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Aloitetaan

Oppijan kokemus on tietoa tai käytännön viisautta, jota keräämme koko elämän
ajan. Sitä voidaan käyttää pohjana uuden tiedon rakentamiselle, yhdistämällä sitä

uusiin konsepteihin ja käyttämällä apuvälineenä uusien taitojen vahvistamisessa. Tämän
kokemuksen esille tuominen voi auttaa yhdistämään ja luomaan tarkoitusta uudelle tiedolle,
jota oppija hankkii.

Mitä opin täältä ja miksi?

Aikuisten ja senioreiden laajasta elämänkokemuksesta johtuen aikuisdidaktiikan
periaatteiden sisällyttäminen heidän koulutukseensa ei tee kokemuksien kautta oppimisesta
pelkästään käytännöllistä, vaan myös välttämätöntä kurssin luomisen, materiaalien
opettamisen ja myös aktiviteettien suunnittelunkin kannalta. Lisäksi tahdistamattomissa
verkkoaktiviteeteissa (verrattuna kasvotusten suoritettaviin aktiviteetteihin), dynaamisuus voi
kadota ja johtaa tylsistymiseen. Tässä kappaleessa opit, kuinka välttää näitä riskejä ja
hyödyntää oppijan elämänkokemusta käyttävää lähestymistapaa.

Mitä sisältöä löydän täältä?

Oppijat oppivat lisää tämän lähestymistavan käytännöistä ja hyödyistä: oppiminen oppijan
kokemuksien kautta. Opit aikuisdidaktiikan periaatteita kokemusperäisen oppimisen
perustana, minkälaiset aktiviteetit tukevat tätä lähestymistapaa, sekä niiden käytöstä
opetustilanteessa.

Oppijan kokemuksen käyttäminen
Aikuis- ja senioriopetuksessa yksi aikuisdidaktiikan periaatteista ehdottaa oppijan
kokemuksen huomioon ottamista. Tällä tarkoitetaan heidän taustojaan, aikaisempaa tietoa
sekä olemassa olevia tarpeita ja vaatimuksia. Tulevaisuuden minän tavoitteen tai vision
rakentaminen on tärkeää, sillä se auttaa kohottamaan motivaatiota. Aikaisempaa kokemusta
voidaan käyttää ankkurina uuden tiedon rakentamisessa. Voisimme lisätä tähän vielä
kokemuksemme positiivisia puolia, eli olemassa olevaa asiantuntemusta, taitoja ja kykyjä,
jotka auttavat meitä uusien taitojen rakentamisessa ja taas olemassaoleviin kykyihin
yhdistämisessä, mutta joista myös puuttuvat aiemmat tarpeet, virheet, väärinymmärrykset tai
mitkä tahansa ongelmat tai haasteet.

Oppijan kokemusta käyttävä aikuisdidaktinen lähestymistapa perustuu käsitykseen, jonka
mukaan uusien taitojen muistaminen ja kerryttäminen on tehokkaampaa, jos niitä
yhdistetään ja tuetaan olemassa olevilla tiedoilla ja tarpeilla.
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Siksi meidän kouluttajina tulisi helpottaa oppijan olemassa olevan kokemuksen
käyttämistä resurssina ja työkaluna uuden oppimiseen.

Meidän tulisi tukea oppijaa kokemuksen selkiyttämisessä ja auttaa häntä muodostamaan
yhteyksiä, löytämään yhtäläisyyksiä tai täydentäviä tekijöitä, auttaa ymmärtämään uusia
faktoja, sekä kontekstualisoimaan. Verkkoympäristöissä, joissa yleisin kommunikaatiotapa
on tekstin käyttö, tämä voi auttaa miettimään ja kirkastamaan ideoita.

Oppijan kokemuksen käyttö kokemusperäisessä oppimisessa on läheisessä yhteydessä
konstruktivistiseen oppimisteoriaan:

Konstruktivismin oppimisteoria vahvistaa, että ihmiset rakentavat oman
ymmärryksensä ja tietonsa maailmasta asioiden kokemisen ja kokemusten
pohdinnan kautta. Kun kohtaamme uusia asioita, meidän täytyy sovitella niitä

aikaisempiin ideoihimme sekä kokemuksiimme, ehkä jopa muuttaen vakaumuksiamme, tai
hylätä turhaksi koettu uusi tieto. Joka tapauksessa, olemme aktiivisia oman tiedomme luojia.
Näin tehdäksemme meidän täytyy kysyä kysymyksiä, tutkia, ja arvioida tietojamme.

Konstruktivismissa kouluttajat esiintyvät ohjaajina ja fasilitaattoreina. Ensin antamalla
perustiedon ja lähteet tietystä aiheesta, myöhemmin ehdottamalla tietynasteista autonomista
aktiviteettia oppijalle.

Voit kerrata aikuisdidaktiikkaa käsittelevästä kappaleesta aikuisoppijoiden
ominaisuuksia. Myöhemmin esitämme joitain esimerkkejä ja harjoitteita
oppimisesta aikuisoppijien potentiaalien täyttämiseksi. Katso myös Opintojakso 5,

missä kaikki oppimisteoriat kerrataan yksityiskohtaisemmin.

Periaatteista käytäntöihin
Seuraavaksi esittelemme joitain konstruktivismiin perustuvia perusperiaatteita, jotka ovat
kytköksissä myös tekemällä oppimisen lähestymistapaan. Yhdistämme nämä
perusperiaatteet harjoitteisiin, joita voit käyttää verkossa, ja näytämme, kuinka voit käyttää
niitä hyödyksesi. Huomioi, että nämä periaatteet voivat vaikuttaa luonnonlaeilta, mutta älä
ota niitä kuitenkaan universaaleina totuuksina vaan vihjeinä, jotka ohjaavat sinua
suunnitteluun ja tarjoavat koulutuksellisia aktiviteetteja.

Tietoa rakennetaan, ei absorboida. Me rakennamme aiemman tietomme pohjalta
merkityksen asioille, joita opimme. Voimme oppia mitattavia taitoja (kuten kirjanpito, kielet,
kemia, koneen käyttö, yms.), mutta unohdamme ne nopeasti, ellemme käytä niitä oikeassa
paikassa (yhtiössä, matkalla, laboratoriossa, jne.) Annamme sitten todellisen merkityksen
oppimillemme asioille (taseet, tappiot, avun pyytäminen, vaarallinen happo, tai vivun tehokas
käyttö). Luokkahuoneessa oppiminen tekee tosielämällisen merkityksen ymmärtämisestä
vaikeaa, ja edelleen vaikeampaa se on silloin, kun oppiminen tapahtuu verkossa. Onneksi
on mahdollista ehdottaa opettavaisia aktiviteetteja, jotka auttavat antamaan merkitystä
hankittavalle tiedolle, yhdistämällä sitä asioihin, jotka ovat jo tapahtuneet oppijalle, tai joita
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hän on jo sisällyttänyt opittuihin asioihin. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla aktiviteetteja,
joissa oppijat voivat vapaasti osallistua sisällyttämällä henkilökohtaista tietoa, esimerkkejä,
tai ilmaisemalla mielipiteitään.

Kouluttajat yleisesti vaativat oppijoita antamaan vain sellaista tietoa, joka on saatu
luotettavista lähteistä, tietokirjoista, tai artikkeleista. Mutta myös epämuodollisista lähteistä
tulevaa tietoa tulisi kelpuuttaa ja tukea. Näin voidaan tehdä foorumeissa tai muun kaltaisissa
jaetuissa tiloissa, jotka antavat tilaa keskustelulle ja väittelylle. Tässä kontekstissa kouluttajat
voivat auttaa oppijoita eristämään näiden yhteyden kyselemällä lisäkysymyksiä tietystä
kokemuksesta. Voi myös käydä niin, että muut oppijat samaistuvat kokemukseen tai ovat
kokeneet jotain vastaavaa, kuin mitä heidän kollegalleen on tapahtunut. Keskustelu
anekdooteilla ja elävillä tilanteilla auttaa tukemaan kurssin sisältöä, sen ymmärtämistä ja
verifikaatiota kouluttajan puolesta.

Tieto on henkilökohtaista; jokaisella henkilöllä on erilaiset tarpeet ja näkökannat. Nämä
perustuvat henkilökohtaiseen elämänkokemukseen ja oppijan arvoihin. Auta oppijoita
tuomaan näkyville näitä tarpeita ja näkökantoja. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä
aktiviteetteja, jotka tukevat itsetutkiskelua ja asioiden kokoamista (tässä tapauksessa
kirjoittamista) seuraavanlaisiin kysymyksiin vastatessa:

● Mitä tiedän jo aiheesta?

● Miksi tämä kurssi on minulle tärkeä?

● Mitä odotan oppivani?

● Kuinka kehityn saavuttaessani uusia taitoja ja pätevyyksiä? (eli kuinka näen itseni
tulevaisuudessa), jne.

Verkkoalustat voivat tukea tämän aktiviteetin kehittämistä auttamalla oppijoita kirjoittamaan
ja julkaisemaan pohdintojaan ja antaen kouluttajan ja muiden arvioida heidän työtään.
Arviointi ei tarkoita arvostelua, vaan pohdintojen julkistamista sekä mahdollisuutta saada
palautetta omien päämäärien saavuttamisen kehittämiseksi tai motivaation kohottamiseksi.

Tieto rakentuu sosiaalisesti. Vaikka yksilöillä voikin olla erilaisia päämääriä, ryhmän
muodostaminen ja suorittaminen tapahtuu silti luonnollisesti.

Tuckman ehdottaa seuraavaa: on mahdollista yhdistää yksilöllisiä tarpeita kehittyäkseen
sekä ryhmänä että yksilöinä. Tämän teorian pohjalta voisi sanoa, että paras tapa vaalia
henkilökohtaista kehitystä on kehittyä ryhmänä: henkilökohtaisena tietona ymmärretty
yksilöllinen kokemus voi olla opettavainen myös muille. Ehdota aktiviteetteja, joissa oppijat
voivat jakaa mielenkiinnon aiheitaan ja motivaatioitaan, ja joissa he myös ilmaisevat tietonsa
mitä he voivat tarjota muille. Voit ehdottaa aktiviteettia, joka voidaan toteuttaa foorumissa,
jossa kaikki ovat paikalla. Voit myös mennä pidemmälle suunnittelemalla
oppimisaktiviteetteja ryhmissä, joissa osallistujien täytyy neuvotella, toimia yhteistyössä,
keskustella ja vaihtaa ideoita antamaasi aiheeseen liittyen. Jokaisen oppijan yksilöllinen
kokemus mahdollistaa horisontaalin oppimisen oppijoiden kesken.
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Esimerkkejä
Paikallisen taiteen ja historian kurssilla oppijoita pyydetään esittelemään itsensä
foorumissa.

Yleensä esittelyt ovat muotoa “Hei, olen …., olen kotoisin .... On tosi kiva olla täällä”. Tämä
tekee esittelyvaiheesta kovin tylsän. Siksi emme kutsu tätä “esittelyaktiviteetiksi” vaan
“aiheen esittelyksi”. Oppijoita pyydetäänkin vastaamaan kysymyksiin, kuten:

● “Tiedätkö tai oletko nähnyt jonkin taideteoksen, joka on esillä kaupungissasi?”, ”Piditkö
siitä? Etkö pitänyt siitä? Miksi?”, “Mitä tahtoisit tietää lisää?”

● “Oletko kuullut kaupungissasi tai alueellasi järjestettävistä tapahtumista, jotka
kiinnostaisivat sinua?”

Oppijoita ei tule pakottaa vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin, sillä ne saattavat tuntua
pelottavilta. Nämä ovat vain ehdotuksia aiheen esittelyyn. Tunnelman keventäminen
helpottaa myös; kun pyydämme heitä kirjoittamaan tuntemuksistaan, oletetaan, ettei ole
oikeita tai vääriä kysymyksiä, vaan asioita, joita he voivat ilmaista ja joihin muut voivat lisäillä
ja kommentoida.

Unescon luonnonperintökohteiden kurssilla oppijoita pyydetään omaksumaan rooli.

He valitsevat mieluisan roolin olemassa olevan kokemuksen pohjalta (tai roolin,
jossa tuntevat olonsa mukavammaksi): paikallinen poliitikko alallaan, UNESCOn virkailija,
ympäristö-vapaaehtoistyöntekijä, sidosyritys, turistiyhdistys, turismia edistävä
aluevaltuutettu, (muita mahdollisia rooleja). Kun roolit on jaettu, on aika keskustella uudesta
lomakohdehankkeesta, jonka sidosyritys tahtoo rakentaa luonnonpuistoon. Jokaisen oppijan
täytyy puolustaa kantaansa ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, millä ehdoilla lomakohteen
voi rakentaa luonnonpuistoon.

Harjoituksia
Voimme kannustaa oppijoita käyttämään elämänkokemustaan antamalla heille
joitakin vapauksia. Kuten edellisessä kappaleessa keskusteltiin, meidän tulisi
ymmärtää elämänkokemusta sekä aikaisempana tietona että myös virheinä ja
tarpeina.

Siksi meidän täytyy sallia oppijan valita aihe, rooli (roolipeliaktiviteetin tapauksessa), tai tapa.
Huomaa, että tämä voi olla riskialtista, sillä kehitys tapahtuu heidän mukavuusalueensa
ulkopuolella. Siksi voi olla täysin hyväksyttävää vaatia kokeneita oppijoita valitsemaan
aiheita tai rooleja, joissa he eivät tunne oloaan täysin mukavaksi, ja kuitenkin auttaa heitä
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selviytymään tilanteesta kokemustaan käyttäen. Esimerkiksi roolipeliaktiviteetissa, ehdota
insinööritaustaiselle henkilölle esiintymistä alalla tai työssä, joka ei lainkaan liity hänen
olemassa oleviin taitoihinsa.

Tee oppijan elämänkokemus näkyväksi ja auta heitä käyttämään sitä resurssina ja
työkaluna.

Kasvokkain suoritettavat aktiviteetit ovat dynaamisempia, hetkellisiä
vuorovaikutuksia ja sisältävät sanatonta kieltä. Tieto ja informaatio eivät säily,
mutta niitä on helpompi organisoida tai jäsennellä (esimerkiksi valkotaululla tai

muistilapuilla).

Verkkoaktiviteetin tahti on hitaampi ja vaatii enemmän mietiskelyä. Tieto säilyy (esimerkiksi
foorumissa tai keskustelupalstalla), mutta tietoa on myös vaikeampi organisoida (se katoaa
helposti). Käytä näitä verkko-opettamisen ominaisuuksia voimistamaan aktiviteettiasi.

Harjoitus 1: Löydä motivaatiosi

Minkä alan kouluttaja olet? Taiteiden, historian, sosiologian, talouden…? Muistatko
vielä, milloin aloit oppia aiheesta? Mitä tunsit? Mikä kiehtoi sinua aiheessa?

Foorumissa:

1. Jaa kanssamme kokemus, joka sinulla oli, kun opiskelit tätä aihetta. Miksi jatkoit
oppimista ja nyt opetat sitä?

2. Voitko yhdistää opettamasi aiheen viimeaikaiseen uutiseen mediassa? Selitä
meille, miksi se on mielestäsi tärkeä.

3. Kerro meille, miksi tahdot jatkaa oppimista.

4. Lue muiden oppijoiden vastauksia. Pystytkö tunnistamaan itsesi heidän
vastauksistaan? Vai voisitko ehdottaa tai antaa palautetta muille?

Harjoitus 2: Ryhmän muodostaminen

Mieti aiheesi pohjalta aktiviteettia, joka voisi auttaa oppijoitasi oppimaan
toisiltaan. Kyse ei ole pelkästään siitä, että he kirjoittavat tai kokoavat asioita
kotiläksyjen tapaan tietystä aiheesta, vaan heidän tulisi tehdä työtä jo ennen tai

jälkeen.
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Esimerkiksi työn aikana voit ehdottaa aktiviteettia, jossa jokaisen oppijan täytyy antaa
palautetta muille, tai työn jälkeen arvioida toisten oppijoiden töitä. Tässä kohtaa valitsemasi
kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Älä esimerkiksi pyydä “arvioi luokkatoverisi työ” vaan kysy,
“mitä lisäisit” tai “mitä jättäisit pois”. Tietenkin kaikkein parhaimmat kysymykset liittyvät
opettamaasi aiheeseen, joten harkitse näitä kysymyksiä tarkoin.

Yhteenveto
Tässä kappaleessa olet oppinut miksi ja miten oppijan elämänkokemus tulisi

ottaa huomioon kouluttajan suunnittelemissa aktiviteeteissa. Kuinka nämä
aktiviteetit voivat auttaa järjestämään uutta tietoa ja taitoja kurssin aikana.
Oppijaa emotionaalisesti ja kokemusperäisesti sitovien aktiivisten aktiviteettien

aikana tulisi hyödyntää myös elämänkokemusta. Ne ovat toisiaan täydentäviä.
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