aloittaa työskentely. Kun kello soi, lapsi merkitsee rastin/tarran siihen sarakkeeseen, joka sopii tekemiseen kellon soidessa. Sen jälkeen kello ajastetaan
uudelleen. Tuntiin voi ottaa neljä otosta ja tarran saa kolmella rastilla oikeassa sarakkeessa. Seurantakertojen myötä aikaa voi pidentää 5-7 minuuttiin tai ajastaa satunnaisilla minuuttimäärillä. Pääsääntöisesti
työskentely jatkuu hienosti myös ajastuksen päätyttyä.
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Toiminnanohjauskortit
Toiminnanohjaus
Toiminnnanohjaus on kyky säädellä omaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Toiminnanohjauksen
pulmat näkyvät melko kokonaisvaltaisesti lapsen toiminnassa. Taidot ovat kehityksellisiä ja ne kehittyvät
ulkoisesta sisäiseen. Sekä käyttäytymistä edeltävillä että sitä seuraavilla tekijöillä on keskeinen vaikutus
ihmisen toimintaan. Kuntoutuksessa toimitaan vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa ja pyritään saamaan
toiminta ohjautumaan enemmän sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden avulla.

Tavoite
Korttien avulla on tarkoitus rauhoittaa impulsiivista työskentelytapaa ja ohjata oikeaa työskentelyrytmiä.
Tavoite pitkällä tähtäimellä on, että kortit lopulta unohtuvat pulpettiin tai reppuun ja työtapa vakiutuu
sisäiseksi toimintamalliksi

Toteutus
Toiminnanohjauskortit kannattaa laminoida tai muovittaa. Kortteja voidaan aluksi käyttää aikuisen tuella
siten, että kortit levitetään järjestyksessä pöydälle ja aikuinen kääntää nurinpäin kortin, kun toiminta on
saatu loppuun. Seuraavassa vaiheessa lapsi kääntää itse kortit. Tästä voi siirtyä siihen, että kortit kiinnitetään työpöytään tai sermiin ja siitä pulpetin sisäkanteen—piiloon, mutta paikkaan, missä niihin on helppo
palata. Sen jälkeen kortit toimivat muistuttamassa työskentelytavasta ”sisäisenä puheena”.
Kortteja on kahdenlaisia: nimetyt ja nimeämättömät, joihin voi itse kirjoittaa oppilaan tarpeisiin sopivat
teksti. Perussetti on neljä: ”Kuuntelen ohjeen, suunnittelen, teen tehtävän, saan valmiiksi”. Kortteja voi
käyttää myös siten, että valitsee vain kolme: ”Suunnittelen, teen, tarkistan”. Tai lisätä viidennen ja kuudennen kortin ”Pyydän apua” tai ”Tarkistan”.

Vinkki
Nimeämättömistä korteista voi helposti koota myös kuvalukujärjestyksen tai pilkkoa tietyn tunnin ohjelman osiin.
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RAUHOITUN

KUUNTELEN OHJEET

ALOITAN

SAAN VALMIIKSI
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Kahden reitin käytöspolku
Tavoite
Vahvistaa toivottua käytösmallia ja sammuttaa ei-toivottua käytöstä. Visuaalinen tapa on lapselle selkeä
tapa käydä läpi tapahtumia ja piirroksiin on helppo palata tilanteen tullessa uudelleen eteen.

Toteutus
Käytöspolkua on mahdollisuus käyttää ennakoivasti tilanteissa, jotka ovat toistuvia ja haastavia. Kuvat
piirretään yhdessä ja vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja polkujen välille piirretään selkeä raja, joka
erottaa toivotun ja ei-toivotun käytösmallin. Bosoa tässä on hieman hankala sellaisenaan käyttää, koska
tilanteet ovat yksilöllisiä ja eskaloituvat eri konteksteissa eri tavalla. Eri polkuja voidaan kyllä merkitä ja
korostaa hymy– ja surunaamatarroilla ja kirjan tilanteista voidaan keskustella myös tällä mallilla.
Käytöstä on hyvä käydä läpi etukäteen, jos tulossa on jokin erityistä huomiota vaativa tilanne. Ohessa esimerkki erityisryhmän metsäretkestä. Kyseisen mallin oppilaat ottivat omakseen värittämällä kuvat ja allekirjoittamalla kuvallisen sopimuksemme. Sinänsä piirustustaito ei ole kovin tärkeää—tikku-ukot toimii yhtä hyvin. Tärkeämpää on miettiä lapsen kanssa yhdessä oikeita toimintamalleja ja mahdollisia uhkia ja miten ne vältetään.
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Itsearviointi
Tavoite
Oman toiminnan arviointi

Toteutus
Seuraavalla sivuilla on lomakepohja itsearviointiin. Pohjaa voi käyttää sellaisenaan tai mallina omaan tarpeeseen luodulle lomakkeelle. Arviointipohjia voi muokata sähköisessä materiaalissa ja vaihdella hymynaamoja tunnetilanaamojen kanssa tarpeen mukaan.

Tarrapohjat
Vapaasti monistettavaksi ja käytettäväksi palkkiona, tokenina ja arvioinnissa.
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Kiitos, että lähdit kanssani Boson matkaan.

Kiitos yhteistyöstä Psyke! Kiitos myös jokaiselle erityiselle, erityisen
hienolle, erityisen rakkaalle ja erityisen tärkeälle oppilaalle, joiden
kanssa on ollut ilo kulkea kappale matkaa näiden kahdeksantoista
vuoden aikana. Opettaja on oppinut kaiken viisautensa teiltä.
Jokainen päivä on edelleen seikkailu, joka vaatii notkeaa mielenlaatua
ja mukautumista nopeisiin käänteisiin. Jokaisena päivänä lapset
opettavat aikuisille sen, miksi kannattaa jaksaa ja yrittää, palkita ja
kannustaa.

Siksi kannustan Sinua tarttumaan materiaaliin, pitämään hauskaa yhdessä lasten kanssa.

Rakkaudella

Boso-kirja ja aikuisen materiaali on tuotettu yhteistyössä Tampereen yliopiston Psykologian opetus– ja
tutkimusklinikka PSYKE:n kanssa.

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/psykologianopetus-ja-tutkimusklinikka-psyke
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