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Johdanto
Uraoppiminen elinikäisen oppimisen menestystekijänä -hanke tähtää ammatillisten opettajien
ammattitaidon lisäämiseen. Olemme vahvasti sitä mieltä, että ammatillisilla opettajilla pitäisi olla
oikeus ja velvollisuus pitää pedagoginen osaamisensa ajan tasalla, jotta he voivat tarjota nuorillemme
parasta mahdollista ohjausta ja opetusta.
Tämä tarkoittaa sen tunnustamista, että nykyisellään oppilaille/opiskelijoille tarjottava opinto-ohjaus
ei useinkaan ole riittävän ammattimaista, jotta se mahdollistaisi sujuvan ja tehokkaan siirtymisen
työelämään. Näin ollen 2000-luvun opettajien tulisi pohtia sitä, miten he voivat innostaa
opiskelijoita kehittämään oppivaisuuden ja joustavuuden henkeä, perustuen elinikäisen oppimisen
välttämättömyyden rakenteelliseen ja kokonaisvaltaiseen tiedostamiseen.
Vertaisryhmien kautta uraoppimista
Meillä ei ole tiedossamme lainkaan koulujen muodostamien uraoppimisen vertaisryhmien toimintaa.
Huomionarvoisinta tässä on se, että projektimme opiskelijapaneeleihin osallistuneet opiskelijat
kyselivät sellaisten perään oma-aloitteisesti.
Opiskelijapaneeli-istuntojen aikana opiskelijat, erityisesti alankomaalaiset, kertoivat pitävänsä
istunnoista, etenkin mahdollisuudesta päästä keskustelemaan keskenään, eli vertaistensa kanssa. He
olivat myös sitä mieltä, että kaikki esittämämme kysymykset olivat heille relevantteja. Samalla
opiskelijat kertoivat myös, että he eivät itse kykene järjestämään ja toteuttamaan samanlaisia
paneelikeskusteluja. Tämän vuoksi me päätimme kehittää yhdessä opiskelijoiden ja
opettajien/ohjaajien kanssa työskentelymetodin vertaisryhmien toiminnalle, ja tämän työn tulokset
ovat luettavissa tästä toimintakehyksestä.
1. luku tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia vertaisryhmien muodostamiseen, 2. luku tarjoaa sisältöä
vertaisryhmien keskusteluille aiheiden ja kyselyiden muodossa ja 3. luku esittelee ideoita käytännön
asioihin ja järjestelyihin. Liitteissä esitellään tieteellisen tutkimuksen tarjoamia lähteitä sekä
soveltuvaa kirjallisuutta.

Tanja Biebaut
Theo van Geffen
Monika Neuhauser
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1. Ryhmien muodostamisen konteksti
Kuten johdannossa mainittiin, idea opiskelijoiden vertaisryhmistä sai alkunsa Alankomaissa
järjestetyistä opiskelijapaneeli-istunnoista. Opiskelijat toivat esille, että ura-asioista keskustelu
vertaistensa kanssa oli sekä hyödyllistä että hauskaa. He olivat kuitenkin sitä mieltä, että koulun
pitäisi osallistua vertaisryhmien järjestämiseen, koska he eivät kokeneet kykenevänsä siihen täysin
omin voimin.
Koulut voivat valita kolmesta eri tavasta järjestää uravertaisryhmien toimintaa:
1. Osana opetussuunnitelmaa;
2. Opettaja-/ohjaaja-/asiantuntijavetoisesti;
3. Opiskelijavetoisesti. Esimerkiksi oppilaille annettujen itsenäisten tehtävien
muodossa.
Näiden kolmen kontekstin erottaminen ei ole ehdotonta, vaan tilanteesta riippuen voidaan käyttää
kaikkien kolmen yhdistelmää.
Uraoppimisen hankkeen kumppaniryhmä suosittaa, että koulut omaksuisivat ajatuksen
vertaisryhmistä uraoppimisessa ja sisällyttäisivät sen opetussuunnitelmiinsa. Sen ei välttämättä
tarvitse olla oppiaineena lukujärjestyksessä mutta ainakin sen olisi syytä olla yksi aiheista, joita
opintojen aikana käsitellään.
Suosittelemme myös, että koulut olisivat aloitteellisia vertaisryhmien järjestämisessä, sillä
opiskelijapaneeleiden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että opiskelijat eivät tunne riittävää
varmuutta aloittaakseen niitä itse. Opiskelijoiden minäpystyvyystasosta riippuen vertaisryhmien
käytännön järjestäminen voi olla myös opiskelijoiden itsensä harteilla.
Keskustelut opiskelijapaneeliryhmien kanssa Itävallassa, Belgiassa ja Alankomaissa tarjosivat useita
vaihtoehtoja vertaisryhmien järjestämiselle ja näihin paneudutaan kahdessa seuraavassa kahdessa
luvussa, jotka käsittelevät muotoa ja sisältöä.
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2. Sisältöä vertaisryhmien toimintaan
Suosittelemme, että koulut käyttävät kyselylomakkeita valintojen tekemisestä, työ-/uraidentiteetistä
sekä käsityksistä omista kyvyistä pikemminkin keskustelun ja dialogin herättäjänä, ei niinkään
tiukkana ohjenuorana. Kyselyt kehitettiin opiskelijapaneeleiden käyttöön Itävallassa, Belgiassa ja
Alankomaissa ja sikäläiset paneelit ovat niitä jo käyttäneet.

2.1

Kysely: Valinnat/valintojen tekeminen

a.

Opinto-/urapolun valinta tekee/teki oloni ...
Kyllä Ei
X
Stressaantuneeksi:
Ajattelen/ajattelin, että tehtävä on liian vaikea, tai etten pysty siihen
Innostuneeksi:
Ajattelen/ajattelin, että onnistun, olen utelias, on tulossa jotain
uutta/hauskaa
Joksikin muuksi (ole hyvä ja selitä)

b.

Mitkä vaikuttimet ovat/olivat tärkeitä valitessasi opinto-/urapolkuasi? (Valitse kaikki
paikkansapitävät ja perustele vastauksesi).
√
Tulevaisuuteeni liittyvät vaikuttimet:
(Päätökseeni vaikuttivat se, mitä voin
tehdä tällä koulutuksella sekä
työmarkkinat/työllistymismahdollisuudet)
Suoriutumiseeni liittyvät vaikuttimet:
(Päätökseeni vaikutti enemmän se, missä
uskon selviäväni/menestyväni kuin se,
mistä pidän)
Koulutusohjelman/ammatin
kiinnostavuuteen liittyvät vaikuttimet:
(Päätökseeni vaikutti se, nauttisinko
opintoalasta, itse opinnoista, opiskelijana
olosta)
Monen vaikuttimen summa:
(Päätökseeni vaikuttivat useat tekijät,
6
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esim.
- tämä vaikuttaa minusta hauskalta
- ystäväni/vanhempani
opiskelevat/opiskelivat tätä myös
- oppilaitos on lähellä)
Muut vaikuttimet:
(kuvaile)

c.

Mitä tuntemuksia sinulla on/oli valitessasi koulutusohjelmaasi/urapolkuasi?
(Valitse kaikki paikkansapitävät ja kommentoi vastauksiasi).
√

Kommentit

Tunnen/tunsin epävarmuutta
eri valintojen merkityksestä ja
siitä, mitä eri vaihtoehdot
ovat/olivat
Tunnen/tunsin lamaantuvani
liian monien vaihtoehtojen
edessä
Tunnen/tunsin epävarmuutta
siitä, mitä seurauksia
valinnoillani olisi,
epävarmuutta siitä, mitä
tapahtuisi
Olin huolissani kyvystäni tehdä
oikeita valintoja
Valintojen tekeminen ei
tuottanut minulle mitään
vaikeuksia, joten oloni ei ollut
lainkaan epävarma

d.

Kun valitsit opinto-/urapolkuasi, tunsitko koskaan, että ...
Kyllä En
X

Kommentit

“Koko tulevaisuuteni
riippuu tästä!”
“En osaa ollenkaan
valita!”

e.

Miten haluaisit tulla autetuksi tässä asiassa?
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Mitä oppilaitoksesi voisi/pitäisi tehdä?
f.

Kenen kanssa keskustelit, kun teit päätöksiä opinnoistasi/urastasi? (Valitse kaikki
paikkansapitävät ja kerro, mistä keskustelitte).
5.2

Mistä keskustelitte?

Ystävät/vertaiset
Ammatissa olevat
(joku, joka työskentelee
valitsemallasi
alalla/valitsemassasi
ammatissa)
Koulusi/oppilaitoksesi
opinto-ohjaajat
Joku muu (kuka)

g.

Mikä näissä keskusteluissa oli tärkeää?

h.

Mitä näistä keskusteluista puuttui?

i.

Ajatteletko, että opintoja/uraa valitessa voi tehdä väärän valinnan?
Kyllä

Ei
X

En ole
varma
?

Kommentit

j.

Mitä pidät mahdollisina väärän valinnan seurauksina?

2.2

Kysely: Työ-/uraidentiteetti

a.

Kuvaile, mitä työ merkitsee elämällesi ja elämässäsi.

b.

Onko sinulle tärkeää, että työssäsi teet/merkitset jotain muille ihmisille?

c.

Kuvaile tulevaa työtäsi.

d.

Miten haluaisit tulla autetuksi tässä asiassa?
Mitä oppilaitoksesi voisi/pitäisi tehdä?

e.

Oletko tutkaillut mahdollisuuksia työmarkkinoilla?

f.

Onko sinusta tärkeää tutkailla mahdollisuuksia työmarkkinoilla?
8
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g.

Onko sinusta tärkeää…
Kyllä Ei
√
X

Miksi/Miksi ei?

Alkaa tehdä uusia asioita?
Olla tekemisissä aiemmin sinulle
tuntemattomien ihmisten kanssa?
Tulkita elämäsi tarinoita uudelleen
avautuvien mahdollisuuksien linssien
läpi

h.

Kumpi väittämistä kuvaa asennettasi paremmin?
A
On parempi alkaa tehdä asioita ja miettiä toimintaansa vasta sitten
B
On parempi miettiä asiat huolella ennen kuin ryhtyy toimeen

2.3

Kysely: Käsitys omista kyvyistä

a.

Mitä unelmia sinulla on koulutuksesi suhteen?

b.

Kuinka todennäköisenä pidät koulutukseen liittyvien unelmiesi toteutumista?
Hyvin
todennäköisenä
Melko
todennäköisenä
Epätodennäköisenä
Hyvin
epätodennäköisenä

c.

Mitä unelmia sinulla on tulevan urasi suhteen?

d.

Kuinka todennäköisenä pidät uraan liittyvien unelmiesi toteutumista?
Hyvin
todennäköisenä
Melko
todennäköisenä
Epätodennäköisenä
Hyvin
epätodennäköisenä

e.

Miten haluaisit tulla autetuksi saavuttaaksesi koulutukseesi ja uraasi liittyvät unelmat?
9
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Mitä oppilaitoksesi voisi/pitäisi tehdä?
f.

Pyrkiessäsi kohti tavoitteitasi missä määrin nämä väittämät pitävät kohdallasi paikkansa?
(Arvioi tärkeys itsellesi asteikolla 1 – 5 , jossa 1 on merkityksetön ja 5 hyvin tärkeä.)

Ympyröi vastauksesi
Minulle on tärkeää tuntea, että hallitsen jonkun asian täysin,
että koen onnistumisia
Kun näen muiden menestyvän tai tekevän jotain hyvin,
haluan itsekin pystyä samaan: jos he pystyvät, niin minäkin
pystyn!
Minuun vaikuttaa ihmisten sanomiset: positiivinen palaute
rohkaisee minua; negatiiviset kommentit lannistavat minut
Minuun vaikuttaa, millainen olo minulla on fyysisesti ja
emotionaalisesti (Positiivinen mieliala antaa minulle voimaa,
negatiivinen taas horjuttaa minua)

g.

Kumpi väittämistä kuvaa sinua paremmin?
A
Haluan kuulla olevani hyvä jossain
B
Haluan kuulla tehneeni paljon töitä jonkun asian eteen
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2.4

Aiheet

Opiskelijapaneelit Itävallassa kokosivat listan mahdollisista aiheista, joita voisi käyttää vertaisryhmien
keskusteluissa.
Opiskelijapaneeli 1
Menestys
Kompetenssit
Työodotukset
Tutkinnot
Työnantaja
Ammatti
Perhe
Mielenkiinnon kohteet
Lahjakkuus
Vahvuudet
Työkuvaukset
Mahdollisuudet yletä
Koulutus
Merkitys
Arvostus
Maine
Elämäntapa
Varmuus
Unelma-ammatti
Tulevaisuuden visio
Ulkomaan kokemus
Työn vaatimukset
Tiimi
Tulot

Opiskelijapaneeli 2
Vapaa-aika
Koulutus
Ammatti
Työ ulkomailla
Vanhemmat
Odotukset
Sosiaalinen elämä
Päätösten tekeminen
Ilo
Tyydytys
Tyytyväisyys
Ammatti
Raha
Tulot
Tavoite
Visio
Työolot
Työnäkymät
Mahdollisuudet
Tulevaisuus
Epävarmuus
Joustavuus
Luovuus
Elinikäinen oppiminen
Työhön sopivuus
Burnout
Työnhaku
Harjoittelu ulkomailla
Lahjakkuus
Työmahdollisuudet
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Opiskelijapaneeli 3
Kunnianhimo
Valta
Verkostot
Kontaktit
Häirintä
Yritysilmapiiri
Tiimityö
Harjoittelupaikat
Työkokemus
Muutos
Hauskuus
Työn vaatimukset
Onni
Ura
Pomo
Työ
Päätösten tekeminen
Tuki
Esimerkit
Varmuus
Epävarmuus
Työmahdollisuudet
Stressi
Tulevaisuus
Perhe
Maine
Palkka
Itsensä toteuttaminen
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3.

Muoto

Alankomaiden opiskelija- ja opettajapaneelien laatimassa erityiskyselyssä inventoimme erityyppisiä
vertaisryhmiä (kouluvetoisia, opiskelijavetoisia, opettajavetoisia), tapoja järjestää ryhmiä, ryhmien
kokoonpanoja jne. Kyselyistä keskusteltiin Itävallan, Belgian ja Alankomaiden opiskelijapaneeleissa.
Mielipiteet vaihtelivat välillä voimakkaasti näiden kolmen maan välillä, eli tilannekonteksti on tärkeä
huomioida oikeiden päätösten tekemiseksi. Yksi asia oli kaikkien mielestä tärkeä: opiskelijoilla on
oltava turvallinen olo osallistuessaan vertaisryhmiin. Turvallisen olon vaatimat olosuhteet vaihtelevat
maittain.
Vastaukset näistä kolmesta maasta/paneeleista on kirjattu alla olevaan yleiskatsaukseen.
AT = Itävalta, BE = Belgia, NL = Alankomaat. Huomioi, että vertaisryhmäistunnosta käytetään myös
nimitystä ‘alusta’, joka oli kyselyistuntojen aikana niistä käytetty työnimi.

KYSYMYS

TULOKSET/PÄÄTELMÄT
AT:
Opiskelijat pitävät enemmän avoimista kysymyksistä.
Avoimet kysymykset kannustavat uraan liittyvien asioiden
avoimeen ajatteluun ja pohdintaan. Avoimet kysymykset
mahdollistavat laajan skaalan mahdollisia vastauksia, ja se
tekee keskustelusta eläväistä ja mielenkiintoista.

1. Pitäisikö opiskelijoille esittää avoimia
ja/tai suljettuja kysymyksiä ja miksi?

BE:
Opiskelijat pitävät enemmän suljetuista kysymyksistä, koska
niillä saadaan jäsennellympää keskustelua. Suljetut
kysymykset ovat hyödyllisiä saamaan keskustelu alkuun.
NL:
Keskusteluissa ei tullut ilmi selkeää preferenssiä.
_________________________________________
________________________________________________
2. Pitäisikö ryhmän kokoonpanon olla
homogeeninen vai heterogeeninen,
ja millä osa-alueilla/tasoilla?

AT:
Lähes puolet opiskelijoista pitää homogeenistä kokoonpanoa
parempana, koska silloin heillä on samankaltainen
lähtötilanne; he tuntevat toisensa; heidän on helpompi
puhua samalla tasolla olevien vertaistensa kanssa; he
tuntevat voivansa sanoa vapaasti mitä haluavat; ja heidän on
helpompi asettua toistensa asemaan. Yli puolet opiskelijoista
pitää heterogeenistä kokoonpanoa parempana, koska he
uskovat oppivansa enemmän osallistujilta, jotka ovat eri
ikäisiä ja joilla on erilainen tausta ja erilaisia kokemuksia.
Osallistujat voisivat olla myös vanhempia, omata yliopisto-
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tai työkokemusta, he voivat olla eri kouluista, tai eri maista.
BE:
Homogeenisissä ryhmissä opiskelijat puhuvat samaa kieltä ja
voivat auttaa toisiaan tiivistämään olennaisen tiedon, jota
päätöksenteko vaatii. Heihin on helppo ottaa yhteyttä, kun
on tehtävä tärkeä päätös; he ymmärtävät toistensa
tavoitteet ja ongelmat; heillä on myös suoraa kokemusta,
joten heidät nähdään uskottavina, puolueettomina ja
luotettavina tietolähteinä. Heillä on myös olennaista
paikallistietämystä ja voivat näin esimerkiksi suositella
luotettavia ammattilaispalveluita ja avunlähteitä.
Opiskelijat todennäköisemmin kuuntelevat ja sisäistävät
viestin ja näin ollen muuttavat asenteitaan ja käytöstään, jos
he uskovat viestintuojan olevan itsensä kaltainen ja painivan
samojen huolenaiheiden ja paineiden kanssa. Vertaiselta
vertaiselle -oppiminen tarjoaa opiskelijoille olennaista
paikallista tietoa silloin, kun heidän pitää tehdä omaa
elämäänsä koskevia päätöksiä.
NL:
Heterogeenisissä ryhmissä (eri tasoja/aloja) on joukko
erilaisia ihmisiä erilaisine intresseineen. Niissä oppii
enemmän eri ammateista ja voi miettiä, mikä itseä
kiinnostaa. Homogeenisissä ryhmissä (sama taso/ala)
osallistujilla on yhteiset intressit ja ammatteihin voi perehtyä
syvemmin. Niissä voi puhua jatko-opinnoista ja
korkeakoulutuksesta.
Opiskelijat pitivät eri tasojen opiskelijat mieluummin
erillään. Tasot 1 ja 2 olisivat yhdessä ryhmässä, 3 ja 4
toisessa. He uskovat tämän olevan paras ratkaisu, koska
ajattelussa on eroja tasojen välillä.
Ryhmän pitäisi koostua n. 12 henkilöstä, joka sitten
jaettaisiin edelleen kahteen noin kuuden hengen ryhmään,
tai kolmeen neljän hengen ryhmään, jotta kaikki uskaltavat
ilmaista pelkäämättä oman mielipiteensä.

________________________________________
3. Kenen pitäisi johtaa keskustelua?
Jonkun heidän ikäisensä vai vanhemman,
vertaisen vai valmentajan? Mikä tulisi olla
keskustelun johtajan rooli?
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_________________________________________________
AT:
Suurin osa opiskelijoista on sitä mieltä, että jonkun heidän
ikäisensä, tai hieman vanhemman opiskelijan, tulisi johtaa
keskustelua. He eivät halua opettajiensa johtavan
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keskustelua/alustaa. Jotkut opiskelijat suosisivat
ulkopuolista valmentajaa (asiantuntijaa, ammatissa
toimijaa). Keskustelun johtajan pitäisi: huolehtia reiluudesta;
varmistaa, että kaikki opiskelijat voivat vapaasti ilmaista
mielipiteensä; pystyä tarjoamaan positiivista palautetta;
pystyä pitämään keskustelun ohjattuna, esittää
mielenkiintoisia kysymyksiä, kommentoida väitteitä, tehdä
yhteenveto keskustelusta.
BE:
Pitäisi olla valmentaja. Valmentajalla on kolme pääroolia:
Ajattelun kumppani, Objektiivinen tukija ja Vastuun kantaja.
On helpompi nähdä objektiivisesti joku muu kuin itsensä ja
keksiä ongelmaan ratkaisu muille kuin itselleen. Usein on
vaikea tietää, mitä tehdä kaikkien kehitysmahdollisuuksien
tiimellyksessä. Auttaa, kun on joku jolta saada ohjausta,
erityisesti jos tämä ihminen tuntee sinut hyvin.
Valmentajalla on tuore näkökulma. Hän näkee taustojen yli
ja osaa keksiä paljon enemmän mahdollisuuksia ja
strategioita. Valmentaja on se, kenelle luotetaan opiskelijan
tavoitteet, eli lista asioista jotka opiskelija oikeasti haluaa
saavuttaa. Valmentaja sitoutuu auttamaan opiskelijaa ja
olemaan tämän puolella.
NL:
Keskustelua pitäisi johtaa opiskelijoiden valitsema opettaja,
sellainen opettaja johon he luottavat. Opettaja aloittaa
lyhyellä johdannolla ja luotsaa keskustelun alulle. Sitten
opiskelijat jatkavat keskustelua. Opettaja on läsnä, pitää
järjestystä yllä sekä varmistaa, että keskustelu pysyy
aiheessa. On tärkeää, että opettaja pysyy osallisena
keskustelussa. Keskustelun kannalta on parasta joko se, että
opiskelijat saavat valita tehtävään opettajan tai, että
keskustelun johtaja on ulkopuolinen/tuntematon.
Jommallakummalla tavalla tehty valinta edesauttaa useimpia
opiskelijoita puhumaan ja jakamaan mielipiteitään.
______________________________________
4. Kuinka alusta pitäisi organisoida?
Miten osallistujat pitäisi järjestää istumaan?

_________________________________________________
AT:
Vertaisryhmä voitaisiin järjestää esimerkiksi osana
“kouluprojektia”. Opiskelijat haluavat osallistua laajasti: he
haluavat itse määrittää aihealueet (aiheiden muotoilu
pienryhmissä, äänestys). He haluavat itse valita
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keskustelun/vertaisryhmän johtajan (esim. ehdokkaista
äänestämällä) ja he haluavat valita kutsuttavat asiantuntijat
(esim. koulusta valmistuneiden tai entisten opiskelijoiden
listalta). Jotkut opiskelijat haluaisivat järjestää
vertaiskonferensseja toisten koulujen tai maiden
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat voivat myös kuvitella
järjestävänsä vertaisryhmäalustan/-keskustelun sosiaalisen
median (esim. Facebook, Twitter) kautta.
Opiskelijat ovat avoimia istumajärjestyksen suhteen mutta
istuvat mieluiten siten, että avoin kommunikaatio on
mahdollista. Tilanteesta riippuen he voivat nähdä
keskustelevansa monista aiheista ensin pienemmissä
ryhmissä ja esittelevänsä sitten ajatuksensa koko
vertaisryhmälle.
BE:
Vertaisoppimisen järjestämiseksi voisimme valita useista
vaihtoehdoista:
Porinaryhmät: Iso opiskelijaryhmä jaetaan pienempiin 4–5
hengen ryhmiin pohtimaan ongelmaan liittyviä asioita. Noin
20 minuutin keskustelun jälkeen, jokaisen alaryhmän jäsen
esittelee ryhmänsä tulokset koko vertaisryhmälle.
Pienryhmät: 4–5 opiskelijan ryhmille annetaan kullekin
tehtäviä suoritettavaksi virallisen opetusajan ulkopuolella.
Seuraavalla kontaktiopetuskerralla opettajan kanssa
alaryhmä tai sen edustaja esittelee pienryhmän tulokset
koko luokalle.
Ratkaisu- ja kriitikkoryhmät: Yhdelle alaryhmälle annetaan
keskusteluaihe puitavaksi ja muut ryhmät toimivat
‘kriitikkoina’, jotka tarkkailevat, kommentoivat ja arvioivat
keskustelevan ryhmän esitystä.
‘Opeta-Kirjoita-Keskustele -menetelmä’: Jokaisen opittavan
kokonaisuuden lopuksi, opiskelijoiden tulee kirjoittaa lyhyitä
kysymyksiä ja perustella vastauksensa. Työstettyään
kysymyksiä ensin yksin opiskelijat vertaavat vastauksia
keskenään. Sitten koko ryhmän kesken keskustellaan, mitkä
vastauksista ovat perusteltavissa ja miksi.
Palauteistunnot, roolileikit, väittelyt, tapaustutkimukset ja
integroidut projektit ovat muita innostavia ja tehokkaita
opetusmenetelmiä, jotka herättävät opiskelijoiden
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mielenkiinnon ja kannustavat vertaisoppimiseen. Näin
opiskelijoille tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia kokea
verrattain ‘turvallisessa’ ja rajoittamattomassa kontekstissa
(joskin heitä mahdollisesti samalla arvioi toinen ryhmä ja/tai
opettaja) reaktioita monimutkaisiin ja ‘todellisiin’ ongelmiin,
joita he ehkä kohtaavat myöhemmin urallaan.
NL:
1. Pitäisi olla huone, jossa on useita tietokoneita. Jokaisen
tietokoneen tulisi esittää kysymys/väittämä, johon opiskelija
vastaa/reagoi. Opiskelijat kiertävät huoneessa pareittain ja
muotoilevat vastauksensa kaikkiin kysymyksiin/väittämiin.
Jälkeenpäin kaikki kysymykset ja vastaukset heijastetaan
valkokankaalle ja opiskelijat keskustelevat näistä ryhmässä.
2. Jokainen opiskelija voi täyttää kyselylomakkeen, joista
sitten keskustellaan pienryhmissä. Ryhmät muotoilevat
yhteenvedon vastauksistaan, joista puolestaan keskustellaan
koko ryhmän kesken.
3. Opiskelijat voivat pitää esitelmiä tulevaisuuden
visioistaan, eli mitä he aikovat tehdä saatuaan nykyiset
opintonsa päätökseen. Yleisö voisi esittää kysymyksiä, jotta
aihetta syvennetään ja opiskelijat saavat yhä paremman
käsityksen tulevaisuudestaan
_________________________________________________

_____________________________________
5. Kuinka pitkä yhden istunnon tulisi olla ja
milloin se pitäisi järjestää (aamulla,
iltapäivällä, illalla)?

AT:
Useimpien opiskelijoiden mielestä vertaisryhmäistunnon ei
pitäisi kestää yli kahta tuntia ja ne pitäisi ajoittaa aamuun tai
alkuiltapäivään. Jotkut opiskelijat ehdottavat keskustelujen
järjestämistä jaksoittain, tasaisin väliajoin ympäri
kouluvuoden.
BE:
Tämä riippuu hyvin paljon kustakin ryhmästä nuoria sekä
heidän aktiviteeteistaan koulussa ja koulun ulkopuolella.
NL:
Istunnon ei pitäisi olla liian pitkä, korkeintaan 2 tuntia.
Pitäisi järjestää kolme sessiota:
Ensimmäinen istunto pitäisi järjestää ensimmäisen
ammatillisen koulutuksen lukuvuoden alussa, koska
opiskelijoille on muodostunut käsitys koulutuksestaan, jonka
he voivat jakaa toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla
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on todennäköisesti myös jonkinlainen ajatus siitä, mitä he
haluavat tehdä opintojensa jälkeen.
Toinen istunto pitäisi järjestää harjoittelun/työssäoppimisen
jälkeen. Opiskelijoilla on tällöin mielipide harjoittelusta ja
parempi käsitys siitä, pitävätkö he omasta ammattialastaan
ja haluavatko jatkaa sillä.
Kolmas istunto pitäisi olla opintojen lopussa. Opiskelijat
voivat varmistaa, haluavatko yhä samoja asioita ja ovatko
saavuttaneet tavoitteensa. He voivat myös arvioida onko
istunnoista ollut hyötyä esimerkiksi päätösten tekemiseen.

_________________________________________

_________________________________________________
AT:

6. Pitäisikö istuntojen olla epävirallisia vai
virallisia, rentoja vai tiukkoja?

Useimmat opiskelijat pitävät enemmän selkeästi
jäsennellyistä istunnoista, joissa on selkeät säännöt. Säännöt
he haluavat määrittää itse.
BE:
Jotta vertaisoppiminen olisi tehokasta, on varmistettava,
että koko ryhmä kokee ‘positiivista keskinäistä riippuvuutta’
kasvokkaista vuorovaikutusta, ryhmäprosessointia sekä
yksilön ja ryhmän vastuullisuutta. ‘Positiivinen keskinäinen
riippuvuus’ korostaa jokaisen ryhmäläisen panoksen
tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. Kun opiskelijat
kommunikoivat keskenään, he omaksuvat johtamisrooleja,
konfliktin hallinnan taitoja sekä keskustelevat ja selventävät
käsitteitä.
NL:
Opettaja pysyy läsnä, pitää yllä järjestystä ja varmistaa, että
keskustelu pysyy aiheessa. On tärkeää, että opettaja pysyy
osallisena keskustelussa.

7. Pitäisikö kaikkien osallistujien olla saman
koulun oppilaita vai voivatko he olla myös eri
kouluista?
8. Pitäisikö kaikkien istuntojen olla
kansainvälisiä vai pitäisikö sellainen järjestää
erikseen?
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AT:
Riippuu aiheesta. Minäpystyvyyteen ja identiteettiin liittyvät
aiheet pitäisi keskustella ja pohtia pienissä homogeenisissä
ryhmissä tutussa ilmapiirissä. Työssäoppimiseen ja
opintopolkuihin liittyvistä aiheista voidaan keskustella
yhdessä muidenkin koulujen opiskelijoiden kanssa.
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Työmarkkinoihin ja yleisiin uranhallintataitoihin, asumiseen
ja työskentelyyn Euroopassa, kansainvälisiin opintoohjelmiin jne. Liittyvistä aiheista voisi/pitäisi keskustella
kansainvälisissä istunnoissa.
BE:
Keskusteluissa ei tullut esille selviä mielipiteitä.
NL:
Keskusteluissa ei tullut esille selviä mielipiteitä.

_________________________________________________
______________________________________
9. Miten luodaan turvallisuuden tunne,
eli ilmapiiri, jota haetaan
(katso myös kohta 6)?
10. Miten opiskelijoita innostetaan
mukaan/osallistumaan, mitä houkuttimia he
tarvitsevat?

AT:
Opiskelijat eivät halua, että heidät pakotetaan aktiiviseen
osallistumiseen keskustelussa, he haluavat voida päättää
itsenäisesti. Opettajan tulisi olla vain tukijan roolissa.
Opiskelijat innostuvat osallistumaan, jos he kokevat aiheiden
koskevan itseään; jos kutsutut asiantuntijat ovat päteviä ja
kiinnostavia; jos istuntojen ilmapiiri on turvallinen; ja jos he
ajattelevat, että osallistumisesta on hyötyä heidän
uraoppimistaidoilleen sekä koulutuksellisiin ja ammatillisiin
päätöksiin.
On tärkeä muistaa, että opiskelijat motivoituvat
emotionaalisella tasolla. Keskusteluissaan vertaistensa,
asiantuntijoiden sekä muiden koulujen tai maiden
opiskelijoiden kanssa opiskelijat haluavat pitää hauskaa.
BE:
Seuraavat 8 tekijää luovat turvallisuuden tunnetta:
1. Yhteinen sopimus
2. Sitoutuminen dialogiin
3. Kannustaminen itsereflektointiin
4. Vertaisten potentiaalin tiedostaminen
5. Ymmärtäväinen tapa kysellä
6. Tiedostaminen ja empatia
7. Positiivinen kuunteleminen
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8. Onnistumisten ylistys
Vertaiselta vertaiselle -oppiminen pitää sisällään sen, että
opiskelijat jakavat tietojaan ja kokemuksiaan keskenään.
Tämä voi tapahtua olemassa olevien sosiaalisten verkostojen
tai järjestetyn vertaisryhmäoppimisen kautta.
Vertaisoppiminen: jaetaan tietoa virallisten tai epävirallisten
sosiaalisten verkostojen kautta; sisältää ainakin
kahdensuuntaista kommunikointia; tunnustaa, että jokainen
osallistuja voi olla opettaja ja oppija; ja on yhteisö- ja
osallistujavetoista.
NL:
Keskustelua pitäisi johtaa opettaja, jonka opiskelijat ovat
valinneet tehtävään. Näin he voivat valita sellaisen
opettajan, johon luottavat. Toinen vaihtoehto on valita
keskustelua vetämään ulkopuolinen/tuntematon henkilö.
Molemmissa tapauksissa useimmista opiskelijoista on
helpompi keskustella ja jakaa mielipiteitään. Ryhmän koko
tulisi olla pieni, korkeintaan 5–8 henkeä. Monien on vaikea
ilmaista mielipiteitään isossa ryhmässä.
Houkutin osallistumaan pitäisi olla todistus osallistumisesta,
mieluiten tarjottaisiin myös lounas.
Opiskelijat oppivat reflektoimaan tulevaisuuttaan ja oppivat
lisää erilaisista ammateista ja näkemyksistä. Opiskelijat
oppivat toisiltaan.
Opiskelijoita voidaan kannustaa osallistumaan tarjoamalla
jonkinlainen korvaus/palkinto. Istunnot tulisi järjestää
kouluaikaan ja niihin pitäisi yhdistää lounas tai välipala.
Tämä auttaa opiskelijoita kehittymään: opiskelijat oppivat
lisää siitä, mitä haluavat ja saavat selkeämmän käsityksen
siitä, keitä ovat.
_________________________________________________

_____________________________________

AT:
Opiskelijoiden useimmiten mainitsemat ennakkoehdot ovat:
yhteinen päätös; sitoutuminen dialogiin; ymmärtäväinen
tapa kysellä; tiedostaminen ja empatia; turvallisuuden
ilmapiiri; ja positiivinen kuunteleminen.

11. Mitä ennakkoehtoja istunnoille on?

Vertaiskeskusteluistuntojen tulisi olla avoin prosessi, jossa –
reflektoinnin ja keskinäisen kommunikoinnin keinoin –
opiskelijat selventävät elämän käsityksiään,
työidentiteettiään ja perspektiivejään sekä omaksuvat
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uranhallinnan taitoja.
BE:
Jotta vertaisoppiminen olisi tehokasta, on varmistettava,
että koko ryhmä kokee ‘positiivista keskinäistä riippuvuutta’
kasvokaista vuorovaikutusta, ryhmäprosessointia sekä
yksilön ja ryhmän vastuullisuutta. ‘Positiivinen keskinäinen
riippuvuus’ korostaa jokaisen ryhmäläisen panoksen
tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. Kun opiskelijat
kommunikoivat keskenään, he väistämättömästi omaksuvat
johtamisrooleja ja konfliktin hallinnan taitoja, keskustelevat
ja selventävät käsitteitä sekä purkavat ihmissuhteiden
monimutkaisuuksia annetussa kontekstissa. Tämä prosessi
parantaa heidän oppimistuloksiaan. Näin ollen,
opiskelijoiden oppiminen ulottuu huomattavasti kirjoitettua
sanaa ja myös annettua tehtävää kauemmas.
Vertaisoppiminen voi kuitenkin aikaansaada myös
‘vapaamatkustajia’, eli tiimiläisiä, jotka eivät huolehdi
velvollisuuksistaan tiimissä mutta saavat silti tehtävistä tai
esitelmistä saman (hyvän) arvosanan kuin
vastuullisemmatkin tiimin jäsenet. Vapaamatkustajuutta
voidaan minimoida vertaisarvosanoilla, joilla arvioidaan
yksittäisten tiimin jäsenten suoritusta, tai teettämällä
‘jälkikoe’. Vastuullisuuden tasoja on siis kaksi: yksilön ja
ryhmän.
NL:
Istunnot eivät saisi kestää yli kahta tuntia.
Keskustelun kannalta olisi hyvä, jos opiskelijat saavat valita
opettajan, tai vetäjä olisi ulkopuolinen/tuntematon.
Molemmissa tapauksissa useimpien opiskelijoiden on
helpompi keskustella ja jakaa mielipiteitään.
Viimeisen istunnon keskiössä olisi tarkistaa, ovatko
opiskelijat yhä oikealla polulla ja ovatko he saavuttaneet
tavoitteensa. Opiskelijat voivat myös arvioida, missä määrin
istunnot ovat auttaneet heitä esimerkiksi päätöksenteossa.

____________________________________

_________________________________________________

12. Millaisia teemoja vertaisryhmissä voisi
käyttää?

AT:
Keskustelu ammattilaisten kanssa (roolimallit); miten
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menestyä; koulutukselliset ja ammatilliset polut; ammattien
vaatimukset; opiskelu ja työskentely ulkomailla; vanhempien
opiskelijoiden kokemukset; tulevaisuuden visiot ja
ammatilliset tavoitteet; mitä haluan elämässäni saavuttaa;
työtilaisuudet ja -näkymät; työn, vapaa-ajan ja perheen
yhdistämisen merkitys; työolojen tärkeys; rahan
tienaaminen/merkityksellisten asioiden tekeminen;
uramuutokset/uudet haasteet; uramenestys/työn
epävarmuus; mikä tekee minusta onnellisen työssäni.
BE:
Mieti “kurssiasi” tulevan vuoden ajalle. Mitä isoja,
kaikenkattavia tavoitteita sinulla on?

NL:
Ensimmäisen istunnon teeman tulisi käsitellä tulevaisuutta,
sillä opiskelijoiden on tehtävä valintoja. Toisen session tulisi
olla retrospektiivinen ja antaa mahdollisuus keskustella
mistä tahansa selvennystä vaativasta aiheesta.
-millaisena opiskelijat näkevät kehityksensä.
- miltä se heistä tuntuu.
- mitä he haluaisivat tehdä opintojensa jälkeen ja millaiseksi
he kuvittelevat työnsä.
Tai:
Ensimmäisen istunnon tulisi keskittyä vastaamaan
kysymyksiin. Toisen istunnon tulisi mennä syvemmälle ja
toivomme, että tällöin opiskelijat jakaisivat
mielipiteitään/ongelmiaan/kysymyksiään syvällisemmin.
Kolmannen istunnon pitäisi tapahtua ryhmässä mutta siten,
että jokainen keskittyy omaan tilanteeseensa ja peilaavat
siitä eteen- ja taaksepäin.
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LIITE 1
15–16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien tunnusomaisia piirteitä
Tekstissä esitellyt tiedot ovat peräisin paneeleista, joiden osallistujien ikä on 18+. Keskustelut
puolalaisten asiantuntijoiden kanssa suosittivat erityishuomion kiinnittämistä nuorempiin oppijoihin.
Tämän vuoksi kirjoitimme alla olevan liitteen.
Näiden nuorten täytyy löytää jonkinlainen tasapaino jo tuttujen ja aiemmin koettujen tilanteiden
(esim. perhe) ja uusien tilanteiden (ihmissuhteet ja aktiviteetit kodin ulkopuolella) käsittelyn välille.
Heille on erityisen tunnusomaista:
- kasvava tietoisuus omista fyysisistä voimistaan
- suuri kiinnostus kokeiluihin kehonsa ja ympäristönsä suhteen
- kiinnostus asioihin ja aineisiin, jotka tuottavat erilaisia tunnetiloja ja “laajentavat mieltä”
- murrosikä ja sille tyypilliset piirteet
- tahto ottaa etäisyyttä normeihin ja vanhempiensa tapoihin
- orientoituminen kaveriporukoihin, eli vertaisryhmiin
4th ICTCT workshop proceedi
Lapset ja vertaisryhmätoiminta
Velvollisuuksien ja hauskuuden ei tarvitse olla keskenään ristiriidassa. Nuoret haluavat tehdä asioita,
jotka ovat niin hyödyllisiä kuin hauskoja. He haluavat soveltaa omia ideoitaan ja tuntea
yhteisöllisyyttä. Samalla on tärkeää, että he kokevat onnistumisia.
Vertaisryhmä
Sosialisaatioprosessissa murrosiässä kaveriryhmä eli vertaisryhmä korvaa vanhempien roolin yhä
enenevissä määrin. Siinä missä vanhemmat välittävät perusnormeja, kavereilla on enemmän
vaikutusvaltaa arkielämän käyttäytymismalleissa.
Yleisesti ottaen jos halutaan vaikuttaa nuorempiin oppijoihin, on huomioitava, että kaveriryhmän
merkitys on heille suurempi verrattuna vanhempaan nuorisoon. Kun keskustellaan tämän ikäisten
nuorten kanssa ja ohjataan heitä, on kyse pikemminkin erilaisten alaryhmien jäsenistä kuin yksilöistä.
Kaikki nämä alaryhmät toimivat ryhmän erityissääntöjen mukaan, jotka voivat vaihdella ryhmästä
toiseen. Se, että ymmärtää ja tuntee opettamansa ryhmän yksilöiden lisäksi ryhmän säännöt, auttaa
opettajaa tai opinto-ohjaajaa pääsemään samalle aaltopituudelle nuorten kanssa.

"Kieli"
Nuorisolla on erityinen tapansa kommunikoida. Heillä on oma "kieli", jolla on kaksi erillistä keskeistä
funktiota:
a) erottaa nuoret aikuisten maailmasta ja
b) erottaa eri elämäntapoja edustavat ryhmät toisistaan.
Elämäntavasta kertovat merkit voi tunnistaa vaatetuksessa, musiikissa, tatuoinneissa jne.
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Poikien ja tyttöjen erilaiset vapaa-ajanviettotavat
Tietämys vapaa-ajanviettotavoista on tärkeä lähtökohta kaikenlaiselle kommunikaatiolle.
Vertaamalla niin tyttöjen ja poikien kuin eri alaryhmien vapaa-ajan käyttöä, saa selville monia
eroavaisuuksia, jotka on huomoitava muotoillessaan koko kommunikaatioprosessia. Tytöillä
esimerkiksi ei ole yhtä paljon vapaa-aikaa kuin pojilla, koska heillä on enemmän kotitöitä. Tytöillä on
taipumus lukea enemmän ja olla poikia enemmän kotona. Tytöt tyydyttävät liikunnan tarpeensa
tanssimalla tai uimalla suljetussa ympäristössä, kun taas poikia tapaa sellaisissa paikoissa, joissa he
voivat osoittaa voimansa ja vahvuutensa “laajemmalle yleisölle”. Lisäksi pojat hakevat säännöllisesti
palautetta fyysisistä äärirajoistaan.

Kuinka päästä samalle aaltopituudelle nuorten kanssa:
Ota selville edes jotain heidän mielenkiinnon kohteistaan ja ongelmistaan, uusista elämäntavoista,
muodista, suosituista liikkumismuodoista (luistelu, skootterit, rullaluistelu jne.)
Mitä kommunikaatioprosesseihin tulee, vertaisryhmätoiminnan kontekstissa nuorten pitäisi saada
mahdollisuus:
-

luoda ja testata omia ajatuksiaan tosielämän olosuhteissa;
yhdistää toimintansa onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin;
kokea hauskuutta ja nautintoa.

Vertaisryhmätoiminta
Koulutuksen kontekstissa nuorten kokemusten tulisi yhdistyä niihin kokemuksiin, joita he saavat
viettäessään vapaa-aikaa vertaistensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että:
- uusien käyttäytymismallien valinta, kokeilu ja integroiminen täytyy olla mahdollista. Nuorille pitäisi
sallia “leikkiminen” uusilla näkemyksillä.
- heille pitäisi sallia läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden näyttäminen mutta myös se, että he
osoittavat kykynsä suojella omia intressejään hyväksytyllä tavalla.
Toivottuja piirteitä keskustelun johtajassa tai opettajassa vertaisryhmätoiminnan kannalta
Kuten jo sanottua, kenen tahansa nuorten kanssa työskentelevän pitäisi ihan ensimmäiseksi ottaa
mahdollisimman paljon selville juuri siitä erityisestä ryhmästä, jonka kanssa hän työskentelee, mikäli
haluaa löytää yhteisen sävelen ja kyetä kommunikoimaan ryhmän kanssa. Näin hänen on mahdollista
vaikuttaa asenteisiin ja käyttäytymiseen toivotulla tavalla.
Näin ollen keskustelun johtajan/opettajan pitäisi:
- olla keskustelussa avoimin mielin (ei kliseitä)
- kannustaa nuoria keskustelemaan ja keskittymään kuunteluun
- tukea nuorten itsetuntoa eikä hyökätä sitä vastaan (muista “vanha” psykologinen sääntö, että
positiivinen vahvistaminen peittoaa negatiivisen)
- auttaa nuoria löytämään omat ratkaisunsa ongelmiin (opettaja toimii keskustelun puheenjohtajan,
ei sääntöjen määrääjän roolissa)
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- tukea nuorten kiinnostusta vastuunkantoon (jota selvästi on olemassa, kuten tutkimuksemme on
osoittanut)
Jos opettaja, keskustelun johtaja tai opinto-ohjaaja tietää vallitsevista nuorison elämäntavoista
piirteineen, tämän on helpompi päästä samalle aaltopituudelle nuorten kanssa ja ymmärtää "heidän
kieltään". Aikuisen ei kuitenkaan pitäisi yrittää matkia nuoria, koska silloin saattaa tehdä itsestään
naurettavan. Myös seuraavia ominaisuuksia pitäisi löytyä keskustelun johtajasta tai opettajasta (ja
opettajia täytyy opettaa, tai heidän tuli opettaa itseään, tämän mukaisesti):
- kompetenssi
- elämänkokemus
- maltti ja maalaisjärki
- aito kiinnostus nuoria kohtaan
- kyky luoda rento ilmapiiri
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LIITE 2
Vertaisryhmät tieteellisen tutkimuksen kontekstissa
Tieteelliset artikkelit
Meijers, F. & Wardekker, W. (2002). Career learning in a changing world: The role of emotions.
International Journal for the Advancement of Counselling, 24(3), 149-167
Savickas, E. et al (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal
of Vocational Behaviour, 75(3), 239-250
Winters, A. et al (2012). The self in career learning: an evolving dialogue. In Hermans,H., & Gieser, T.
(eds), Handbook of Dialogical Self Theory, ch.26. Cambridge, CUP

Tieteellinen tutkimus (katkelmia artikkeleista 1, 2 ja 3)
Postmodernissa yhteiskunnassa nuoret kohtaavat valtavasti epävarmuutta, joka johtuu nopeasti
muuttuvista sosiokulttuurisista ja sosioekonomisista suhteista. Identiteetin rakentamiseen
vaadittavan kompetenssin omaksunta on oppimisprosessi, joka alkaa epävarmuudesta ja tästä
epävarmuudesta kumpuavista negatiivista tunteista.
Elämänkokemuksiin perustuva identiteetin kehittyminen voidaan käsittää oppimisprosessina, joka
lähtee kokemuksesta johon yhdistyy joko positiivinen tunne – esim. mahdollisuus kasvuun - tai
negatiivinen tunne – esim. konflikti, puute, kykenemättömyys, tai epävarmuus. Identiteetin
oppiminen on älyllinen ja rationaalinen prosessi, jossa tunnetiloilla on keskeinen rooli. Identiteetin
oppimisprosessissa kognitiot ja emootiot hiljalleen löytävät tasapainon dialogisesti. (Hermans &
Hermans-Jansen, 2001).
Identiteetti ei ilmesty itsestään vaan yksilö rakentaa sen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, roolien ja
arvojen identifikaatiossa, kokemusten reflektiossa, sekä tulkitessaan uudelleen itseä ja tilannetta.
Tieto luo yksilön elämälle merkitystä assimiloituessaan yksilön elämäntarinaan.
Muuttuvien vaatimusten vuoksi nykynuoret voivat hyödyntää edellisten sukupolvien kokemusta vain
osittain. Epävarmuudesta huolimatta nuoret kykenevät itsenäisesti rakentamaan identiteetin, joka
eroaa heidän vanhempiensa identiteeteistä. Tutkimustulokset osoittavat, että valtaenemmistö
nuorista kokevat olevansa oman kohtalonsa herroja (Alsaker & Flammer, 1999) ja he kokevat
olevansa valmiita, halukkaita ja kykeneviä löytämään oman identiteettinsä elämässä.

Vertaisryhmät tieteellisen tutkimuksen kontekstissa
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vertaisryhmien sisällä opiskelijat jakavat tietojaan ja erityisiä
kokemuksiaan toistensa kanssa. Vertaisryhmätilanne antaa nuorille tilaisuuden kommunikoida,
reflektoida ja käsitellä positiivisia ja negatiivisia tunteita hedelmällisesti ja luovasti. Tässä kontekstissa
tunteista tulee funktionaalinen osa identiteetin oppimisprosessia.
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Vertaisryhmät tarjoavat luotettavan ja motivoivan ympäristön, jossa opiskelijat keskustelevat
erilaisista uraan liittyvistä aiheista jotka heitä itseään kiinnostavat, kuten: tulevaisuuden visiot,
ammatilliset tavoitteet, työn merkitys, koulutus- ja urapolut, työssäoppiminen, uramenestys, ja
työmarkkinoiden muutokset ja vaatimukset. Opiskelijat kertovat elämäntarinoitaan ja reflektoivat
kokemuksiaan ja tunteitaan. Vertaisilta saatu palaute antaa opiskelijoille mahdollisuuden arvioida ja
muokata elämän käsitteitään.
Vertaisryhmäkeskustelun ja -reflektion dialogisessa prosessissa opiskelijat tulevat tietoisiksi omista
mielenkiinnon kohteistaan, kyvyistään, arvoistaan ja visioistaan. Opiskelijat oppivat rakentamaan
uusia näkemyksiä pohtimalla yksilöllistä tilannettaan useista näkökulmista, kehittämään omaa
identiteettiään ja työidentiteettiään sekä rakentamaan minäkäsitystään. Sosiaalinen vuorovaikutus
vertaisten kanssa edesauttaa selviytymismekanismien, peräänantamattomuuden,
mukautuvaisuuden, verkostoitumisen, voimaantumisen ja minäpystyvyyden kehitystä – jotka ovat
välttämättömiä taitoja selviytymisessä nykypäivän työmarkkinoiden nopeasti muuttuvista
vaatimuksista sekä odottamattomista haasteista elämässä. Positiivinen keskinäinen riippuvuus
vertaisryhmissä innostaa opiskelijoita ideoimaan, miten suunnitella ammatillista ja yksityistä
elämäänsä.
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