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ESITTELY
PROJEKTI
PiFbase International on kolmen vuoden strateginen kumppanuus kolmen nuorisoyhdistyksen välillä
Suomessa, Romaniassa ja Ruotsissa. Tämä pitkäaikainen yhteistyö tapahtui maaliskuun 2017 ja
helmikuun 2021 välisenä aikana.
Päätavoitteemme on parantaa nuorisotyön laatua innovatiivisella menetelmällä nimeltään PiFbase –
Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.
Käytämme valmennusta keskeisenä työkaluna ja uskomme vahvasti sosiaaliseen osallisuuteen ja
monimuotoisuuden juhlistamiseen.
PiFbase International keskittyy strategisessa kumppanuudessa neljään teemaan:
Oppimisympäristö nuorisotyössä
Nuorisotyöntekijöiden ammatillistaminen
Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä
Laatu nuorisotyössä

Tässä strategisessa kumppanuudessa korostamme kuutta tavoitetta:
1:
Ammatillistetaan nuorisotyöntekijät asettamalla valmentajarooliin liittyviä
laatustandardeja sekä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä, ja kehitetään korkealaatuisia taitoja ja
kompetensseja erityisesti heidän osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevassa työssä.
Tavoite

Luodaan paikka nuorisotyöntekijöille kokemusten ja taitotiedon jakamiseksi
syrjäytyneiden nuorten tavoittamisesta.
Tavoite

2:

Luodaan sarja älyllisiä tuloksia, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä heidän
henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään;
Tavoite

3:

Parannetaan valmiuksien kehittämistä, johtamista ja yhteistyötaitoja näissä kolmessa
organisaatiossa;
Tavoite 4:

Parannetaan organisaatioiden kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien
nuorten kanssa edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä.
Tavoite 5:

Parannetaan strategioita ja menetelmiä laadullisen nuorisotyön tekemiseksi mukaan
lukien yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja aloitetaan monialainen yhteistyö.
Tavoite 6:
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RAHOITTAJAT

"Erasmus + on EU: n ohjelma koulutuksen, nuorison ja urheilun tukemiseksi Euroopassa. Sen 14,7
miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, kouluttaa,
hankkia kokemuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla."

Vuoteen 2020 asti kestävä Erasmus + ei tarjoa vain mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhdistämällä
seitsemän aikaisempaa ohjelmaa, sillä on mahdollisuuksia monenlaisille henkilöille ja organisaatioille.
Yksityiskohtaista tietoa näistä mahdollisuuksista, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, on Erasmus + ohjelman oppaassa. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille, auttaa heitä kehittämään ja
jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden laitoksissa ja järjestöissä. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia
monenlaisille organisaatioille, mukaan lukien yliopistot, koulutuksen tarjoajat, ajatushautomot,
tutkimusorganisaatiot ja yksityiset yritykset.
Lisää tietoa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Tuodakseen Erasmus +: n mahdollisimman lähelle osallistujia ja varmistaakseen, että se toimii hyvin eri
maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ohjelman hallinnoimiseksi.
Kansalliset toimistot sijaitsevat ohjelmamaissa ja niiden tehtäviin kuuluu: tietojen toimittaminen
Erasmus + -ohjelmasta; rahoitettavien hankkeiden valinta; seurata ja arvioida Erasmus + -ohjelmaa
hakijoiden ja osallistujien tukeminen yhteistyö muiden kansallisten toimistojen ja EU: n kanssa; Erasmus
+ -ohjelman edistäminen jakamalla menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.
Lisää tietoa: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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ESITTELY JA
OPPAAN KÄYTTÖ

Tämä käsikirja on tarkoitettu nuorisotyöntekijöille, ja sen on tarkoitus tukea pohdinnan fasilitointia
oppijaryhmien kanssa, erityisesti epävirallisessa, kokemuksellisessa oppimisympäristössä. Tämän
käsikirjan työkalut koottiin olemassa olevista tietokannoista ja julkaisuista, jotka koskevat pohdintaa
epävirallisissa yhteyksissä ja Erasmus + -puitteissa (erityisesti YouthPassin avulla).
Käsikirjassa opastetaan, mitä pohdinta on ja miten se liittyy oppimiseen, miksi pohdinta on tärkeää ja
missä tilanteissa erityisesti, milloin pohdintaa tarvitaan ja mikä tärkeintä, miten pohdintaa fasilitoidaan
tehokkaasti. Lopuksi löydät kartan, joka auttaa sinua navigoimaan kokoamissamme
pohdintatyökaluissa, jotka on luokiteltu niiden tarkoituksen, aktiviteetin tyypin, ryhmän koon ja
käytettävissä olevan ajan mukaan.
TERMINOLOGIA

on henkilökohtainen arvio jonkun toiminnasta suhteessa sen vaikutukseen omaan
käyttäytymiseen, tunteisiin tai ajatuksiin. Se, että teit / sanoit X yhteydessä Y ssä, sai minut tuntemaan
/ ajattelemaan / käyttäytymään Z. Sillä on rakentava tarkoitus, jonka tarkoituksena on auttaa
vastaanottajaa kasvamaan ja kehittymään; sitä tulisi tarjota vain, kun vastaanottaja pyytää sitä tai
hyväksyy, että hän tarvitsee palautetta jostakin; se on täysin vastaanottajan valinta muuttaako hän
jotain palautteen perusteella vai ei.
PALAUTE

viittaa sen arviointiin, onko jokin saavutettu tietylle tasolle, tai tapahtumien todellisuuden
vertaamiseen tavoitteeseen. Nuorisotyössä se voi olla (1) muodollisen arvioinnin muoto, kun oppijoilta /
oppimisen edistäjiltä kysytään oppimisprosessista sen parantamiseksi; tai voi olla (2)
yhteenvetoarviointi, onko esimerkiksi oppimistavoitteet saavutettu oppimiskokemuksen lopussa.
ARVIOINTI

on joukko kysymyksiä tai keskustelua, joka seuraa suoritettua toimintaa. Nuorisotyössä
on tärkeää päättää oppimistoimet ja varmistaa, että oppijat ymmärtävät niiden tarkoituksen. ja myös,
että jokaisella oli mahdollisuus ilmaista, mikä vaikutus oppimistoiminnalla oli heihin.
JÄLKIPUINTI

ei ole sama kuin palaute, arviointi tai selvitys, vaikka sillä onkin päällekkäisyyksiä näiden
kanssa. Tässä käsikirjassa esittelemme nykyisiä pohdinnan toimivia määritelmiä, mutta kehotamme
teitä jalostamaan niitä. Sanottuna melko runollisella tavalla, pohdinta on ajatteluprosessi ulkomaailman
ja sisämaailman kohtaamisesta. Nuorisotyön yhteydessä se voi viitata oppimiskokemuksen
vaikutukseen omaan ajatteluun ja toimintaan. Kyse voi olla myös oman oppimistavan löytämisestä ja
siitä, kuinka uudet oppimiskokemukset muuttavat omia ajattelun kehyksiä.
POHDINTA
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AJATUKSIA
OPPIMISESTA

ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA OPPIMISEEN

Nuorisotyö voi olla tärkeä areena, jossa nuoret voivat tunnistaa oppimisensa ja saavutuksensa nuorisotyön päämääränä on tukea nuoria heidän kehityksessään. Nuorisotyöntekijän tehtävänä on
tukea nuoria tässä prosessissa. Nuorisotyö keskittyy voimakkaasti kokemuksen kautta oppimiseen ja
käyttää usein kokemuksellista oppimismallia tapana kuvata sen käytäntöä, joka on mukautettu Kolbista
(1984). Kolb määrittelee oppimisen "prosessiksi, jolla tieto syntyy kokemuksen muutoksen kautta".
Oppiminen voi olla erilaista, kuten kuvataan kohdassa ”One to One - oppimisen tukeminen
kasvotusten” (2018). Se voi olla joidenkin faktojen muistamista, käyttäytymisen muuttaminen tietyllä
tavalla, yhteistyö muiden kanssa, taitavampi tekeminen tai tiedon saaminen tietystä aiheesta.
Nuorisotyössä kuvaamme usein oppimista termillä osaaminen, joka määritellään tiedoksi, taidoiksi ja
asenteiksi. Tämä käy ilmi Euroopan komission korostamista elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Joten,
nuorisotyön yhteydessä usein mainittu tapa käsitteellistää oppimista on viitata saatuun tietoon,
kehitettyihin taitoihin ja muutettuihin asenteisiin (kuten alla olevassa kuvassa, mukautettuna "One to
One" - Tuetaan oppimista kasvokkain ", 2018).

Esim: Matikan
kokeessa
käytettävä kaava
Esim: Liikennemerkkien
merkitykset
ajokokeeseen

FAKTOJEN
MUISTAMINEN

OPPIMINEN
VOI OLLA...

Esim: Kohteliaisuus
bussissa, miten
arvioida paikkasi
luovuttamista

KÄYTTÄYTYMISEN
MUUTTAMINEN

SAADA ENEMMÄN
TIETOA TIETYSTÄ
AIHEESTA

TULLA
TAITAVAMMAKSI
TIETYSSÄ ASIASSA

YHTEISTYÖ MUIDEN
KANSSA

Esim: Mahdollisuus
päättää mihin
aiheeseen keskittyä
juuri nyt!

Esim: Uusia tietoja
pikkubussien määräyksistä
Euroopassa
Esim: Taustatietoa
kulttuurienvälisestä
oppimisesta valitussa
maassa
Esim: Budjetin
luominen projektille
Esim: Tiimin fasilitointi

Esim: toisiinsa tutustuminen
paremmin ryhmässä
Esim: Palautteen
saaminen muilta

Figure adapted from One to One (2018)

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

7

Hieman erilaisesta näkökulmasta, kun puhutaan oppimisprosessin perusteista, näyttää olevan tarvetta
erottaa opetus- ja oppimisprosessit toisistaan ja vastaavasti opetettava materiaali (eli
"opetusmateriaali") ja opittu materiaali (eli "oppimisen materiaali"). Tällöin korostetaan, että se, mikä on
tarkoitettu opetettavaksi, ei ole sama kuin mitä opitaan, ja että oppijoiden aiemmat kokemukset ja
odotukset toimivat suodattimina opetetulle materiaalille (katso alla oleva kuva, joka on mukautettu
Moonin (2004) oppimisprosessin käsitteellistämisestä). Voimme nähdä oppimisprosessin erilaisilla
linsseillä: on "tiiliseinän rakentaminen" -näkymä, jossa oppijat "ottavat" opetusmateriaalin käyttöön
ilman modifiointia tai muutoksia (paitsi muistin vuoksi); ja konstruktivistinen näkemys oppimisesta, jota
edustaa ideoiden ja tunteiden verkko, joka muotoillaan oppimisprosessin kautta, mutta joka vaikuttaa
myös oppimisprosessiin (Moon, 2004).

Sanaston luominen oppimista ja opettamista varten

Opetus-

Oppimis-

materiaali

materiaali

Opetushaaste

Oppimishaaste

Opettaja

Oppija

Oppimisen

Ilmaista opittua

teko

asia
Erilaiset
esitykset

tai

pidemmälle oppimi-

nen ja eri oppimisen laatu

Figure created based on Moon (2004)
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TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT OPPIMAAN OPPIMISEEN

pinta- ja syväoppimisen välillä on ero; pintaoppiminen on enemmän
ulkoa muistamista ja kykyä jäljentää tietoja ilman kykyä tehdä se eri tavalla kuin miten se on oppittu; ja
syvään oppimiseen liittyy lisääntynyt kiinnostus oppimateriaaliin, sen yhteydet aikaisempaan tietoon,
oppijat kyseenalaistavat argumentit ja etsivät kriittisesti ideoiden merkitystä.
1.Lähestymistavat oppimiseen:

jokainen oppija ajattelee omaa tietään erityisellä, yksilöllisellä tavalla, joka
todennäköisesti muuttuu ja kehittyy ajan myötä. Voimme kuvitella, että he luovat eräänlaisen kartan
siitä, miten heidän tietonsa rakentuu; uteliaisuus oppimiseen (esim. mikä auttaa heitä eniten ja mikä ei
ole hyödyllistä oppimisprosessille) auttaa heitä parantamaan tätä karttaa ja saamaan käsityksen siitä,
miten he rakentavat tietämystään.
2.Kuinka tietous rakentuu:

Kun he kiinnittävät huomiota siihen, kuinka heidän oma "karttansa" muuttuu ajan myötä, he voivat tulla
tietoisiksi siitä, että jokin, joka auttoi heitä oppimaan kaksi vuotta sitten, ei ole oikea tapa nykypäivänä
(esimerkiksi saada tukea joltakin siihen mistä voi etsiä tietoa on voinut olla minulle ratkaiseva muutama
vuosi sitten, koska en ollut kovin varma siitä, kuinka valitsen lähteeni; Kuitenkin tutkittuani useita eri
aiheita viime vuosina kehitin nopean tavan seuloa käytettävissä olevat lähteet ja valita uskottavimman.
Tajusin, että myös tietoni on muuttunut: ajattelin, että useimmilla kysymyksillä on selkeät vastaukset,
jotka "odottavat" löytämistä, kun taas nyt olen taipuvaisempi uskomaan, että nykyiset kysymykseni
tarvitsevat paljon ennen kuin ymmärrän mahdolliset nykyiset vastaukset pikemmin kuin oikeat
vastaukset).
Kehittämällä tapoja seurata ja ymmärtää omia oppimisprosessejaan oppijat tietävät oman
ainutlaatuisen tapansa rakentaa tietoa ja ansaitsevat pääsyn työkaluihin oppimisprosessinsa
parantamiseksi. Nuorisotyön yhteydessä voimme esimerkiksi kannustaa oppijoita seuraamaan, kuinka
paljon he nauttivat oppimisesta eri tilanteissa / toimintatyypeissä ja kuinka paljon / mitä he todella
oppivat. Viikon lopussa, kun he ovat olleet mukana useissa oppimistoiminnoissa, he voivat katsoa
taaksepäin ymmärtääkseen, mikä on yhteistä mieleisissä aktiviteeteissa ja miten tämä liittyy heidän
todelliseen oppimiseensa.

"Koulutus

ei

ole

tosiasioiden

oppimista,

vaan

mielen

kouluttamista

ajattelemiseen.’’

— Albert Einstein
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3.Tunteiden rooli oppimisprosessissa:

Emotionaalinen älykkyys liittyy erityisesti oppijoiden kykyyn hallita itseään ja oppimisympäristöään.
Oppijat, jotka yleensä pystyvät hallitsemaan tunteitaan ja käyttäytymistään sekä hallitsemaan
emootioitaan terveellä tavalla, ovat todennäköisesti aloitteellisia omaan oppimisprosessiinsa,
sitoutuvat esimerkiksi oppimistavoitteeseen ja sopeutuvat muuttuviin oppimisympäristöihin.
Tunteet tai emootiot oppimisen aiheena (oppimisprosessin ulkoisena kokemuksena).
Tunteiden vaikutus oppimisprosessiin epäsuoralla tavalla, joskus helpottamalla oppimisprosessia ja
toisinaan heikentämällä sitä. Tunteet voivat vaikuttaa siihen, mitä opimme ja miten opimme
implisiittisillä tavoilla olematta suoraan osa oppimisprosessia.
"Emotionaalinen oivallus", jossa oppiminen tapahtuu muutoksen muodossa pikemmin kuin pelkkä
tiedon kerääntyminen. Joskus syvällisenä muutoksena, jota on vaikea ilmaista, mutta jolla on selkeä
vaikutus oppijan käyttäytymiseen ja ajattelutapaan.

Nämä tekijät on esitetty seuraavassa kuvassa, joka perustuu Moonin (2004) ehdottaman "oppia
oppimaan" -prosessin kehykseen:

työkalujen käyttö
oman oppimisen
parantamiseksi

itsetuntemus
oman tiedon

kuinka tämä sopeu-

rakentamisesta

tuu ajan myötä

pinta tai syvä

KUINKA TIETOUS

LÄHESTYMISTAVAT

RAKENTUU

OPPIMISEEN

strateginen

OPPIA OPPIMAAN

Tunneäly

TUNTEIDEN

(itsensä hallinta)

ROOLI

Tunteet oppimisen
aiheena

emotionaalinen oivallus

≅ muutosoppiminen

mukana
oppimisprosessissa

muuttamalla
muuttamalla
MITÄ tiedämme KUINKA opimme
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Yksi lähestymistapa oppimiseen on strateginen, jossa oppijat voivat siirtyä joustavasti pinta- ja
syväoppimisen välillä tavoitteen saavuttamiseksi. Kyse ei ole vain uteliaisuudesta itse oppimateriaalia
kohtaan, vaan enemmän lähestymisestä oppimiseen tavalla, joka johtaisi menestykseen myöhemmässä
arvioinnissa. Kun yhdistetään tämä tunteisiin, näyttää siltä, että syvä oppiminen antaa oppijoille
itseluottamuksen tietoonsa ja tyytyväisyytensä siitä, että heillä on "ahaa" hetkiä, jolloin alun perin
hämmentävät asiat alkoivat olla järkeviä. Toisaalta pintaopiskelu liittyy ahdistukseen ja epävarmuuteen
suorituskyvystä potentiaalisessa arvioinnissa.

Kun oppijat näkevät tiedon rakenteen muurina, joka rakennetaan oikeista tai vääristä tiilistä,
lähestymistapa oppimiseen on laadullisesti erilainen kuin tapaus, jossa he näkevät tiedon rakennettuna.
Jälkimmäisessä tapauksessa he todennäköisemmin kyseenalaistavat materiaalin ja ovat tekemisissä sen
kanssa eri tavoin, mikä mahdollistaa myös heidän oppimisen puitteidensa mukauttamisen. Nuorisotyön
yhteydessä pyritään seuraamaan nuoria oppimismatkalla ajattelumallilla, että autamme heitä myös
oppimaan oppimista jakamalla oppimisprosessi hetkiin, jolloin tietoisuus oppimisesta tapahtuu.
KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN

Jokin
palautemenetelmä on

Tavallisesti on TARKOITUS oppia

yleensä käytössä

(erottaa kokemuksellisen
oppimisen epävirallisesta arjen
oppimisesta)

Oppimisessa on
yleensä
'aktiivinen' osa

Sitä ei välitetä
eikä 'opeteta'

KOKEMUKSELLINEN
OPPIMINEN
Pohdinta on
Pidetään usein hyvänä

yleensä mukana

oppimismuotona
Oppimismateriaali
on yleensä suoraa
kokemusta
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Esimerkki: Opetukselliset pakohuoneet ja 'ahaa' kokemukset

Kun otetaan esimerkki syvällisestä oppimisesta ja 'ahaa' kokemuksista, mieleeni tulee ilmeinen
menetelmä, joka on pakohuoneiden käyttö. Niille, jotka eivät tunne konseptia, pääidea on, että
oppijoiden on ratkaistava joukko pulmapelejä paljastaakseen joitain oppimisviestejä. Pelkkä
tiedon yhdistäminen ratkaisun selvittämiseksi on erittäin palkitseva (tietysti oikealla
vaikeustasolla), mikä saa oppijan kokemaan voimakkaan tunteen, kun hän löytää sen mitä
strategisesti
sijoitamme
pulmapelin
loppuun.
Lomittamalla
tällaiset
tunteet
oppimiskokemukseen, oppijat saavat käsityksen prosessin omistamisesta ja luottavat etsintään.
Pakohuoneen ratkaisemisen päätteeksi jatkamme laajennetulla jälkipuinnilla, jonka tarkoituksena
on ankkuroida oppiminen työskentelemällä takaperin se, mitä pulmapelien ratkaisuvaiheessa
tapahtuui. Kehitämme oppimisviestejä ja kannustamme keskustelemaan aiheesta, auttaen
oppijoita siirtymään aiheen käsittelyn pintatasolta syvälliseen oppimisen tasoon, jossa he voivat
pakohuoneen ratkaisemisen jälkeen jatkaa tutkimista.
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Tiedon
Tiedon käsityksen
käsityksen pitäminen
pitäminen rakennettuna
rakennettuna ei
ei tee
tee
elämästä
elämästä helpompaa,
helpompaa, mutta
mutta itse
itse asiassa
asiassa
vaikeuttaa
vaikeuttaa sitä,
sitä, koska
koska se
se tarkoittaa,
tarkoittaa, että
että kaikki
kaikki
on
on mahdollisesti
mahdollisesti kyseenalaistettavissa
kyseenalaistettavissa ja
ja sen
sen
seurauksena
seurauksena on
on enemmän
enemmän hallittavia
hallittavia
epämiellyttäviä
epämiellyttäviä kognitiivisia
kognitiivisia dissonansseja.
dissonansseja.

JENNIFER MOON

3

MITÄ POHDINTA ON?

MÄÄRITELMIÄ POHDINNALLE

1. Pohdinta on jossain kohtaa oppimistilaa: se joko seuraa oppimista tai on pakollista oppimisen
tapahtuessa. On olemassa erilaisia tapoja tarkastella pohdintaa. Yleismielessä käytämme pohdintaa
erityisenä henkisen käsittelyn tai ajattelun tyyppinä, jonka tarkoituksena on joko tietyn
tarkoituksen saavuttaminen tai yksinkertaisesti pohdiskelevuuden vuoksi, kun tietty lopputulos ei
välttämättä ole tiedossa alusta alkaen. Tässä ajattelukehyksessä pohdintaa voidaan parhaiten
soveltaa silloin, kun käsillä oleva ongelma / prosessi ei ole oikea tai väärä, ja ymmärtämisen
jatkamista ja syventämistä tarvitaan. Akateemisemmassa mielessä reflektiolla on
todennäköisemmin erityinen sisältö, jota pohditaan, ja erityiset tavoitteet, jotka liittyvät
oppimiseen, toiminnan toteuttamiseen tai prosessin selventämiseen. On syytä mainita, että
pohdinnan kehystämistapa, varsinkin jos se nähdään prosessina, jolla on oltava tietty tulos, tai
prosessina itsessään, vaikuttaa sen todellisiin tuloksiin (Moon, 2004).
2. Erilainen pohdinnan omaksuminen erottaa sen pelkästä ajattelusta siinä mielessä, että ajattelu on
melko rationaalinen prosessi, kun taas pohdinta on kokonaisvaltaisempi prosessi, jossa ajattelu,
tunteet, arvot ja intuitiot ovat yhtä tärkeitä prosessille. Lisäksi on tärkeää erottaa nämä kaksi
toisistaan, koska kun pohdintaa ja ajattelua pidetään yhtenä ja samana, pohdinnan tehokkuus
oppimisessa vähenee (esim. Pelkistämällä rationaalisesti 'ongelman ratkaisemiseen' tai
'parantumiseen'). Pohdintaan kuuluu syventyminen kokemuksiin, yhteyksien luominen jo olemassa
oleviin ideoihin ja oivallusten saaminen. Pohdiskelevan prosessin tulokset liittyvät tietoisuuden
lisäämiseen omaan tietoonsa, mutta myös suhteeseen itseensä ja / tai ulkomaailmaan ("Holding the
Space", 2016).
3. On myös mielenkiintoista tarkastella, miten nuoret näkevät pohdinnan. Paul Kloostermannin
tutkimuksessa reflektiiviseen prosessiin viitattiin käyttämällä erilaisia ilmaisuja, kuten "taaksepäin
katselu", "yhdessä istuminen ja päivästä puhuminen", "täytyy ajatella yhdessä, miten asiat

. Nämä saattavat antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, miten pohtivat hetket näyttäytyvät
nuorille arvokkaina ja missä olosuhteissa.
menivät"

"Aika ja pohdiskelu muuttavat näkymää vähitellen,
kunnes ymmärrämme."

— Paul Cezanne
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POHDINTA NUORISOTYÖSSÄ

Ottaen huomioon kokemuksellisen oppimisen lähestymistavan nuorisotyössä, havaitsemme, että
oppimisprosessia tehostaa reflektio toiminnan jälkeen. Kun olemme ensin luoneet turvallisen tilan
oppijoille yrittää ja kokeilla ideoitaan yksittäin tai ryhmissä, he ryhtyvät toimiinsa ja palaavat
turvalliseen kontekstiin jakamaan kokemuksensa menestyksestä tai epäonnistumisesta. Tärkeä osa
prosessia on pohdinta (tai reflektoiva ajattelu), jota ohjaavat erityiskysymykset (esim. Mikä meni hyvin?
Mikä ei mennyt suunnitellusti? Mitä löysit prosessissa? Miltä sinusta tuntui? Mitä aiot tehdä seuraavalla
kerralla eri tavalla? Mitä et vieläkään tiedä? Mikä on kokemuksen mukaan jäävä viesti?) sekä kannustaa
oppijoita miettimään kokemustaan, tarjoten päätöksen oppimisprosessille ja uuden, selkeän perustan
seuraaville kokeiluille.
Tutkimus ei ole selvää pohdinnan yleismaailmallisista eduista oppimisprosessissa. Tästä huolimatta
aihetta käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että oppimisstrategiana käytettynä pohdinta
voi tarjota oppijoille mahdollisuuden yhdistää nykyinen tietonsa uuteen tietoon ja tunnustaa
oppimisprosessin affektiivinen puoli (Mann et al., 2009). Pohdintaa käytetään nimenomaan näin
nuorisotyössä: ohjattu prosessi, jossa keskitytään muodostamaan yhteyksiä olemassa olevan perustan
ja oppimiskokemuksen kautta hankitun uuden tiedon välille. Pidämme myös tärkeänä, että oppijat
ymmärtävät aukkoja tietämyksessään, jotta he voivat puuttua niihin - pohdinta tapahtuman /
oppimisprosessin lopussa tarjoaa todellakin tilaa määrittää rajat, joissa oppija toimii, missä he
tarvitsevat ja mistä he saattavat joutua etsimään apua.

MITÄ ON TEHOKAS POHDINTA?

Epävirallisen oppimisen puitteissa tehokkaaseen pohtivaan prosessiin on sisällytettävä oppijoiden
henkilökohtainen kokemus kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä sisäinen konteksti (emotionaaliset
reaktiot, ajatukset, johtopäätökset, fyysiset reaktiot) että ulkoinen konteksti (ympäristö, ryhmä ja
muiden ihmisten käyttäytyminen) (One 2 One - Supporting Learning Face to Face, 2018).

"Pohdinnan

kieli

syventää

tietämystämme

siitä,

keitä

olemme

suhteessa

muihin oppijayhteisössä."
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POHDINNAN TULOKSIA

(Perustuen Moon, 2004)

Selvennys ja ymmärrys
siitä, että tarvitaan
jatkopohdintaa
Kriittisen
Jonkinlainen

tarkastelun prosessi

toiminnan muoto

Päätösten tekeminen / epävarmuuden
ratkaiseminen, ongelmien ratkaiseminen,
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja
vapautuminen
Teorian rakentaminen

Henkilökohtainen ja jat-

havainnoista käytännön

kuva ammatillinen kehitys

tilanteissa

Pohdinta oppimisprosessista
tai henkilökohtaisesta
toiminnasta (metatuntemus)

Oppiminen, tietous ja

Tunne

ymmärrys

Odottamattomat tulokset (esim. mielikuvat,
ideat, jotka voivat olla ratkaisuja ongelmiin
tai nähdä luovana toimintana)
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4

MIKSI POHDINNASTA ON
HYÖTYÄ OPPIMISEEN?

Yleisesti ottaen pohdinta kannustaa oppijoita ottamaan vastuun omasta oppimisestaan ja se tarjoaa
heille mahdollisuuden jakaa saavutuksiaan, haasteitaan ja jopa hämmennyksen hetkiä. Se kannustaa
heitä myös keskittymään henkilökohtaisiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. Tällöin oppijat tietävät
kehittämänsä taidot ja ne, jotka vaativat vielä tarkennusta. Tämä kutsuu heitä investoimaan enemmän
oppimismahdollisuuksiinsa, tavoitteisiinsa, joihin he pyrkivät, ja toimintoihin, joilla he pyrkivät
pääsemään sinne. Oppijat voivat sitten alkaa ohjata omaa oppimistaan.
Kuten kohdassa "One 2 One - oppimisen tukeminen kasvotusten" (2018) todettiin, pohdinta antaa
meille mahdollisuuden luoda yhteyksiä menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Se lisää itsetuntemustamme,
kykyä analysoida kokemuksiamme ja tehdä muutoksia virheidemme analyysin perusteella ja
halukkuutta jatkaa menestyksekkäiksi osoittautuneiden tekemistä. Se myös herättää sosiaalista
vuorovaikutusta. Reflektoiva prosessi voidaan jakaa oppijaryhmän sisällä. He voivat olla yhteydessä
toisiinsa, väitellä ja keskustella niistä oppisisällön osista, joista he joko pitivät tai eivät pitäneet, pitivät
hyödyllisinä tai joita heidän mielestään voitaisiin parantaa. Puolustaessaan mielipiteitään ikäisilleen,
oppijoita kannustetaan antamaan hyödyllistä palautetta miettimällä, kuinka oppimissuunnittelu voi
todella hyödyttää heidän yleistä oppimista. Tämä puolestaan hyödyttää oppimiskokemuksen
suunnittelijaa, sillä hän saa tietoa, jota voi ottaa huomioon seuraavaa vastaavaa oppimiskokemusta
varten.

Omasta oppimisesta
kommunikointi muille

Jatkokehittää

Tietoisuus

itsetuntenmusta

oppimisesta

MIKSI POHTIA
OPPIMISTA

Auttaa suunnittele-

Oppimisen

maan jatko-oppimista

tallentaminen

Ymmärtää
kuinka oppii

Figure adapted from Valued by you, valued by others (2019))
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"Pohdinnan

kieli

syventää

tietämystämme

siitä,

keitä

olemme

suhteessa muihin oppijayhteisössä."

Kuvia aiheesta "Miksi pohtia oppimista" (mukautettu julkaisusta "Valued by you, appreciated of others",
2019) listaa muutamia syitä, miksi pohdinta on tärkeää oppimisprosessille. Yhdistämällä nämä Moonin
(2004) näkemykseen pohdinnan tärkeydestä voidaan tiivistää, että reflektio antaa oppijoille aikaa,
omistajuutta ja hyödyllisen metakognitiivisen kehyksen. Aika, koska se tarjoaa tilaa vetäytyä
taaksepäin ja ymmärtää oman oppimisprosessinsa, ja se myös korostaa oppimisen ymmärtämisen
tärkeyttä. Oppimisprosessin omistajuus, koska oppijoiden on otettava vastuu ymmärryksestä, miten he
oppivat, mitä on opittu ja mikä on tie eteenpäin; he astuvat pois passiivisesta roolista (kun oppimisen
katsotaan olevan jotain, joka heille "toimitetaan"), koska oppimisesta tulee jotain, mitä heidän on
tutkittava itse. Lopuksi pohdittaessa oppijat kehittävät oppimisprosessiin liittyvää metatuntemustaan,
mikä tarkoittaa, että he tietävät, mikä on hyödyllistä omalle oppimiselle ja mikä ei, mistä he pitävät ja
mitä heidän on vaikea löytää, myös mikä on "hyvää, hyödyllinen vaikea" ja mikä on "huono, ei-motivoiva
vaikea". Tämä pelkkä etsintä tarjoaa heille tietoisuutta paitsi siitä, mitä he tietävät ja mitä on vielä
tiedettävissä, mutta myös siitä, miltä heidän oppimisprosessinsa näyttää ja kuinka he voivat käyttää
tätä tietoa tulevaisuudessa.

Platon väitti kuuluisasti, Sokrateen sanoneen, että pohtimaton elämä ei ole
elämisen

arvoinen.

Ehkä

vähemmän

tunnetusti

William

James

huomautti,

että vaikka tämä oli täysin totta, oli totta myös, että elämätöntä elämääei
ollut syytä pohtia.
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5

MILLOIN POHDINTAA
TARVITAAN?

Asiaan liittyvässä kontekstissa, jossa pohdinta on tarkoituksenmukaista, mainitaan julkaisussa "Holding
the space" (2016), sen hyödyllisyydestä tilanteissa, joissa oppisisältö ei ole rakenteeltaan liian
strukturoitua, ei ole lineaarinen ja suunniteltu loogisena tapahtumasarjana , vaan pikemminkin kun
oppimateriaali tulee pieninä, irtonaisina elementteinä, jotka vaativat oppijan (samoin kuin kouluttajan)
ymmärtämään ne kokonaisvaltaisesti. Reflektiosta tulee erittäin hyödyllistä, kun oppijoiden luotetaan
löytävän itse prosessin punainen lanka, joka vetää yhteen kaikki oppimisprosessissa kohtaamansa
elementit. He esittivät ajatuksen, että pohdintaa tulisi tehdä, kun on jotain reflektoitavaa sen sijaan,
että pakotettaisiin sitä jokaisen kokemuksen jälkeen, joka joskus ei välttämättä sisällä jotain tarpeeksi
vahvaa vaatiakseen pohdintaa.
Pohdintaa kannustavien tehtävien ominaisuudet (Moon, 2004):
Huonosti jäsennelty, sotkuinen tai tosielämän tilanne;
Tehtävät, jotka haastavat oppijat integroimaan uuden oppimisen aiempaan oppimiseen;
Ajatusten järjestämistä vaativat tehtävät;
Arviointia vaativat tehtävät.

Nuorisotyön ytimessä olevat epäviralliset toiminnot tarjoavat yleensä mielenkiintoista materiaalia
pohdittavaksi. Esimerkiksi usein käytetään tiiminrakennustoimia kannustaaksemme uutta ryhmää
havaitsemaan nykyinen dynamiikka ja ryhmän liikkuminen kohti "oppimisryhmää". Otetaan hyvin tarkka
esimerkki havainnollistamistarkoituksiin, ryhmälle voidaan esitellä miinakenttähaaste, jossa heidän on
tehtävä strategia rajoitetussa ajassa, ja sitten, puhumatta, heidän on kuljettava "miinakentän" läpi yksi
kerrallaan, kunnes kaikki pääsevät toiselle puolelle. Vain yksi polku on oikea, ja tämän tietää vain
vastaava ohjaaja. Säännöt ja jaettu aika voivat vaihdella ryhmän koon ja kykyjen mukaan, mutta
pääajatuksena on, että ryhmää on haastettava eikä tehtävä ole liian vaikea. Jokaisella ryhmällä on omat
tapansa ratkaista se, ja jotkut ryhmän henkilöt ovat mukana enemmän kuin toiset, ja he auttavat eri
tavoin. Riippumatta siitä, ratkaisevatko he haasteen vai eivät, tämän tyyppinen toiminta antaa tilaa
pohtia: vaikka kokeilemiseen voi olla parempia strategioita (esim. Johtajan valinta, vuorotellen
puhuminen strategiaa tehtäessä), ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa ratkaista se ryhmänä. Jokaisella
oppijalla on riippumatta roolistaan haasteen ratkaisemisessa (tai ei), on jotain pohdittavaa yhdistämällä
aiemmat kokemuksensa ryhmätyöskentelystä heidän suoritukseensa tässä haasteessa ja ryhmässä.
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6

MITEN POHDINTAA
FASILITOIDAAN?

YLEISET PUITTEET

Shokkin Group Internationalin nuorisojohtajien tukikäsikirja (kehitetty KA1 Lead it like you mean it,
2019) tarjoaa joitain ohjeita jälkipuinnin rakenteesta (pidä mielessä ero jälkipuinnin ja pohdinnan välillä,
kuten käsikirjan alussa mainitaan) epävirallisen toiminnan jälkeen. Käsikirjassa luetellaan seuraavat
vaiheet:
1. Aloita jälkipuinti kysymyksillä siitä, miltä osallistujista tuntuu ja anna ensin tilaa tunteiden ilmaisulle:
Miltä sinusta tuntuu?
Kuinka tyytyväinen olet aktiviteettiin?
Mitä tunteita vallitsee toiminnan jälkeen?

2. Siirry toimintaan liittyviin tosiseikkoihin ja prosesseihin:
Kuinka aktiviteetti eteni?
Mitä vaiheita voit tunnistaa?
Kuinka päätit strategiastasi?
Mitä kokeilut toivat?

3. Jatka kriittisemmällä analyysillä siitä, miten asiat menivät:
Mitä muuttaisit, jos aloittaisit alusta?
Kuinka muuttaisit omaa käyttäytymistäsi?
Kuinka voimme parantaa prosessia?
Kuinka voisimme saavuttaa paremman tuloksen?

4. Selvityksen viimeisen osan tulisi olla toiminnassa tapahtuneen oppimisen yhdistäminen laajempaan
kontekstiin:

Mihin tosielämän tilanteisiin voit yhdistää tämän toiminnan?
Mitä johtopäätöksiä tästä toiminnasta on tehtävä?
Mitä haluaisimme jättää taaksemme tässä toiminnassa?
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ESITTELYSSÄ POHDINTA

Kun kirjoitat pohtivan prosessin käynnistämisestä, artikkelissa "Holding the space" (2016) mainitaan,
että yleisesti käytetyt kysymykset, kuten >miten olet suorittanut tehtävän ja mitä olet oppinut?<, >mikä
meni hyvin / huonosti?<, >mitä voit tehdä toisin ja paremmin?< eivät yritä laukaista aitoa pohdintaa,
koska "kysymyksen ja vastauksen välinen etäisyys on liian lyhyt" (kauniisti sanottuna). Nämä
kysymykset keskittyvät oppijan kokemuksen järkeistämiseen; ajattelu on osa pohdintaa, mutta se on
sekoitettava kokemuksen henkilökohtaiseen merkitykseen oppijoille, heidän tunteisiinsa, arvoihinsa ja
intuitioihinsa henkilökohtaisen syvällisen oppimisen mahdollistamiseksi. Katalysaattori on usein jotain
muuta kuin opettajan esittämät kysymykset tai teoreettiset mallit; "Se on jotain muuta, jotain, joka
laukaisee oppijat henkilökohtaisesti ja sisäisesti, jotain odottamatonta, voimakasta, ehkä
paradoksaalista ja / tai haastavaa."
Yksinkertaisesti sanottuna Moonin (2004), pohdinta voidaan ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa:
1. esitellä mikä se on, antaa esimerkkejä ja selittää miten ja miksi teemme sen;
2. tukea pohtivien prosessien syventämistä oppijoiden kanssa.

KUINKA VOIT LUODA POHTIVAN TUNNELMAN?

Julkaisussa "Holding the space" (2016) on lueteltu muutama ehdotus siitä, miten luoda pohtiva ilmapiiri
oppijaryhmässä. Lisäsimme muutamia tukevia kysymyksiä, joita voit miettiä kunkin aspektin suhteen.
1. Muistuttaa oppijoita vastuusta, joka heillä on omasta oppimisprosessistaan, etenkin siinä mielessä,
että siitä tehdään mielekästä itse.
K: Voisitko ajatella nopeaa toimintaa, joka esitellään aloittamasi oppimiskokemuksen alussa, ja
joka

kannustaisi

oppijoita

asettamaan

omat

oppimistavoitteensa

ja

ottamaan

vastuun

oppimisprosessistaan?

2. Luottamukseen, avoimuuteen, empatiaan, avoimuuteen, vuoropuheluun ja palautteeseen perustuvan
yhteyden luominen ja ylläpitäminen oppimiskokemuksen ohjaajan ja oppijaryhmän välillä.
K: Kokemuksenne mukaan, mitkä käyttäytymistavat saattavat rikkoa avoimen suhteen ohjaajan ja
oppijaryhmän välillä?

3. Oppijoiden osallistaminen pohtivan prosessin yhteiseen luomiseen.
K: Voitteko miettiä tapaa rohkaista oppijoita esittämään toisilleen mielenkiintoisia kysymyksiä
ryhmän pohdintaistunnon aikana pyytämättä niitä suoraan?

4. Käynnistä oppimisen ja pohdinnan sisäinen motivaatio, mutta päästä se oppijoiden "käsiin" sen
jälkeen ("sisäisen oppimisprosessin ohjaava paradoksi").
K:

Milloin

viimeksi

olit

todella

ylpeä

siitä,

että

oppijaryhmästäsi

otti

oppimisprosessin

omistajuuden? Muistatko, mikä vaikutti siihen?
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5. Pohdinnan huomion edistäminen oppijaryhmässä, jotta he kiinnittävät huomiota myös ryhmässä
tapahtuvaan pohtivaan prosessiin.
K: Ajattele luovaa tapaa katkaista oppimiskokemus lyhyillä tietoisuuden hetkillä siitä,

mitä

tapahtuu juuri täällä ja tällä hetkellä?

6. Ole kärsivällinen epätietoisuudessa ja pidä hidasta vauhtia, mikä mahdollistaisi pohtivan prosessin
orgaanisen kehityksen.
K: Milloin viimeksi et tiennyt, mitä vastata tai miten reagoida tilanteessa, jossa työskentelit
nuorten kanssa? Mitä tunteita siihen liittyi? Kuinka hallitsit tilanteen? Mikä epätietoisuudessa oli
mukavaa / epämukavaa?

7. Syvennetään vähitellen pohdinnan ohjaavia kysymyksiä.
K: Kun fasilitoit pohdintaa, mikä on hyvä ensimmäinen kysymys ryhmä / 1 - 1 -istunnolle? Mikä on
suosikkikysymyksesi, jonka jätät oppijoille (eli viimeinen kysymys, johon ei myöskään tarvitse
välttämättä vastata)?

8. Ottaen huomioon, että pohdinnan on oltava vapaaehtoista: voimme kutsua oppijoita pohtivaan
tilaan, mutta sitä ei voida pakottaa.
K: Mikä antaa sinulle viitteitä siitä, että oppijaryhmäsi on valmis / ei valmis osallistumaan
ohdintapprosessiin? Ajattele ryhmän energiaa (ovatko he hiljaa / äänekkäitä / keskustelevatko
pienissä ryhmissä toiminnan jälkeen), miten he liikkuvat, heidän ilmeensä ja mitä he sanovat.

9. Pidä mielessä pohdinnan kokonaisvaltainen luonne, jonka tehtävänä on syventää ja laajentaa
oppijoiden sisäisiä ja / tai ulkoisia näköaloja.
K: Mikä voi antaa sinulle vihjeen siitä, että oppijat ovat liian keskittyneet tosiseikkoihin ja siihen,
mitä ulkosessa tilassa tapahtui oppimiskokemuksen aikana? Entä kun he ovat liian keskittyneet
sisäiseen osaan huomioimatta oppimiskokemuksen ulkoista osaa?

Kaikkien näiden on oltava ohjaajan hallinnassa, luovasti sovitettuina kontekstiin, jossa he
työskentelevät, sekä omaan persoonallisuuteensa ja yksilöllisiin mieltymyksiinsä.
Lopulta, he tuovat pohtivaan prosessiin leikkisyyden komponenttina, joka "värittää" yllä olevat
periaatteet. ”Kun nautit oppimisprosessissa olemisesta, se auttaa oppijoita virittämään sisäisen
oppimisen ilonsa. Oppiminen ei enää liity yksinomaan vakavuuteen. He haluavat vain olla siellä."
(Holding the space, 2016)
Tärkeä asia, josta kirjoittamiseen he käyttävät aikaa, on kouluttajan läsnäolo pohtivan ilmapiirin
luomiseksi oppijoiden keskuudessa. Pohtivan tilan tulisi olla luotu yhdessä ohjaajan ja oppijoiden
kesken, ja ryhmä oppijoita heijastaa tapaa, jolla ohjaaja osoittaa aitoa sisäistä valmiutta. "Kyse ei ole
vain siitä, että on asianmukaiset tiedot, taidot ja asenteet pohdintaprosessin helpottamiseksi (vaikka
niitä tarvitaan tietysti), vaan myös sisäisestä valmiudesta kouluttajana olla yhteydessä oppijoihisi
reflektoivasti, jotta heidän sisäinen valmius pohdinnalle kasvaa."(Holding the space, 2016)
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OLEMASSAOLEVAT TEOREETTISET MALLIT

On joitain pohdintamalleja, joista saattaa olla hyötyä toiminnassasi ja työpaikallasi työskennellessäsi
nuorten kanssa ja saadaksesi heidän pohtimaan oppimista. Gibbsin ja Driscollin menetelmät ovat
tunnetumpia ja ERA-malli on mukava yksinkertainen malli, jota voidaan käyttää ja mukauttaa. Mallien
pohtimisen ja testaamisen avulla saat tietää, että vertaisillesi sopiva ei välttämättä toimi juuri sinulle.
Jotkut ihmiset kokevat ääneen pohtimisen hyvänä, kun taas toisille se on todella yksityinen asia. Voit
olla todella järjestäytynyt ja kirjoittaa pohdintasi muistiin tai voit tehdä sen miten ja milloin voit. On
parasta, jos pystyt pohtimaan säännöllisesti, koska tämä auttaa sinua saamaan sen tavaksi ja pystyt
rakentamaan oppimaasi. Helpoin tapa aloittaa pohdinta on kysyä itseltäsi joitain seuraavista
kysymyksistä kokemuksesta, jota haluat pohtia. Mieti, kuinka voit tallentaa nämä, jotta voit muistaa
vastaukset tulevaisuudessa.

Mitä opin?

Mitä min
un täyty
y
oppia lisä
ä?

Mikä
meni
huon
osti?

?
Mikä meni hyvin

Mik

ä oli

p
help

oa?

a
in oll
n vo
sa?
s
o
tk
pi ja
a re m

Mite
p

Mietin, m
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"Ilman

Mikä oli
vaikeaa?

pohdintaa

menemme

Miksi
tunsin
niin
kuin t
unsin
?

sokeasti

matkallamme."

— Margaret J. Wheatley
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Driscoll'n Mikä-malli

Driscoll kehitti erään yksinkertaisen mallin 1990-luvun puolivälissä. Driscoll perusti "3xMitä"-mallinsa
Terry Bortonin 1970-luvulla esittämiin avainkysymyksiin:
Mitä?
Mitä sitten?
Mitä nyt?

Mitä?

Mitä sitten?

Mitä nyt?

Kolbin Kokemuksellisen oppimisen sykli

Kolbin (1984) kuvaamassa Lewinian Experiential Learning -mallissa tehokkaan, tavoitteellisen
oppimisen oletetaan noudattavan nelivaiheista sykliä painottaen toiminnan seuraamista harkinnan ja
arvioinnin avulla.

Konkreettinen
kokemus

Pohtiva

Aktiivinen

tarkkailu

kokeileminen

Abstrakti
käsitteellistäminen
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ERA sykli

ERA sykli (Jasper, 2013) yksi yksinkertaisimmista pohdintamalleista ja sisältää vain kolme vaihetta:
Kokemus - Pohdinta - Toiminta:

Kokemus

Toiminta

Pohdinta

Gibbin pohdintasykli

Viimeinen malli perustuu kolmelle muulle ja lisää uusia vaiheita. Se on yksi monimutkaisemmista
pohdintamalleista, mutta voi olla, että sinulla on useita prosessin vaiheita, jotka ohjaavat sinua
rohkaisevasti. Gibbin sykli sisältää kuusi vaihetta:
Kuvaus - Tunne - Arviointi - Analyysi - Johtopäätös - Toimintasuunnitelma

Kuvaus

ToimintaTunne

suunnitelma

Johtopäätös

Arviointi

Analyysi
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POHDINNAN
AVAINKÄSITTEITÄ

POHDINNAN SYVYYS

Pohdinnan syvyys on tärkeä näkökohta keskusteltavaksi ja aina pidettävä mielessä. Tutkimukset
osoittivat, että pinnallinen pohdinta ei välttämättä liity tehokkaaseen oppimiseen (Moon, 2004).
Suhteessa tiedon käsityksiin syvä pohdinta on mahdollista vain, kun oppijat noudattavat ajatusta siitä,
että tieto rakennetaan, mutta kun tietoa pidetään oikean tai väärän polkuna, syvällä pohdinnalla ei ole
perustaa, johon rakentaa (Moon, 2004 ).
Syvä pohdinta tarkoittaa sitä, että oppijat työskentelevät sisäisten kokemustensa muotoilemiseksi ja
uudelleen muotoilemiseksi oppimiskokemuksen seurauksena samalla kun he ovat joustavia ja avoimia
koko prosessista. Se sisältää usein "hienostuneisuutta" oppijoiden tavoissa käsitteellistää tietoa ja
taipumusta nähdä tieto rakentuneena. Syvä pohdinta liittyy myös kykyyn tunnistaa, hallita ja
hyödyntää oppimisprosessiin liittyviä tunteita (Moon, 2004). Alla olevassa kuvassa on
heijastussyvyyden indikaattoreita, kuten Moon (2004) mainitsi.

Kyky tunnistaa
ja hallita
osuvuutta

Oppijan
aikomukset
oppimiseen

Oppijan
tietokäsityksen
hienostuneisuus

Oppijan kyky

tekijöitä tehokkaasti

P

o

hd

in n a n s y v

yy

s

kehystää
emotionaalisia

Oppijan käsitys
tunteiden
Oppijan muotoilu
oppimisen

vaikutuksesta
oppimiseen

omaksumisen
lähestymiseen
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Kun kysymysten syventäminen otetaan keskusteluun, julkaisussa "Holding the space" (2016)
korostetaan, että on tärkeää tuntea hyvin oppimiskonteksti ja alue, jossa pohdintatilan tulisi venyttää
rajojaan. Tulee myös kiinnittää huomiota tasapainon löytämiseen oppijoiden huomion keskittämisen
"objektiivisen ulkopuolen" ja "subjektiivisen sisäpuolen" välillä. Pohdintaa ohjaavien kysymysten tulisi
kannustaa 'minun' ja maailman väliseen keskusteluun hylkäämättä mitään näistä kahdesta: sen ei pitäisi
koskea yksinomaan sisäisiä kokemuksia ja tunteita (he kutsuvat tätä ''subjektiivisuuden sudenkuopaksi
'') eikä ulkomaailmaa, mikä tekee pohdinnasta enemmän tosiasioihin perustuvaa ja liian järkevää
prosessia. Lisäksi he puhuvat siitä, kuinka pohdintaa ohjaavien kysymysten valitsemisen, vaikka
"tutkittavan alueen" yleinen suunta on tiedossa, pitäisi olla myös spontaani prosessi: kouluttajan tulisi
todella kuunnella oppijoiden vastauksia ja reaktioita kysymyksiin ja valita seuraava kysymys sen
perusteella. Tällä tavalla, opettaessaan tutkimaan sisäisen tilansa ja maailman välistä keskustelua,
ohjaajan tulisi myös kiinnittää huomiota neuvotteluihin, jotka käydään heidän ennalta määritetyn
kysymysmallinsa ja hetken spontaanisuuden välillä.
Teoksessa "Holding the space" on ohjeita pohtivan prosessin syventämiseksi:
Vaihtele ohjauskysymysten luonnetta ja painopistettä: suunnattu "subjektiiviseen sisäpuolelle"
vs. "objektiivinen ulkopuolelle", mukautuminen / mukava vs kohtaaminen, lyhyet tai pitkät
kysymykset, yhden henkilön kysymykset vs koko ryhmän kysymykset. Vaihda avoimien ja
suljettujen kysymysten välillä.
Luota oppijoihin ottamaan johto sinulta jossain vaiheessa ja anna heidän luoda ja / tai valita
asiaankuuluvat kysymykset itselleen.
Pidä mielessä, että retoriset kysymykset eivät ole kutsuvia kysymyksiä, vaan pikemminkin jo
vastattuja kysymyksiä (sinulta!). Ne eivät ole tutkivia eivätkä välttämättä edistä avointa
pohtivaa tilaa. Käytä niitä varoen.
Viritä ohjaavat kysymyksesi siihen, mistä oppijaryhmäsi puhuu, ja heidän reflektiiviseen
osaamiseensa.
Luo pohtiva prosessi yhdessä oppijoiden kanssa. Arvosta hiljaisuutta kysymyksen esittämisen
jälkeen, jotta heillä olisi aikaa käsitellä ja miettiä. Lisää sisältöä heidän vastauksiinsa eri
näkökulmista.
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AKTIIVINEN KUUNTELU
MINÄ-SINÄ

KUUNTELUTYYPPI

SUUNTAUS
"Minä" suuntaus

KUVAUS

"Teeskentely" kuuntelemisesta: käyttäytymisesi osoittaa, että

Kosmeettinen

kuuntelet (nyökkää päätäsi, vahvistaa sanomalla "kyllä", "se on
niin mielenkiintoista"), mutta itse asiassa mielesi on muualla.

Huomiosi jakautuu itsesi ja toisen henkilön kesken. Voit kuulla,

Keskustelullinen

mitä

toinen

henkilö

sanoo,

mutta

ajattelet

myös

sanomasi,

joten sinun on myös keskityttävä aika ajoin omiin ajatuksiisi
voidaksesi reagoida oikein.

Kuuntelijana keskityt puhujaan ja yrität enemmän kuunnella ja

Aktiivinen

käsitellä

heidän

seuraamalla
huomioon

tietojaan

heidän
paitsi

Esimerkiksi

(esittämällä

intonaatiotaan)
sanallisen

kuunnellessasi

kuin

myös

kysymyksiä
puhua

itse.

sanattoman

aktiivisesti

huomaat,

ja

Otat

tiedon.
että

kumppanisi voi yrittää välttää katsekontaktia kanssasi, joten
koet

tämän

tärkeänä

puhujan

kehon

kielen

välittämänä

informaationa.

"Sinä" suuntaus

Kuuntelijana

Syvä / syvällinen

yhdistät

kuulemasi

ja

näkemäsi

oivalluksiin

ja

aikaisempaan kokemukseen ja sisällytät tämän reaktioosi. Olet
täysin keskittynyt ja tunnet empatiaa toista ihmistä kohtaan
etkä vain seiso heidän vieressään.

Figure from "Holding the space" (2016)

KÄRSIVÄLLISYYS

Toinen tärkeä ajatus, joka ilmaistaan "Holding the space", liittyy loogisen ajattelun sallimiseen
pohdinnan helpottamisessa siirtymällä oikeasta / väärästä ja suoraviivaisesta vastauksesta. Huomion
kiinnittäminen ranskaksi on "attendre(osallistuja)", mikä tarkoittaa myös "odottamista"; pohtivan
ilmapiirin ansiosta oppijoiden on mukava pysyä epätieotisuudessa ja odottaa oivallustaan.
Joitakin ohjeita pohtivan huomioinnin rohkaisemiseksi ovat:
1.

Luo

sopiva

ympäristö

(fyysinen

ja

psykologinen)

hidastamista

varten.

Käytä

hiljaisuutta

eduksesi.
2. Haasta oppijat äläkä hyväksy helppoja, toivottavia vastauksia. Odota, että todelliset, syvälliset
ideat tulevat esiin. Ne saattavat viedä aikaa.
3. Tee olosi mukavaksi siitä, ettet tunne itseäsi. Käyttäydy itse oppijan tavoin (tietysti erilaisella
tavoitteella kuin oppijasi).
4.

Arvosta

hetkiä,

jolloin

oppijoillasi

ei

ole

vastausta

ja

he

eivät

ole

varmoja

ilmaisemistaan

asioista.
5. Pysy auki. Älä pidä kiinni alkuperäisistä ajatuksistasi siitä, miten pohdinta sujuu.
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FASILITOIJAN POHTIVA LÄSNÄOLO

Luottamus

Avoimuus
Empatia
Fasilitoijan
pohtiva
Uteliaisuus

läsnäolo

Läpinäkyvyys
Tarkkaavaisuus

Muutamia kysymyksiä pohdittavaksi:

Mitä tarkoittaa, että luotat oppijaryhmääsi? Kuinka osoitat tämän heille tietyllä
käyttäytymisellä?
1. Luottamus:

Kuinka suhtaudut tuomitsematta oppijoihisi, kun heidän mielipiteensä eivät ole linjassa
uskomusjärjestelmäsi kanssa? Voitko ajatella tilannetta, jolloin tämä oli erityisen vaikeaa?
2. Avoimuus:

Onko sinun helpompaa harjoittaa kognitiivista empatiaa (ymmärtää melko järkevällä
tavalla, miten ja miksi oppijat voivat tuntea itsensä) vai affektiiviseen empatiaan (tunnet itse asiassa
muiden tunteita ilman, että sinulla on laukaiseva ärsyke)? Voitko miettiä erityistilanteita, kun käytät
yhtä, toista tai molempia?
3. Empatia:

Missä määrin tunnet olosi mukavaksi, kun et myöskään tiedä jotain ollessasi
oppijoiden kanssa? Voitko miettiä tilanteita, joissa avoimuus siitä, että et tunne itseäsi ja se on
hyödyllistä / haitallista oppimisprosessille?
4. Läpinäkyvyys:

Mikä tarkka havaittavissa oleva käyttäytyminen voi osoittaa oppijoille, että olet aidosti
kiinnostunut tutkimaan heidän ideoitaan? Voitteko kasvattaa uteliaisuutta itsessänne, jotta sallitte
itsenne pysyä avoimena ja vangita asioita, joita saattaa tapahtua oppimisprosessissa ja joita ette
odottaneet tai suunnitelleet?
5. Uteliaisuus:

Mitä voit kertoa itsellesi pohdinnan fasilitoinnin aikana ankkuroidaksesi itsesi
nykyhetkeen ja ohjata huomiosi siihen, mitä oppilaidesi kanssa todella tapahtuu, mistä he puhuvat,
vuoropuhelun suuntaan, sisäinen-ulkoinen tasapainoon johon he osallistuvat?
6. Tarkkaavaisuus:
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Kun
Kun joku
joku on
on aidosti
aidosti kiinnostunut
kiinnostunut ja
ja alkaa
alkaa
tutkia
tutkia ajatuksiasi,
ajatuksiasi, kysymyksiäsi,
kysymyksiäsi,
suunnitelmiasi
suunnitelmiasi tai
tai ongelmiasi,
ongelmiasi, avoimuutesi
avoimuutesi
ja
ja halukkuutesi
halukkuutesi avata
avata itseäsi
itseäsi kasvaa.
kasvaa.

JEF CLEMENT

8

POHDINTA OIKEIN TEHTYNÄ

Teoksessa "Holding the space" (2016) on listattu muutamia indikaattoreita, joiden avulla voit selvittää,
osallistuvatko oppijat todella korkealaatuiseen pohtivaan prosessiin:
1. Läsnäolo

Oman pohdinnan ilmaiseminen oman kokemuksen yhteydessä, kosketus samanaikaisesti tunteiden ja
ajatusten kanssa, kuunteleminen huolellisesti, mietiskely.
2. Tietämättömyys

Epämiellyttävä, joskus tuskallinen, mutta tärkeä osa syvää pohdintaa.
3. Kyky nimetä asioita

Oppija osaa kuvata yksityiskohtaisesti mitä ajattelee, tuntee, kokee.
4. Tutkiminen eri näkökulmista

Oppija yrittää ymmärtää muiden näkökulmia.
5. Yhdistely

Sisäinen ja ulkoinen todellisuus, tietystä asiayhteydestä saatu oppiminen ulottuu muihin konteksteihin,
ideat, joihin he tulivat aikaisemman tiedon avulla.
6. Perustelu

Tietoisuus siitä, miksi he havaitsevat asiat sillä tavalla kuin havaitsevat.
7. Oppijat ottavat oppimisprosessin omistajuuden ja vastuun siitä.

"Pohdinnan

kieli

syventää

tietämystämme

siitä,

keitä

olemme

suhteessa

muihin oppijayhteisössä."
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9

POHDINTA VÄÄRIN
TEHTYNÄ

1. OLETTAA, ETTÄ KAIKKI OSAAVAT POHTIA

Vaikka usein oletetaan niin, näyttää siltä, että oppijat eivät automaattisesti tiedä, miten pohditaan.
Moon (2004) ilmaisee sen hieman toisin sanoen, että jokainen pystyy reflektoimaan, mutta jotkut
oppijat pystyvät muita paremmin käyttämään pohdintaa optimoimaan oppimisprosessinsa. Siksi
ohjaajan rooli on ratkaisevan tärkeä luomaan 'pohtivan ilmapiirin', joka liittyy tiettyyn tapaan olla
oppimisprosessissa sekä oppimisen edistäjänä että oppijana, mikä johtaa pohtivaan huomioon, jossa
painopiste on paitsi oppimateriaaliin myös laajempaan sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöön sekä
oppimisen aikana tapahtuviin muutoksiin ja reaktioihin, kuten "Holding the space" (2016) on korostanut.

2. KUN POHDINTAA VAADITAAN

Teoksessa "Holding the space" (2016) puhutaan siitä, että pohdinta ei ole tehokasta, kun sen katsotaan
pakotetun oppijoille. Se on ymmärrettävä hyödyllisenä prosessina oppijoiden puolelta, ja kaikki, mitä
ohjaaja voi tehdä, on luoda oikea ilmapiiri, jossa oppijat löytävät tiensä pohdintaan. He kutsuvat sitä
"sisäisten oppimisprosessien ohjausparadoksiksi: kun kouluttajan on ohjattava oppija siihen pisteeseen,
jossa oppija ohjaa itseään". Kouluttajan keskeinen rooli on tuoda oppijat pisteeseen, jossa he omaksuvat
oman pohtivan prosessinsa sisäisellä motivaatiolla siihen. He väittävät, että tasapainon löytäminen
tämän prosessin hallitsemisen ja hallitsemattomuuden välillä on ratkaisevan tärkeää oppijoiden sisäisen
valmiuden parantamiseksi osallistumaan reflektiiviseen prosessiin.

3. HIERARKKINEN OHJAAJAN JA OPPIJAN SUHDE

Yksi tärkeä osa pohtivan ilmapiirin luomista on kouluttajan ja oppijoiden suhde. Niin kauan kuin tämä on
yksisuuntainen, hierarkkinen, se ei edistä aitoa pohdintaa. Heidän tulee ottaa yhdenvertaiset roolit,
jotka liittyvät oppimisprosessiin; opettaja on tietysti enemmän ohjaavassa asemassa, mutta
asettamalla itsensä myös oppijan kenkiin he voivat helpottaa pohtivaa keskustelua.
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POHDINTATYÖKALUJA

VAIHTELU KASVATTAA LAATUA. EHKÄ

Kun olemme oppineet jotain, tapa jolla edustamme kyseistä oppimista vaikuttaa siihen, mikä pysyy
meissä sekä halukkuutta ja valmiutta jatkaa saman aiheen oppimista. Oppimisen esittely on itsessään
prosessi, ja se voi usein johtaa niin sanottuun toissijaiseen oppimiseen, jossa opitaan prosessista, jolla
esittelemme sitä, mitä oppimateriaali on ollut meille (Moon, 2004). Kun kokemuksellista
oppimistoimintaa seuraa pohdinta, syntyy tarve sovittaa pohdinnan "tunnelma" itse toiminnan
tunnelmaan, joten on toivottua, että pystyy valitsemaan useista pohdintatyökaluista.

LUETTELO NUORISOTYÖN POHDINTATYÖKALUISTA

Erilaisissa eurooppalaisissa projekteissa on luotu useita arvokkaita pohdintatyökaluja, jotka olemme
koonneet kansioon. Kansiosta löydät myös kokonaiset julkaisut, jotka toimivat resursseina
kokoamallemme työkalukokoelmalle:

Vie minut sinne
Seuraava taulukko antaa joitain yksityiskohtia kustakin työkalusta, mitkä kannattaa ottaa huomioon
pohdintaa suunniteltaessa. Varmista, että valitset myös pohdintatyökalun, joka soveltuu niiden
toimintojen luonteeseen, josta haluat jälkipuntia, sekä oppijaryhmällesi.
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LOPPUPÄÄTELMÄT
POHDINNASTA

POHDINTA ALKAA ENNEN POHDITTAVAA AKTIVITEETTIA

Pohtiva ilmapiiri on asetettava koko aktiviteetin ajaksi; Esittele osallistujille alusta alkaen pohdinnan
hyödyllisyys oppimiseen. Ole luova ja tee se mainitsematta sanaa "pohdinta" ja näytä esimerkkiä.

POHDINTAA ULKOA SISÄLLE

Fasilitaattorina on helpompaa sytyttää pohtiva asenne oppijaryhmässäsi, kun osoitat samaa p ohtivaa
asennetta ja lähestyt itse toimintaa oppijana (tietysti opit todennäköisesti erilaisia asioita kuin he).

TYÖKALUT OVAT TÄRKEITÄ

Käytä jonkin aikaa oikean pohdintatyökalun valitsemiseen. Ajattele toiminnan tyyppiä, sen
"pohdintapotentiaalia", pituutta, käytettävissä olevaa aikaa ja ryhmääsi. Viritä pohdintaosuus
aktiviteetin ja oppijoiden mukaisesti.
ÄLÄ ALIARVIOI KYSYMYSTEN VOIMAA

Pidä muutamia hyviä kysymyksiä valmiina, vaihtele avoimia ja suljettuja, kiinnitä huomiota kysymysten
järjestykseen: anna tunteiden virrata ensin (tarvittaessa), sitten siirry tosiasioihin, sitten oppimiseen ja
sen siirtämiseen tai yhdistämiseen muihin konteksteihin.
ÄLÄ YLIARVIOI KYSYMYSTEN VOIMAA

Pidä joitain kysymyksiä valmiina, mutta ole myös valmis siirtymään pois rakenteestasi menemällä
ryhmän mukana. Joskus aiotut oppimistuloksesi eivät suoraan vastaa sitä, mitä oppijat saivat
oppimateriaalista, mutta se ei tarkoita, että oppimista ei ollut. Pysy uteliaana ja avoimena sille, mitä
todella tapahtui.
KUUNTELE

Pidä tilaa hallinnassa läsnäolosi kautta. Ei ole luultavasti mitään arvokkaampaa kuin olla itse siellä täysin
tuomitsemattomalla asenteella ja ilman oletuksia mitä toiminnassa on tapahtunut.
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LAATU ENNEN MÄÄRÄÄ

Älä käytä pohdintaa liikaa : ei ole syytä kaivaa syvälle jokaisessa toiminnassa. Pidä pohdintatuokioita
hetkinä, jolloin ne voivat todella olla arvokkaita muutoksen vangitsemiseksi: kun oppijat ovat ”valmiita”
ja ajoitus on oikea. Tee tämä arvostaen yksilöllisiä eroja: toiminta voi tuottaa muutosta joillekin
oppijoille, mutta ei kaikille, joten tarjoa tilaa yksilölliselle pohdinnalle kun sinusta tuntuu, että siitä voi
olla hyötyä, mutta älä pakota ryhmää pohtimaan jokaisen toiminnon jälkeen.
MENE SYVÄLLE TAI MENE KOTIIN

Kun fasilitoit pohdintaa, tee se täysillä ja uppoudu tuntemattomaan mereen oppijaryhmäsi kanssa.
Tiedät olevasi siellä missä sinun pitäisi olla, kun eksyt tietämättömyyteen, kun vastaukset eivät tule niin
helposti oppijoille, kun he alkavat todella ajatella. Tiedätkö ne hiljaiset hetket, joita ei arvosteta
kysymyksen jälkeen? Nyt sinun on saatava itsesi tuntemaan olosi mukavaksi niiden parissa, koska hyvä
pohdinta tarkoittaa sitä, että täytyy miettiä, mikä itsessäsi on muuttunut, ja jotta voisit ottaa sen
huomioon, on oltava kärsivällinen kuuntelija. Lisäksi on osoitettu, että ellei se saavuta tiettyä
syvyystasoa, pohdinta ei välttämättä ole hyödyllistä oppimisessa.

"Elämä voidaan ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä on elettävä
eteenpäin."
— Soren Kierkegaard
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LÄHTEET JA
VIITTEET

LINKIT LÄHTEISIIN

Shokkin Group International Doodling Diary:
https://drive.google.com/file/d/14-DAIt2j3QjKmxhLbg2kXq6oxWABY3lm/view

Shokkin Group International Mood Cards:

https://drive.google.com/file/d/1ZIbykoOWqsV5bQRaEDXL-UotBf7UvNso/view?
fbclid=IwAR3T5tVlNF9a7x38sDJ9SbHxcLvEkbUYjCEjpSetSxFHmkDMnsycwISJL74

Blob tree tool

https://www.blobtree.com

VIITTEET

Kėžaitė - Jakniūnienė, Monika and Taylor Mark E. One2One - Supporting Learning Face-to-face (2018).
SALTO Training & Cooperation Resource Centre.
Kolb. A. David (1984) Experiential Learning - Experience as the source of Learning and Development.
Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
Silva, Anita, Markovic, Darko and Kloosterman Paul. Handbook “Valued by you, valued by others”Improving the visibility of competences in Youthpass. SALTO Training & Cooperation Resource Centre.
Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. London: Kogan Page.
Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. Psychology
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