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Erityislapsen tukeminen 
läksyissä ja oppimisessa



www.otf2017.fi



Vuorovaikutus



www.otf2017.fi

Ulkoinen motivaatio Sisäinen motivaatio

Perustuu palautteeseen ja palkintoihin 

ympäristöstä

Henkilö kokee toiminnan itseään palkitsevana 

ja saa siitä sisäistä mielihyvää

Arvosanat, raha, kehut, joilla on lähinnä 

välinearvo

On omien arvojen mukaista toimintaa ja 

kannustaa sisäänsä

Läsnäolo
Motivaatio ja vuorovaikutus 

oppimisessa

Mallittaminen SanoittaminenKiinnostuminen

Kuunteleminen



Positiivinen psykologia 
vuorovaikutuksessa ja 
ohjauksessa

1.Huomaa ja vahvista hyvää!

2.Kehu,kiitä, kohota ja kannusta!

3.Ohjaavaa,vuorovaikutteista ja 
vahvistavaa keskustelua ja 
dialogia. 

4.Yhteistä tavoitteiden 
asettamista ja yhteistyössä 
suunnittelua kuinka nämä 
tavoitteet saavutetaan.

https://www.positiivinenoppiminen.fi/

Aikuisen yksi tärkein 

tehtävä on kysyä:

KUINKA MINÄ VOIN 

AUTTAA?

https://www.positiivinenoppiminen.fi/


Ajanhallinta



Tunne tapasi ja ohjaa itseäsi ja lasta

Suunnittele

Ennakoi

Varaa aikaa yllätyksille ja sattumille

Jousta

Ole 

armollinen 

itsellesi ja 

lapsellesi



Muisti ja 
keskittyminen



Ikä/taitotasoinen 

vaatimus

Toistojen 

merkitys

Kiinnostus

Paikka

Hiljaisuus 

/ musiikki

Kuvat



Koulutehtävät
ja 

läksyt



1. Mitä?

3.Tee

2. Miten?

Läksyt

4.Tarkista

Tee.

Nyt tehdään tehtäviä suunnitelman mukaan.

Voit auttaa lasta pitämään mielessä suunnitelman vaiheita sanoittamalla 

lapsen tekemistä.

Miten?

Tehdään suunnitelma tehtävien tekemiseen.

Kysy lapselta, mitä tehtävässä pitäisi tehdä ja toista suunnitelma 

ääneen.

Mitä? 

Minkä tehtävän teen? Katsokaa, mitä tehtäviä on ja 

tehkää tehtävä kerrallaan.

https://www.familyboost.fi/Tarkista.

Katsotaan yhdessä, onko tehtävä valmis.



Etäopetus



https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-
oppiminen/koulujen-etaopetuskaytanteissa-eroja-vuorovaikutus-
opettajan-kanssa-vahensi-oppilaiden-stressia

Koti

KouluLapsi

HYVINVOINTI

ROOLIT

LEPO

UNI

RUOKA

TYÖNJAKO

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/koulujen-etaopetuskaytanteissa-eroja-vuorovaikutus-opettajan-kanssa-vahensi-oppilaiden-stressia


Ohjauskäynneillä tuetaan lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen 
mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään.

Lue lisää ja lataa maksuton opas: 
https://www.valteri.fi/ohjauskaynnista-tukea-oppimiseen-ja-koulunkayntiin/

https://www.valteri.fi/ohjauskaynnista-tukea-oppimiseen-ja-koulunkayntiin/


Uutiskirje
Nyhetsbrev

Tilaa Valterin uutiskirje!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja 
kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten 
oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista. Uutiskirjeen 
tilaaminen ei velvoita mihinkään. Yhteystietoja  ei luovuteta ulkopuolisille 
tahoille.

Beställ nyhetsbrev!

Beställ vårt elektroniska nyhetsbrev som ger aktuell information om våra 
tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig 
intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas 
lärande och skolgång. Beställandet av nyhetsbrevet förpliktar dig till ingenting 
och dina kontaktuppgifter  ges inte vidare till någon utomstående.

Tilaa uutiskirje tästä osoitteesta:
https://www.valteri.fi/tilaa-uutiskirje

https://www.valteri.fi/sv/bestall-nyhetsbrev/

https://www.valteri.fi/tilaa-uutiskirje
https://www.valteri.fi/sv/bestall-nyhetsbrev/


Valteri verkossa
Valteri på nätet

Valteri.fi

@valteri.fi

@skilla.fi

@Valteri_fi

Valteri-Puoti

https://www.valteri.fi/puoti

Tilaa Valterin uutiskirje!

https://www.valteri.fi/tilaa-uutiskirje

https://www.valteri.fi/sv/bestall-nyhetsbrev

https://www.valteri.fi/puoti
https://www.valteri.fi/tilaa-uutiskirje
https://www.valteri.fi/sv/bestall-nyhetsbrev
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https://oppimisvaikeus.fi/tietoa/

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-
oppiminen/koulujen-etaopetuskaytanteissa-eroja-vuorovaikutus-opettajan-
kanssa-vahensi-oppilaiden-stressia

https://www.valteri.fi/

https://www.familyboost.fi/

https://www.positiivinenoppiminen.fi/

Kuvat esityksessä Pixabay ja Googlen kuvahaku. 

Lähteet ja materiaalia

https://oppimisvaikeus.fi/tietoa/
https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/koulujen-etaopetuskaytanteissa-eroja-vuorovaikutus-opettajan-kanssa-vahensi-oppilaiden-stressia
https://www.valteri.fi/
https://www.familyboost.fi/
https://www.positiivinenoppiminen.fi/
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Tiina Heikkinen
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
tiina.heikkinen@valteri.fi
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