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Abstract
John Dewey has been widely accepted as a modern classic in educational philosophy. Dewey's
general philosophy has gained new interest lately, as well. This interest reflects both a need to find
alternatives for analytic and continental philosophies, as well as a need for a naturalistic critique of
the modernist presuppositions of Cartesian and transcendental philosophies.
Dewey's reconstructive philosophy has encouraged the approach of this study. The reconstructive
approach combines the synchronic and diachronic analyses of philosophical concepts with a
pragmatist critique that trusts in the power of philosophy to guide human practice. The possibility of
such pragmatist critique explains the central role of pedagogy in Dewey's philosophy: Dewey saw
pedagogy as a social laboratory where philosophical concepts are tested for their pragmatic potential
in enhancing democratic cultural formation.
The present study is guided by the central idea that the naturalistic outlook of Dewey's mature
philosophy can serve as a thematic framework for contemporary philosophies of art and music.
Recent readings of Dewey's work suggest important links between his pedagogy and aesthetics. If
Dewey's later philosophy is examined systematically, it becomes clear that his concept of (a)esthetic
experience has an important summative function; it unifies his ideas concerning epistemology,
ontology, and moral theory in a "soft" naturalistic anthropologic-pedagogical perspective.
Dewey finds the core of existence in the process of human growth where experience is continually
transformed into culture through communicative practice. Ideally, human growth involves both an
immediate, aesthetic dimension, as well as a mediated, instrumental dimension. An important
function of art is to bring out the aesthetic moments of growth. With this thesis in mind, Dewey
radically extends his concept of art to comprise all cultural practices that balance their means with
their ends. Art educates as it is worked out in means-ends-praxis, that is, in social practice that aims
both at mediate and immediate good.
In the framework of Dewey's naturalistic pragmatism, art education has two crucial functions: (1)
to work out the possibilities of aesthetic expression and perception in a pragmatic process of learning
by doing; and 2) to point out the paradigmatic moments of meaning making in the best of art. To the
philosophers of music education, Dewey's philosophy can open up a new critical horizon where both
aesthetic and praxial outlooks can meet in the experimental terms of naturalistic pragmatism.

Keywords: aesthetics, art education, Dewey John, music education, naturalism, philosophy,
philosophy of art, philosophy of education, pragmatism
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Tiivistelmä
John Deweyn asema pedagogiikan klassikkona on tunnustettu jo vuosikymmeniä. Myös Deweyn
laajempi filosofia on saanut osakseen uutta kiinnostusta. Tämä kiinnostus liittyy sekä vaihtoehtojen
hakemiseen analyyttiselle ja mannermaiselle filosofialle että modernin filosofian kartesiolaisten ja
transsendentaalisten lähtökohtien naturalistiseen kritiikkiin.
Deweyn filosofialle ominainen rekonstruktiivinen lähestymistapa on innoittanut käsillä olevaa
tutkimusta. Rekonstruktiivinen lähestymistapa edellyttää filosofisten käsitysten synkronisen ja
diakronisen analyysin ohella pragmatistista kritiikkiä, johon liittyy luottamus filosofian voimaan
ohjata inhimillisiä käytäntöjä. Pragmatistisen kritiikin mahdollisuus selittää pedagogiikan keskeisen
aseman Deweyn filosofiassa. Deweylle kasvatus on laboratorio, joka tarjoaa mahdollisuuden koetella
filosofisten käsitysten pragmatistista toimivuutta demokraattisen kulttuurin rakennusaineina.
Tämän tutkimuksen temaattisena johtolankana toimii ajatus Deweyn myöhäiskauden
naturalistisen pragmatismin soveltuvuudesta oman aikamme taide- ja musiikkikasvatusfilosofiseksi
tarkastelutavaksi. Uudemmassa Dewey-tutkimuksessa onkin tuotu esiin Deweyn estetiikkaan ja
pedagogiikan välisiä yhtymäkohtia. Tarkasteltaessa Deweyn myöhäiskauden filosofiaa
kokonaisuutena, mikä on tämän työn tavoitteena, on lisäksi helppo huomata, että esteettisen
kokemuksen käsitteellä on tärkeä asema hänen tiedonfilosofiansa, ontologiansa ja
moraalifilosofiansa täydentäjänä.
Deweylle inhimillisen eksistenssin ytimessä on kasvuprosessi, jossa kokemuksesta muovataan
demokraattista kulttuuria kommunikatiivisessa toiminnassa. Tähän pragmatistiseen merkityksen
tuoton prosessiin (ja siihen liittyvään pedagogiseen projektiin) liittyy parhaimmillaan esteettinen
ulottuvuus. Kasvu sulkee sisäänsä sekä välineellisiä että välittömästi koettuja momentteja. Taiteen
tärkeänä tehtävänä on tuoda esiin kasvuprosessiin liittyviä esteettisiä momentteja osana pragmaattista
merkityksen tuottoa. Taide käsittääkin Deweylla kaiken kulttuurisen toiminnan, johon liittyy
keinojen ja päämäärien välinen tasapaino. Kasvattavana toimintana taide on means-ends-praksista,
keinonsa ja päämääränsä tasapainottavaa yhteiskunnallista käytäntöä, joka pyrkii samanaikaisesti
sekä välilliseen että välittömään hyvään.
Taidekasvatukselle jäsentyy Deweyn naturalistisessa pragmatismissa kaksi päätehtävää: (1)
harjoituttaa esteettisen ilmaisun ja havainnon mahdollisuuksia pragmaattisessa tekemällä
oppimisessa ja (2) osoittaa taiteissa kulminoituvia inhimillisen merkityksentuoton paradigmaattisia
momentteja. Musiikkikasvatusfilosofeille Deweyn filosofia voi avata uuden kriittisen horisontin,
jossa sekä perinteinen esteettinen näkökulma että uudempi praksiaalinen näkökulma voivat kohdata
toisensa naturalistisen pragmatismin eksperimentaalisessa viitekehyksessä.

Asiasanat: Dewey John, estetiikka, filosofia, kasvatusfilosofia, musiikkikasvatus,
naturalismi, pragmatismi, taidefilosofia, taidekasvatus

I believe any sensible person would change his pictures, however good, for windows.
John Ruskin

Esipuhe
Tutkimukseni on ollut pitkä matka pragmatistiseen filosofiaan, alueeseen, josta olin hädin
tuskin tietoinen aloittaessani musiikkikasvatuksen jatko-opintojani Oulun yliopiston
kasvatustieteiden tiedekunnassa syksyllä 1995. Polku, jota tuolloin lähdin kulkemaan,
osoittautui varsin mutkikkaaksi. Varhaisista systeemiteoriaa ja afroamerikkalaisen
musiikin pedagogiikkaa koskevista pohdinnoista se johti minut keskelle
musiikkikasvatusfilosofian ja estetiikan välistä suhdetta koskevaa keskustelua. Osallistuin
tähän keskusteluun David J. Elliottin praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian
pragmatistisia piirteitä kartoittavalla lisensiaatintutkimuksellani.
Lisensiaatintutkimukseni suuntasi huomioni pragmatistisen filosofian piiriin, jolloin
kiinnostuin vakavasti John Deweyn pedagogiikasta ja estetiikasta. Toivon, että käsillä
oleva tutkimus on osoitus tutkimani klassikkofilosofin syvällisyydestä ja auttaa
ymmärtämään hänen merkitystään oman aikamme taidekasvatusfilosofisessa
keskustelussa. Toivon myös, että se kertoo jotain oman ajatteluni muotoutumisesta näinä
yhdeksänä vuotena. Olen näinä vuosina oppinut arvostamaan filosofiaa pedagogisen
käytännön työkaluna.
Pitkällä tielläni olen saanut tukea paitsi väitöskirjani virallisilta ohjaajilta, myös
lukuisilta työtovereilta ja ystäviltä omassa maassamme ja maamme rajojen ulkopuolella.
Haluankin osoittaa kiitokseni varta vasten mainitsemieni ohella kaikille, joiden kanssa
minulle on avautunut tilaisuus pohtia Deweyn filosofian ja klassisen pragmatismin
mahdollisuuksia (ja rajoituksia) musiikkikasvatuksen ja taidekasvatuksen filosofian
yhteydessä. Yhdeksän vuoden aikana olen käynyt antoisaa keskustelua kymmenien, ellei
jopa satojen tutkijoiden ja opettajien kanssa: he kaikki ovat vaikuttaneet tavalla tai
toisella tutkimukseni muotoutumiseen.
Tutkimukseni viralliselle valvojalle ja ensimmäiselle ohjaajalleni, professori Heikki
Ruismäelle, sekä kahdelle muulle Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen jatko-opintojen
ohjaajalle, professori Maija Fredriksonille ja professori Leena Hyvöselle, kuuluvat
lämpimät kiitokseni. Kiitän myös musiikkikasvatuksen jatkotutkimusseminaariin
osallistuneita kollegoita saamastani palautteesta ja tuesta. Aivan erityinen kiitos kuuluu
AWE-ryhmälle ja sen vetäjälle, filosofian tohtori Pentti Määttäselle, joka on toiminut niin
ikään työni ohjaajana. AWE-ryhmän keskustelijoista monet ovat auttaneet työtäni: haluan

kuitenkin tässä yhteydessä nostaa erityisesti esiin musiikin tohtori Heidi Westerlundin
sekä musiikin maisteri Juha Ojalan. Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen
tutkimushenkilöstön ja AWE-ryhmän ohella kolmantena innoittajani on toiminut
MayDay-ryhmä, jonka perustajan ja nimekkäimmän jäsenen, professori Thomas A.
Regelskin kanssa käymäni keskustelut ovat olleet erityisen suureksi avuksi.
Kaikesta saamastani tuesta ja kärsivällisyydestä kuuluu lämmin kiitos perheelleni ja
läheisilleni.
Omistan työni kahdelle prinssilleni.
Kellossa 30. helmikuuta 2004, klo 00.32 lumipyryn keskellä
Lauri Väkevä
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1 Johdanto
1.1 John Deweyn filosofia tutkimuskohteena
Pragmatismi kehittyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena darvinismin ja
transsendentaalifilosofian väliseen ristiriitaan. Varhaiset pragmatistit, tärkeimpinä C. S.
Peirce, William James ja John Dewey, pyrkivät tarkastelemaan perinteisiä filosofisia
ongelmia naturalistisessa viitekehyksessä. Naturalismin näkökulmasta filosofisten
käsitysten kriteereinä pidettiin sitä, miten ne istuvat empiirisesti havainnoitavaan ja
eksperimentaalisesti jäsennettävään arkitodellisuuteen. Pragmatistit näkivät tässä uuden
tavan lähestyä filosofisia ongelmia. Pragmatismista uumoiltiin jopa ”kopernikaanista
kumousta”, joka työstää perinteiset filosofiset probleemit uudelleen älyllisen toiminnan
näkökulmasta (Dewey 1999, 252).
Ns. klassisista pragmatisteista etenkin John Dewey (1859–1952) mielsi filosofiansa
aiempaan filosofiaan liittyvien vastakkainasettelujen rekonstruktiona (ks. emt. luku 11).1
Deweya pidettiinkin omana aikanaan yhtenä tärkeimmistä amerikkalaisen filosofian
kehittäjistä.2 Hänen filosofiaansa kohdistuva kiinnostus koki kuitenkin inflaation toisen
maailmansodan jälkeisellä analyyttisen filosofian valtakaudella (Alexander 1987, xi,
Rajchman 1985, ix, Westbrook 1991, 537–538). Deweyn marginalisoituminen heijastuu
1900-luvun filosofianhistoriankirjoituksessa. Sikäli kun hänen nimensä yleensä
mainitaan, se tavallisesti kytketään 1800-luvun idealismin perintöön.3

1

Käsittelen klassista pragmatismia tarkemmin luvussa 2.3.
Ks. esim. kirjoitukset teoksessa Ratner (1939) ja Schilpp (1980). Ks. myös Westbrook (1991,
xiv), Rockefeller (1991, 2–4).
3
Tämä koskee ennen kaikkea eurooppalaista filosofianhistoriaa. Esim. Nordin (1999, 407) katsoo,
että ”Deweyhin voimme päättää kertomuksemme 1800-luvun filosofiasta”. Russellin (1999, luku
30)
reseptio
lienee
tunnetuin
esimerkki
Deweyn
aikalaisfilosofien
kriittisestä
pragmatismitulkinnasta (ks. myös Russell teoksessa Meyer 1985). Amerikkalaisessa
filosofianhistoriassa Deweylla on ollut näkyvämpi rooli (ks. esim. Kucklick 2001, vrt. Niiniluoto
2002).
2

16
Deweyn filosofiaan kohdistuva mielenkiinto on kuitenkin lisääntynyt viime
vuosikymmeninä.4
Tämä
kiinnostuksen
kasvu
liittyy
laajempaan
pragmatismirenessanssiin, jonka yhteydessä aatesuunnan klassikoiden teoksia on alettu
arvioida uudelleen. Pragmatismista on haettu vaihtoehtoja sekä analyyttiselle filosofialle
että mannermaisille virtauksille. Samalla pragmatistisia teemoja on yhdistetty muihin
1900-luvun filosofisiin näkökulmiin, kuten fenomenologiaan, hermeneutiikkaan ja
kriittiseen filosofiaan (Westbrook 1991, 538, Niiniluoto 2002, 150). Tämä reseptio on
vahvistanut Deweyn asemaa vakavasti otettavana 1900-luvun ajattelijana.
Teoreettisen filosofian alueella Deweyn vaikutus lienee ollut tuntuvinta
tietoteoreettisessa naturalismissa, jossa tiedollisten prosessien tarkastelu on pyritty
irrottamaan modernin transsendentaalifilosofian perinteestä (ks. esim. Quine 1969, Stich
1990, Kitcher 1992, Kornbliht 1994, Pihlström 2002). Deweyn ideoihin on viitattu myös
analyyttisen filosofian sisäisissä kritiikeissä. Varsinkin ns. jälkianalyyttinen filosofia on
hyödyntänyt deweylaisia asetelmia (ks. Rajchman & West 1985). Lisäksi Dewey on
mainittu aika ajoin – ehkä kuitenkin harhaanjohtavasti – postmodernismin uranuurtajana.
Tässä yhteydessä Deweyn nimeä on tuonut esiin ennen kaikkea Richard Rorty,
amerikkalaisen postmodernismin (ja samalla jälkianalyyttisen suuntauksen) tunnetuin
edustaja (ks. Rorty 1980, 1982, 1985a, 1989).5
Käytännöllisen filosofian alueella Deweylla on ollut kaikkein pysyvin asema
kasvatusfilosofiassa: hänen tuotantoaan pidetään modernin angloamerikkalaisen
pedagogiikan kulmakivenä (Kaminsky 1992, Smyres & Marshall 1995, 18).6 Deweyviittauksia on esiintynyt myös moraalifilosofiaan ja poliittiseen filosofiaan liittyvissä
4

1980–90-lukujen osalta voidaan jopa puhua varsinaisesta Dewey-renessanssista, jota on ruokkinut
yleisempi pragmatististen teemojen esiinnousu analyyttisessä ja mannermaisessa filosofiassa.
Kiinnostus Deweyn filosofiaan näyttää jatkuvan 2000-luvulla. Suomessa ei ole toistaiseksi
ilmestynyt yksinomaan Deweyn filosofiaan keskittyviä teoksia; ks. kuitenkin Pihlström (1996a,
2001a, 2001d), Kivinen & Ristelä (2001), Westerlund (2002), Sutinen (2003). Suomenkielisistä
artikkeleista ks. Miettinen (1998, 1999), Kilpinen et al. (1999), Pihlström (2000, 2001b),
Määttänen (2000c, 2001). Deweyn teoksista on käännetty suomen kielelle kaksi: Koulu ja
yhteiskunta (1957) sekä Pyrkimys varmuuteen (1999). Englanninkielisestä uudemmasta
sekundaarikirjallisuudesta ks. Sleeper (1986), Alexander (1987), Boisvert (1988, 1998), Hickman
(1990, 1998), Tiles (1990), Rockefeller (1991), Westbrook (1991), Stuhr (1993a, 2002), Burke
(1994), Campbell (1995), Welchman (1995), Ryan (1995), Festenstein (1997), Garrison (1997),
Shusterman (1997a, 1997c, 2000), Fott (1998), Jackson (1998, 2002b), Caspary (2000), Shook
(2000), Burke et al. (2002), Martin (2002) ja Seigfried (2002).
5
Käytän tässä tutkimuksessa termiä ”postmodernismi” laajassa mielessä, viitaten lähinnä
modernismin ja siihen liittyvien erottelujen kritiikkiin keskittyviin 1900-luvun mannermaisen
filosofian piiriin lukeutuviin ajattelutapoihin (Cahoone 1996).
6
Dewey on usein mainittu konstruktivististen oppimisnäkökulmien taustavaikuttajana. Deweyn
ajattelua ei tule kuitenkaan yhdistää radikaaliin konstruktivismiin, joka tarkastelee oppimista
yksilön mielen sisäisten representaatioiden käsittelynä. Deweyn konstruktivismi on läpikotaisin
sosiokulttuurista (Biesta 2001, Kivinen & Ristelä 2001, luku 11). Deweyn merkitys
kasvatusfilosofian klassikkona näkyy myös siinä, että englanninkielisessä pedagogisessa
keskustelussa on palattu toistuvasti hänen esittämiinsä ajatuksiin, usein kriittisessä sävyssä
(Westbrook 1991, 543, Noddings 1998, 23–24).
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tutkimuksissa (ks. esim. Westbrook 1991, 547–552, Diggins 1994, Welchman 1995,
Festenstein 1997, Fott 1998, Caspary 2000). Oman työni kannalta erityisen
mielenkiintoinen kiinnekohta löytyy estetiikasta. Uudemmista estetiikan tutkijoista
etenkin Richard Shusterman (1997b, 1997c, 2000) on kehitellyt Deweyn esteettisen
käsitettä kehollisuutta ja sosiaalisen kontekstin merkitystä korostavan somaestetiikkaansa
(somaesthetics) yhteydessä. Näkemykseni mukaan näillä kehittelyillä voi olla huomion
arvoisia seuraamuksia taide- ja musiikkikasvatuksen filosofioille (ks. myös Väkevä
2000a, 2000c, 2001a, 2003).7
Käsittelen Deweyn pragmatismin antia filosofian erityisalueille myöhemmin. Jo tässä
vaiheessa on kuitenkin syytä panna merkille, että Dewey- ja pragmatismitutkimus
kiinnittyvät monin sitein nykyfilosofeja askarruttaviin kysymyksiin. Deweyn filosofia on
edelleen ajankohtainen tutkimuskohde.
Miten Dewey itse lähestyi filosofisia kysymyksiä? Deweyn filosofialle oli ominaista
rekonstruktiivinen lähestymistapa, jossa perinteisiä ongelmanasetteluja pyrittiin
uudistamaan nykypäivän näkökulmasta tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Deweylle
filosofia oli ennen kaikkea kritiikkiä. Hän katsoi, että kriittisen käsiteanalyysin ja
argumentaation perimmäisenä tarkoituksena on muodostaa ajattelutapoja, jotka auttavat
muokkaamaan käytäntöjämme mielekkäämpään suuntaan. Filosofian tehtävänä ei ole
pohtia ikuisongelmia eikä pitäytyä filosofisen kielen analyysiin, vaan hyödyntää
käytössämme olevia reflektiivisen ajattelun välineitä jokapäiväisessä elämässä eteen
tulevien ongelmien ratkaisussa. (Sleeper 1986, 7–9, Boisvert 1998, 18, 21–22.)
Dewey
pyrki
soveltamaan
rekonstruktiivista
lähestymistapaansa
myös
kasvatusfilosofian alueelle. Tällöin kritiikin kohteeksi joutuivat sekä perinteiset
pedagogiset teoriat että Deweyn omien aikalaisten reformipedagogiset näkemykset (ks.
esim. Ryan 1995, 282, Boisvert 1998, luku 5, Sutinen 2003, luku 3.5).
Deweyn rekonstruktiivisesta lähestymistavasta voi käyttää esimerkkinä tapaa, jolla
hän hahmotti oman aikansa ja yhteiskuntansa kasvatuksellista tilannetta. Deweyn vuonna
1901 julkaistu kokoelma The Educational Situation (MW 1, 257–313)8 koostuu kolmesta
esitelmäartikkelista, jotka ilmestyivät alun perin kasvatusalan aikakauslehdissä. Kiinnitän
seuraavassa huomiota kokoelman kahteen ensimmäiseen tekstiin, jotka käsittelevät
ensimmäisen ja toisen kouluasteen (elementary school, secondary school)
opetussuunnitelmiin ja opetusjärjestelyihin liittyviä ongelmia.
Ensimmäisessä artikkelissa (As Concerns the Elementary School, emt. 260–282)
Dewey erottaa oman aikansa amerikkalaisessa kasvatuskeskustelussa konservatiivisen ja
7

Tässä yhdyn AWE-ryhmän piirissä esitettyihin käsityksiin Deweyn naturalisoidun estetiikan
merkityksellisyydestä nykyajan taideteorialle ja taidekasvatukselle. Ks. Westerlund (1997, 2000,
2002), Määttänen & Westerlund (1999), Väkevä (1999a, 1999b, 2000a, 2000c), Määttänen (2000b,
2000c), Juntunen & Westerlund (2001).
8
Deweyn tekstit on jaettu Jo Ann Boydstonin toimittamassa kokonaispainoksessa (ilm. 1969–1990)
varhais- (1882–1898), keski- (1899–1924) ja myöhäiskauden (1925–1953) tuotantoon.
Vakiintuneen lähdemerkintätavan mukaan käytän tähän editioon viitatessani tunnisteita EW =
Early Works, MW = Middle Works ja LW = Later Works, joita seuraa osan numero ja sivunumero.
Olen käyttänyt päälähteenäni Deweyn kokonaislaitoksen (The Collected Works of John Dewey)
elektronista versiota (The Electronic Edition). Tutkimukseni käännökset ovat omiani, ellei toisin
ole mainittu.
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reformistisen näkökulman. Näiden näkökulmien väliset jännitteet liittyvät yhtäältä tapaan
suhtautua tuolloin ajankohtaisiin pedagogisiin uudistusvaatimuksiin, toisaalta
koulureformin mukanaan tuomien uusien oppiaineiden (lähinnä taito- ja taideaineiden)
merkitykseen.
Dewey pitää konservatiivien ja reformistien välistä keskustelua tervetulleena, sillä se
toimii hänen mukaansa merkkinä siirtymisestä didaktisesta “käytännöllisen kamppailun
ajasta” pedagogiseen ”älyllisen tulkinnan ja säätelyn [aikaan]” (emt. 265). Dewey pitää
tätä hallitun koulureformin edellytyksenä. Deweyn (emt. 266–267) mukaan eri
aineryhmien välinen vastakkainasettelu on kuitenkin hedelmätön. Ei ole syytä olettaa,
että ”vanhempien” ja ”uudempien” oppiaineiden välillä olisi “mitään perustavaa tai edes
vähäisempää vihamielisyyttä” (emt.). Tällainen olettamus nimittäin viittaisi siihen, että
“toiminnot, joilla yhteiskunta pitää yllä itseään, olisivat – – ristiriidassa niiden muotojen
kanssa, joilla yksilöllinen kokemus syvenee ja laajenee” (emt., ks. myös EW 5, 82).
Deweyn (MW 1, 267) mukaan on aika tunnustaa, että ”vanhemmat” ja ”uudemmat”
oppiaineet edustavat yksinkertaisesti inhimillisen elämän eri puolia. Perinteiset
lukuaineet edustavat “älyllisen elämän symboleja, jotka ovat sivilisaation itsensä
työvälineitä”, uudet aineet kasvavan “suoraa ja läsnä olevaa voiman ilmaisua” ja hänen
“elämä-kokemuksensa (life-experience) – – rikastamista” (emt. 266–267). Vain
omaksumalla kokonaisvaltaisen näkökulman opetussuunnitelmaan kasvattaja voi luoda
oppiainekseen ”elävän yhteyden”, joka voi tehdä oikeutta kasvavan elämänpiirin
holistisuudelle (emt. 265).9
Lainauksissa tulee esiin Deweyn pyrkimys käsitellä filosofisia ongelmia
kokonaisvaltaisesti, mikä heijastui suoraan Deweyn käyttämässä terminologiassa. Tämä
aiheutti konflikteja hänen sellaisten aikalaiskriitikoidensa kanssa, jotka suosivat
analyyttistä tarkkuutta. Filosofiseen kieleen kohdistuva rekonstruktiivinen pyrkimys
jatkui läpi Deweyn pitkän uran.10
Yleisesti ottaen Deweyn rekonstruktiivisessa lähestymistavassa voi erottaa kaksi
momenttia:
1. Synkroninen (analyyttinen) momentti pyrkii tarkasteltavien kysymysten
täsmentämiseen niiden sisäisiä ristiriitaisuuksia erittelemällä. Filosofia on tästä
näkökulmasta käsillä olevien ongelmien kriittistä punnitsemista, jonka tulokset
pikemminkin auttavat kysymään uusia, parempia kysymyksiä, kuin tarjoavat
tyhjentäviä vastauksia.
9

Mikäli Deweyn pohdinta tuntuu etäiseltä, lukija voi palauttaa mieleen kesällä 2001 maassamme
käydyn
mediakeskustelun,
jossa
puitiin
taiteiden
asemaa
uudessa
peruskoulun
opetussuunnitelmassa. Kyse oli pitkälti samasta asiasta: lukuaineiden ja taito- ja taideaineiden
välisestä tasapainosta yleissivistävässä koulutuksessa (ks. Hyvönen 2001, Puurula 2001, Väkevä
2002). Palaan tähän teemaan luvussa 5.1.
10
Deweyn kirjoitustyylin moniselitteisyys ja hänen pyrkimyksensä käyttää perinteistä filosofista
sanastoa epäsovinnaisissa yhteyksissä lienee ollut merkittävimpiä syitä hänen tuotantonsa
leimaamiseksi vanhakantaiseksi analyyttisen filosofian valtakaudella. Jo pragmatismin oppi-isä
William James, kielellisesti lahjakkain klassisista pragmatisteista (ja Deweyn pragmatismin
nimekkäin puolestapuhuja), kuvasi Deweyn tyyliä ilmauksella ”damnable; you might even say
God-damnable” (James, lainattu teoksessa Noddings 1998, 23, ks. myös Sleeper 1986, 2, 10,
Alexander 1987, xii, Westbrook 1991, xiii).
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2. Diakroninen (geneettinen) momentti liittyy tapaan hakea menneisyyden
ajattelutapojen rekonstruktiosta avaimia nykyajattelun jännitteiden purkamiseen
tulevaisuuden käytäntöjä silmällä pitäen. Tästä näkökulmasta filosofia “määrittää
laajempia jatkuvuuden hahmoja, jotka on kudottu – – itsepäisen menneisyyden ja
itsepintaisen tulevaisuuden – – yhtymäkohtiin” (LW 3, 6).
Sama kaksijakoinen strategia tulee esiin The Educational Situation -kokoelman
toisessa artikkelissa (As Concerns Secondary Education, MW 1, 283–299). Dewey esittää
tämän artikkelin alussa jäsennyksen toisen asteen koulutuksen ongelmista (ks. tarkemmin
emt. 283–284). Samalla hän pyrkii tuomaan esiin “syyt, jotka ovat johtaneet – –
omaksumaan [artikkelissa] esitetyn jäsennyksen” (emt. 284). Tämä edellyttää diakronista
tutkimusotetta, “keskustelua historiallisista ja sosiaalisista tosiasioista, jotka piilevät
[mainittujen] ongelmien taustalla” (emt.).
Dewey (emt. 285) kiinnittää toisessa artikkelissaan huomiota yhteiskunnallisten
instituutioiden dynamiikkaan, jonka hän katsoo selittyvän kahden vastakkaisen
taipumuksen,
eriytymisen
ja
yhdistymisen,
historiallisesta
dialektiikasta.11
Koulujärjestelmän yhtenäistyminen on johtanut sen eriytymiseen muusta yhteiskunnasta.
Dewey näkee tämän kehityksen sekä hyödyllisenä että haitallisena. Vaikka koulusta on
muovautunut “tehokas mekanismi”, se on samalla erotettu “perhe-elämästä, kirkosta,
kaupasta [ja] poliittisista instituutioista” (emt. 287). Esiin nousee kysymyksiä, jotka
koskevat tämän “tehokkaan mekanismin” käyttökelpoisuutta: ”Mitä teemme sillä?
Kuinka turvaamme sen palvelut, hedelmät, jotka yksin tekevät oikeutetuiksi ne rahalliset,
ajalliset ja ajatukselliset kulut, jotka sen rakentaminen on vaatinut?” (emt.).
Dewey (emt. 298) päätyy esittämään vaatimuksen “kasvatuksellisten ihanteiden”
filosofisesta työstöstä: ”Olemme pitkään yrittäneet vakiinnuttaa opetussuunnitelmaa
tiettyjen hämärien ja yleisten kasvatuksellisten ihanteiden pohjalta. – – Uskon, että paljon
huonosta menestyksestämme on johtunut näihin termeihin liitettyjen hyvin määriteltyjen
ja hallittavien merkitysten puutteesta.” Tässä yhteydessä Dewey tuo esiin näkökulman,
jota voi pitää hänen filosofisen lähestymistapansa kolmantena momenttina:
[ – – ] kun [h]igh schoolia täydennetään kohtaamaan kaikki elämän tarpeet, muuttuu
[myös opetussuunnittelun] standardi. Se ei enää koostu – – hämäristä abstraktioista.
Meillä on, suhteellisesti sanoen, käsissämme tieteellinen ongelma – toisin sanoen
ongelma, jolla on määrätty aineisto ja määrätyt menetelmät. Ongelmanamme on – –
opiskella sosiaalisen elämän tyypillisiä välttämättömyyksiä sekä yksilön todellista
luontoa hänen erityisissä tarpeissaan ja kyvyissään. Tehtävänämme on yhtäältä valita
ja säädellä opintoja suhteessa yksilön näin löydettyyn luontoon ja toisaalta järjestää ja
ryhmitellä niitä niin, että ne tulevat mitä varmimmin ja systemaattisimmin edustamaan
sosiaalisen pyrkimyksen ja sosiaalisen saavutuksen päälinjoja. (Emt. 299.)
Toisin sanoen Dewey ehdottaa kasvatusfilosofisten ongelmien ratkaisun avaimeksi
empiiristä tutkimusta, jonka avulla filosofinen analyysi voidaan sovittaa käytäntöön.
11

Molemmissa artikkeleissa tulee hyvin esiin Deweyn filosofian kiinnittyminen hegeliläisen
idealismin perinteeseen. Vaikka Hegelin filosofialla oli keskeinen rooli Deweyn varhaisajattelun
muotoutumisessa, Deweyn myöhäiskauden ajattelun tulkitseminen hegeliläiseksi ei tee oikeutta
hänen filosofisen rekonstruktionsa naturalistisille tarkoitusperille. Palaan tämän yhteyden
merkitykseen myöhemmin (ks. luvut 2.2.2 ja 3.2.2).
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Kyse ei ole kuitenkaan tieteellisten tutkimusmenetelmien mekaanisesta soveltamisesta
pedagogiseen ongelmanratkaisuun, vaan laajemmasta pyrkimyksestä hahmottaa
filosofiset ongelmat kokemusperäisinä ja kokeellisina, tieteen keinoin tarkasteltavina.
Samalla filosofian painopiste siirtyy filosofianhistoriallisen aineiston ja kielen kritiikistä
käytännön kritiikkiin. Tällainen lähestymistapa on ominainen etenkin Deweyn keski- ja
myöhäiskauden naturalistiselle pragmatismille.12
Edellisissä lainauksissa tulee niin ikään esiin Deweyn filosofisen ja pedagogisen
ajattelun läpäisevä sisällöllinen teema, joka koskee yksilön ja yhteisön välistä
vastavuoroisuutta. Dewey suosittelee kasvatusfilosofisen tutkimuksen jäsentämistä
yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen moraalisen merkityksen analyysin pohjalta.
Tässä heijastuu Deweyn filosofian pragmaattis-eettinen perusvire: hän palauttaa
filosofian arvon inhimilliseen elämänkäytäntöön, jossa yhteisölliset kysymykset tulee
ottaa huomioon tasavertaisina yksilöllisten intressien rinnalla. Tämä laajempi kiinnostus
”ihmisten ongelmiin” (MW 10, 46) läpäisee Deweyn filosofisen tuotannon antaen hänen
pragmatismilleen humanistisen perussävyn.

1.2 Tutkimuksen rajaus ja lähtökohdat
Pyrin tutkimuksessani hahmottelemaan, erittelemään ja ymmärtämään Deweyn
myöhäiskaudellaan kehittelemää naturalistista pragmatismia ja sen seuraamuksia
kasvatusfilosofialle, erityisesti taide- ja musiikkikasvatuksen filosofioille.13 Tutkimukseni
12

Deweyn uraa voi jäsentää eri tavoin. Esimerkiksi Bernsteinin mukaan Deweyn filosofia voidaan
jakaa historiallisesti kolmeen vaiheeseen (Boisvert 1988, 15–16): Ensimmäinen, idealistinen vaihe
ulottuu hänen varhaiskirjoituksistaan (1882) teokseen Studies In Logical Theory (1903). Idealistista
vaihetta seurasi eksperimentalistinen vaihe, joka sai antaa tilaa naturalistiselle vaiheelle 1920-luvun
puolivälissä. Shook (2000, 20) taas korostaa, että Deweyn painopisteen siirtyminen idealismista
naturalismiin tapahtui vähitellen, ilman dramaattisia muutoksia (ks. myös Alexander 1987, 18,
Westbrook 1991, 60–62). Rockefeller (1991, 19) jakaa Deweyn filosofisen uran kahteen periodiin,
joista ensimmäinen kattaa hänen varhaisfilosofiansa vuoteen 1894 ja jälkimmäinen hänen kypsän
kautensa, jolloin ”hän alkoi rakentaa omaa pragmatismin ja humanistisen naturalismin
filosofiaansa”. Rockefellerin (emt.) mukaan Deweyn myöhäisempi filosofia on kuitenkin
ymmärrettävissä hänen varhaiskautensa filosofian rekonstruktiona (vrt. Sleeper 1986, Alexander
1987, 40–41). Myös Deweyn myöhäiskauden filosofiaa on jäsennetty eri tavoin. Esimerkiksi
Prawat (2000b, 2001, 2002b, 2003) korostaa Deweyn ajattelussa vuoden 1915 paikkeilla
tapahtunutta käännettä, joka ilmensi Peircen kasvavaa vaikutusta (vrt. Garrison 2001, Stanic &
Russell 2002). Jatkossa viittaan Deweyn myöhäiskauden filosofialla hänen Chicagon ja Columbian
yliopistojen kauden ajatteluunsa, jolle oli ominaista naturalistisen näkökulman sovittaminen
pragmatistiseen filosofiaan. Mainittakoon, että Deweyn pedagogiikan tarkastelu on yleensä
painottunut hänen Chicagon ja varhaisen Columbian kauden kirjoituksiinsa (ks. esim. Tanner 1997,
Sutinen 2003).
13
Dewey ei itse kutsunut myöhempää filosofiaansa naturalistiseksi pragmatismiksi, vaikka
korostikin sen naturalistisuutta (ks. esim. LW 1, 4, LW 12, 26) ja vaikka hänet luetaan yleisesti
yhdeksi tärkeimmistä pragmatismin kehittäjistä. Nimike on peräisin myöhemmiltä
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kohdistuu siis Deweyn myöhäiskauden ajattelun yleisfilosofisiin, pedagogisiin ja
taidekasvatuksellisiin implikaatioihin.14
Johtoajatuksenani on, että Deweyn myöhäiskauden ajattelussa yleisfilosofinen,
pedagoginen ja taidekasvatuksellinen näkökulma liittyvät yhteen muodostaen
johdonmukaisen esityksen taiteen merkityksestä yhteiskunnan filosofis-pedagogisessa
rekonstruktiossa. Tällä ajatuksella on kaksi lähtökohtaa:
1. On yleisesti tunnettua, että pedagogiikalla oli keskeinen asema Deweyn filosofiassa.
Tähän viittaa esimerkiksi se, että Dewey piti itse v. 1916 ilmestynyttä
kasvatusfilosofista pääteostaan Democracy and Education (MW 9) tärkeimpänä
yleisesityksenä filosofiastaan (LW 5, 156). Democracy and Educationissa Dewey
hahmotti kasvatuksen ”laboratoriona”, jonka tehtävänä on toimia filosofisten
ajatusten kokeilukenttänä (MW 9, 338–339). Deweyn mukaan filosofia voidaan jopa
määritellä ”yleiseksi kasvatuksen teoriaksi” (emt.). Tähän liittyy näkemys filosofian
ja kasvatuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Deweyn mukaan filosofian
moraalisena päämääränä on sosiaalinen rekonstruktio, joka tapahtuu pedagogisen
rekonstruktion kautta (LW 5, 297–298). Deweyn myöhäiskauden filosofian tulkinta
ei näin ollen voi olla ottamatta huomioon ajatusta filosofian, kasvatuksen ja
yhteiskunnallisen käytännön välisestä yhteydestä.
2. Kuten edellä jo kävi ilmi, Deweyn estetiikkaan on alettu kiinnittää huomiota
uudemmassa pragmatismikeskustelussa (ks. myös Alexander 1987, Shusterman
1997c, 2000, Jackson 1998). Tähän keskusteluun on liittynyt pyrkimys sijoittaa
Deweyn naturalistinen estetiikka ja taideteoria osaksi hänen yleisempää filosofista
näkökulmaansa. Erityisesti Thomas Alexander (1987) on tuonut esiin mahdollisuutta
tulkita Deweyn esteettisen käsitettä hänen naturalistisen kokemuksenteoriansa
huipentumana ja tätä kautta hänen myöhemmän moraalisen ja poliittisen ajattelunsa
kulmakivenä (ks. emt. xiii–xiv, 266–267). Deweyn esteettisen teorian merkityksen
ymmärtäminen voi auttaa myös ymmärtämään tapaa, jolla hän hahmotti kasvatuksen
”kokemuksen taiteena”, ts. käytännöllisenä toimintana, johon liittyy sekä
välineellinen että sisäisesti palkitseva ulottuvuus (emt. luku 5).
Vaikka tutkimukseni kohdistuu etupäässä Deweyn myöhäiskauden kasvatusfilosofiaan
ja estetiikkaan, olen tietoinen siitä, että Deweyn pedagogisia ja esteettisiä käsityksiä on
hankala erottaa hänen muusta filosofiastaan ja pragmatistisesta ajattelusta yleensä.
Deweyn pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen läpäisee hänen filosofisen tuotantonsa ja on
kiinteässä yhteydessä pragmatismin tapaan käsitellä perinteisen filosofian ongelmia.
Tästä syystä kiinnitän tutkimuksessani huomiota myös Deweyn filosofisen näkökulman
kommentaattoreilta (ks. esim. Quine 1969, 26, Ross 1979, xi, Thayer 1981, 3, Tiles 1988, 6, Kurtz
1990, luku 1, Pihlström 1996a, 313 – Kurtz tosin suosii nimitystä ”pragmaattinen naturalismi”).
14
Taide- ja musiikkikasvatusfilosofian välinen erottelu on tutkimuksessani lähinnä heuristinen.
Tarkastelen musiikkikasvatusfilosofiaa osana taidekasvatuksen filosofiaa ja tulkitsen jälkimmäisen
laajassa mielessä kaikkiin taiteisiin liittyvän pedagogisen toiminnan filosofiaksi. Deweyn tavoin
pyrin hahmottamaan taidetta kokonaisvaltaisesti, esteettisen kokemuksen ja poieettisen toiminnan
näkökulmista. En myöskään vedä jyrkkää rajaa taidefilosofian ja estetiikan välille: taidefilosofia
liittyy estetiikkaan siinä määrin, kuin esteettisyys voidaan ymmärtää taiteellisen toiminnan
funktioksi. Palaan erityisempiin taide- ja musiikkikasvatusta koskeviin kehittelyihin tutkimukseni
viimeisessä osassa (luku 5).
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aatehistoriallisiin yhteyksiin. Tutkimukseni laajenee näin Deweyn naturalistisen
pragmatismin analyysista sen aikalaiskriittiseen merkityksen analyysiin ja valottaa kuvaa
Deweyn myöhemmän filosofian asemasta 1900-luvun alkupuolen filosofisessa
keskustelussa.
Kuten edellä kävi ilmi, Dewey-tutkimus lisääntyi voimakkaasti 1980–90-luvuilla.
Vaikka deweylaiset teemat ovat olleet esillä yleispedagogisessa keskustelussa, Deweyn
filosofiaan keskittyvä taidekasvatusfilosofinen tutkimus on ollut viime vuosiin asti varsin
vähäistä. Varsinkin musiikkikasvatusfilosofiassa Dewey-viittaukset ovat olleet harvinaisia
ennen 1990-lukua.15 Yhtenä syynä tälle voi olla, ettei Dewey juuri kirjoittanut musiikista
eikä musiikkikasvatuksesta. Hän esitti musiikkia koskevat kommenttinsa lähinnä
estetiikkansa ja kasvatusfilosofiansa yhteydessä.16 Musiikkikasvatuksen näkökulmasta
Deweyn filosofian tutkimus on kuitenkin saanut uutta pontta keskusteluista, jotka
koskevat pragmatismin ja uusien musiikkikasvatusfilosofisten suuntausten välisiä
yhteyksiä. Etenkin ns. praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian yhteydessä on esitetty
argumentteja, jotka muistuttavat Deweyn ideoiden ajankohtaisuudesta.17 Omaan
lisensiaatintutkimukseeni
sisältynyt
praksiaalisen
musiikkikasvatusfilosofian

15

Uudemmista Deweyn pedagogiikkaa käsittelevistä tai sivuavista suomenkielisistä teksteistä ks.
Törmä (1996), Miettinen (1998, 1999, 2000), Pikkarainen (2000), Sutinen (2003), Kivinen &
Ristelä (2001). Englanninkielisistä teoksista ja kokoelmista ks. Garrison (1993a, 1997), Tanner
(1997), Popp (1998), Biesta (2000), Oelkers & Rhyn (2000). Deweyn estetiikan
taidekasvatusfilosofisia implikaatioita on käsitelty viime vuosina mm. teoksissa Jackson (1998) ja
Määttänen (2000a). Suomenkielisessä musiikkikasvatusfilosofiassa Deweyn filosofiaan ovat
viitanneet Määttänen (1996), Westerlund (1997) ja Väkevä (1999a, 1999b). Englanninkielisessä
musiikkikasvatusfilosofiassa Dewey-luentaa ovat harjoittaneet Gates (1978), Reichling (1991),
Regelski (1992, 2002), Määttänen & Westerlund (1999), Määttänen (2000b), Väkevä (2000a,
2000c, 2001a, 2001b, 2003), Juntunen & Westerlund (2001) ja Westerlund (2001, 2002). Ks. myös
Spychiger (1997) ja Väkevä & Ojala (1999).
16
Tiedossani ei ole tutkimuksia, jotka käsittelisivät Deweyn suhdetta musiikkiin. Ryanin (1995,
253) mukaan Dewey oli enemmän kiinnostunut runoudesta ja maalaustaiteesta, mikä käy myös ilmi
hänen taidefilosofisista kirjoituksistaan (ks. myös Callaway 2001, Martin 2002, 398–405). Deweyn
oma taiteellinen toiminta rajoittui ilmeisesti runojen kirjoittamiseen (Boydston 1977). Viittaan
Deweyn vähäisiin musiikkikasvatusta koskeviin kommentteihin tilaisuuden tullen.
17
Praksiaaliset musiikkikasvatusfilosofit ovat pyrkineet muotoilemaan kriittisiä vaihtoehtoja
musiikkikasvatuksen luonteen ja arvon esteettisille perusteluille (ks. Väkevä 1999a, 69–73).
Suuntauksen lähtökohtana pidetään Philip Alpersonin artikkelia What Should One Expect from a
Philosophy of Music Education? (1991, ks. myös 1994), jossa esitettiin ohjelma musiikin
tarkastelulle sosiokulttuurisena käytäntönä (Elliott 1997a). Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian
näkyvimpiä edustajia ovat olleet David J. Elliott (1991a, 1991b, 1994, 1995, 1996a, 1996b, 1997a,
1997b) ja Thomas A. Regelski (1992, 1996a, 1996b, 1998a, 1998b, 2000a, 2001, 2002).
Praksiaaliseen näkökulmaan liittyvää diskurssia on pitänyt yllä MayDay-ryhmä, joka pyrkii
toimimaan areenana systemaattiselle ja kriittiselle keskustelulle praksiaalisista teemoista (ks. Gates
1998 sekä artikkelit Musiikkikasvatus-lehden numerossa 1–2/2000). Praksialismin merkityksestä
suomalaiselle musiikkikasvatusdiskurssille ks. Määttänen (1996), Westerlund (1997, 2002),
Väkevä (1999a), Anttila & Juvonen (2002, luku 2).
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pragmatististen lähtökohtien erittely toimiikin tämän tutkimuksen lähtökohtana (Väkevä
1999a).
Tutkimuksessani pyrin laajentamaan lisensiaatintyöni musiikkikasvatusfilosofista
näkökulmaa estetiikan ja taidekasvatuksen filosofian alueelle. Mielestäni Deweyn
estetiikkaan ja taidekasvatukseen liittyvien pohdintojen ymmärtäminen osana hänen
laajempaa filosofista projektiaan on edellytys näiden pohdintojen erityisempien
implikaatioiden hahmottamiselle. Nähdäkseni myös musiikkikasvatusfilosofia voi hyötyä
tällaisesta kontekstuaalisesta tutkimuksesta.
Tutkimustehtäväni valintaan on vaikuttanut edelleen ajatus, jonka mukaan Deweyn
naturalistista pragmatismia voi käyttää hyväksi rekonstruoitaessa tämän päivän
taidekasvatusfilosofian sisäisiä jännitteitä (ks. Määttänen 1996, 2000a, Spychiger 1997,
Väkevä 1999a, 2000a, Westerlund 2002). Tätä huomiota on motivoinut jälkianalyyttisen
filosofian parista esiin noussut uuspragmatismi, jonka piirissä on muotoiltu pragmatistisia
vaihtoehtoja analyyttiselle filosofialle ja sen postmoderneille kritiikeille (ks. esim. Rorty
1980, 1982, 1985a, 1989, 1990, Rajchman 1985, Bernstein 1992, Stuhr 1993a,
Schurmann 1994, Boisvert 1998, 3–4, Brandom 2000a).18 Uuspragmatistinen diskurssi
heijastui 1990-luvulla myös kasvatusfilosofiaan (Popp 1998), mutta sen tematiikkaa ei
ole tähän mennessä juuri tarkasteltu taide- ja musiikkikasvatusfilosofiassa (ks. kuitenkin
Väkevä 2000a, Regelski 2002).
Taiteen ja esteettisen käsitteillä oli keskeinen merkitys siinä tavassa, jolla Dewey pyrki
hahmottamaan filosofian asemaa inhimillisessä elämässä. Deweyn naturalistinen
estetiikka ja hänen halunsa ymmärtää taide laajassa mielessä inhimillisen
merkityksentuoton muotona asettuivat selvästi vastustamaan modernismiin liittyviä
taidekäsityksiä, jotka korostivat esteettisen kokemuksen ja taiteellisen toiminnan (ja
taideteosten) erityislaatuisuutta suhteessa arkikäytäntöön. Dewey ei kuitenkaan pyrkinyt
dekonstruoimaan taidetta 1900-luvun lopun postmodernistien tavoin diskursiivisten
erottelujen leikiksi tai erilaisten toisiinsa nivoutuvien arvopositioiden verkostoiksi, vaan
haki taiteelle (ja laajemmin esteettiselle) perustaa älyllisenä ja moraalisesti vastuullisena
elämänmuotona. Deweyn filosofiassa tämä ajatus liittyy perustavampaan intressiin,
pedagogisesti ohjattuun kasvuun, joka auttaa yksilöitä elämään rikkaampaa ja
merkitystäytteisempää elämää demokraattisessa yhteisössä.

1.3 Tutkimuksen rakenne ja tarkennetut tutkimustehtävät
Tutkimukseni jakautuu neljään pääosaan. Aluksi (luku 2) hahmotan taustaa klassisen
pragmatismin ja Deweyn myöhäiskauden naturalistisen pragmatismin tulkinnalle.
Johtoajatuksenani on, ettei Deweyn filosofian erityisiä näkökulmia, kuten hänen
estetiikkaansa tai pedagogiikkaansa, voi ymmärtää tarkastelematta laajemmin hänen
filosofisen ajattelunsa kehittymistä (ks. Ross 1979, xxv, Boisvert 1988, 8, Garrison
1998). Deweyn kokonaisfilosofian hahmottamiseksi on puolestaan tarkasteltava klassisen
pragmatismin syntyhistoriaa, sen sisäisiä jännitteitä ja sitä tilausta, joka naturalistiselle
pragmatismille syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Lisäksi on syytä tuoda esiin
18

Tarkastelen jälkianalyyttistä filosofiaa ja uuspragmatismia lähemmin luvussa 2.2.2.

24
klassisen pragmatismin yhtymäkohtia uuspragmatismiin, jonka sisäisten jännitteiden voi
katsoa heijastavan edelleen klassisten pragmatistien välisiä näkökulmaeroja.
Seuraavassa osassa (luku 3) tarkastelen Deweyn naturalistista pragmatismia
temaattisesti. Kiinnitän aluksi huomiota niihin filosofisten käsitysten välisiin jännitteisiin
ja ristiriitaisuuksiin, jotka motivoivat Deweyn myöhäiskauden ajattelua. Lähden
liikkeelle Deweya edeltäneiden pragmatistien, Peircen ja Jamesin, tiedonkäsitysten
välisen eron tarkastelusta (3.1). Etenen Deweyn instrumentalismin hahmottamiseen
ratkaisuna vanhempien pragmatistien näkökulmien väliseen jännitteeseen (3.2). Tämän
jälkeen keskityn Deweyn naturalistiseen ontologiaan (3.3). Johtoajatuksenani on, että
Dewey pyrki naturalistisessa ontologiassaan ylittämään ”kokemuksen” ja ”eksistenssin”
(ts. ihmisen ja luonnon) välille perinteisessä metafysiikassa tehdyn eron naturalistisholistisella kokemuskäsityksellä, joka kattaa sekä kausaalisen luonnontapahtumisen että
intentionaalisen merkityksentuoton. Tätä holistista kokemuskäsitystä voi pitää myös
Deweyn filosofisen antropologian ytimenä (3.4). Etenen tarkastelemaan Deweyn
naturalistista moraalifilosofiaa, poliittista filosofiaa (3.5) ja estetiikkaa sekä taideteoriaa
(3.6), joilla kaikilla oli tärkeä rooli hänen myöhäiskauden ajattelunsa muotoutumisessa.
Päätän katsaukseni yhteenvetoon (3.7), jossa kokoan Deweyn naturalistisen pragmatismin
teemoja hahmotellen samalla taustaa hänen kasvatusajattelunsa tulkinnalle.
Tutkimukseni kolmas osa (luku 4) syventyy kokonaisuudessaan Deweyn
kasvatusajatteluun. Pyrin osoittamaan, että Deweyn pedagoginen ajattelu oli tärkeässä
asemassa hänen filosofisen näkökulmansa muotoutumisessa ”pehmeäksi” kulttuuriseksi
naturalismiksi, joka pitää kasvatusta avaintekijänä demokraattisen yhteiskunnan
rakentamisessa ja tähän rakentamiseen liittyvässä filosofisessa rekonstruktiossa.
Kiinnitän myös huomiota mahdollisuuteen tulkita Deweyn naturalistista pragmatismia
pedagogisena linjauksena, jossa sekä empiirisellä tutkimuksella (”kasvatuksen tieteellä”)
että pedagogisella eksperimentaatiolla (”kasvatuksen taiteella”) on keskeinen asema.
Lopuksi esitän kokoavan katsauksen Deweyn estetiikan ja taideteorian merkityksestä
hänen pedagogiikkansa yhteydessä ja tarkastelen lyhyesti Deweyn kasvatusajattelun
implikaatioita pedagogiselle teorialle.
Tutkimukseni neljännessä ja viimeisessä pääosassa (luku 5) hahmotan Deweyn
naturalistis-pragmatistisen
pedagogiikan
seuraamuksia
aikamme
taideja
musiikkikasvatuksen filosofioille. Tarkoituksenani ei ole niinkään johtaa didaktisia
käytännön suosituksia tai toimintaohjeita, vaan avata filosofisia näkökulmia
opetussuunnitteluun ja käytännön eksperimentaatioon. Lähtökohtanani on Deweyn oma
ajatus siitä, että filosofisen ja pedagogisen rekonstruktion tulee tapahtua rinnakkain (LW
13, 3). Tämä ei tarkoita, että kasvatusfilosofian tulisi määrätä kasvatustoimintaa.
Filosofinen työskentely voi kuitenkin avata pedagogille tulkinnallisen horisontin, piirtää
”kritiikin maastokartan” käytännön ongelmanratkaisun helpottamiseksi (ks. LW 1, 309,
LW 13, 13). Käsitykseni mukaan oman aikamme taide- ja musiikkikasvattajille voi olla
hyötyä tällaisesta kartasta. Ennen kaikkea filosofia voi tarjota heille välineitä oman
työnsä jäsentämiseksi osana muuttuvaa pedagogista kenttää.
Tutkimustehtäväni voi kiteyttää seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten ja miksi Deweyn myöhäiskauden naturalistinen pragmatismi kehittyi ja
minkälaisia käsityksiä siihen liittyi?
2. Miten Deweyn kasvatusfilosofia muotoutui ja minkälaisia käsityksiä siihen liittyi?
Mikä oli Deweyn kasvatusfilosofian ja hänen naturalistisen pragmatisminsa,
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erityisesti hänen estetiikkansa ja taidefilosofiansa, välinen suhde hänen
myöhemmässä ajattelussaan? Miten tämän suhteen ymmärtäminen voi auttaa
ymmärtämään kasvatuksen ja taiteen välistä suhdetta omana aikanamme?
3. Millaista taidekasvatuksen teoriaa on mahdollista jäsentää Deweyn naturalistisen
pragmatismin, pedagogiikan ja estetiikan pohjalta? Millaisia seuraamuksia tällä
teorialla voi olla oman aikamme taide- ja musiikkikasvatukselle?

2 Klassinen pragmatismi ja naturalistisen pragmatismin
emergenssi
2.1 Pragmatismi filosofianhistoriallisena tutkimuskohteena
Pragmatismista on vaikea esittää täsmällistä määritelmää. Aatesuunnan historiallisia
tulkintayrityksiä vaikeuttaa jo se, etteivät varhaiset pragmatistit olleet itse ”kovin selkeitä
eivätkä yhdenmukaisia” mitä tulee ”heidän doktriininsa historiallisiin juuriin” (Thayer
1981, 5). Näin heidän tekstinsä antavat aihetta toisistaan poikkeaville tulkinnoille. Lisäksi
yksittäisten pragmatistien oppijärjestelmät kehittyivät ja saivat uusia muotoja jo heidän
elinaikanaan: Deweyn seitsemän vuosikymmentä kestänyt ura on tästä hyvä esimerkki
(Boisvert 1988, 8, 209–212). Sama monimuotoisuus näyttää koskevan myös oman
aikamme pragmatismia (ks. esim. Rorty 1990, Bernstein 1992, Schurmann 1994,
Pihlström 1996a, 10, Knight & Johnson 1999, Brandom 2000b).
Filosofianhistoriassa pragmatismia on usein pyritty jäsentämään kulttuuri-ilmiönä,
jolla oli kiinteät siteet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun amerikkalaiseen
yhteiskuntaan ja ajatteluun (ks. esim. West 1989, Rockefeller 1991, Westbrook 1992,
Feffer 1993, Diggins 1994, Ryan 1995, Mounce 1997, Immonen & Tuusvuori 1999,
Kuklick 2001, Niiniluoto 2002). Tällöin aatesuunnan katsotaan yleensä syntyneen 1870luvulla Harvardin yliopistolla kokoontuneen Metafyysisen Klubin (Metaphysical Club)
kokouksissa, kehittyneen 1800-luvun loppupuolella Uuden Englannin akateemisissa
piireissä käydyissä keskusteluissa, kypsyneen 1900-luvun vaihteessa klassisena
pragmatismina ensimmäiseksi vaikutusvaltaiseksi amerikkalaiseksi filosofiaksi, jääneen
pois muodista analyyttisen filosofian valtakaudella ja ilmaantuneen jälleen filosofiseen
keskusteluun uuspragmatismin myötä.19
19

Perusteellisin tähän mennessä julkaistu pragmatismin historiikki sisältyy H. S. Thayerin teokseen
Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism (1981). Thayerin teos ei kuitenkaan ulotu
uuspragmatismiin asti: sitä voikin pitää lähinnä yleisesityksenä klassisen pragmatismin historiasta
ja merkityksestä. Muita alueen katsauksia ovat Wiener (1949), Morris (1970), Eames (1977), Fisch
(1986), West (1989), Murphy (1990) ja Mounce (1997). Suomenkielisistä esityksistä ks. Immonen
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Tällainen ”paikallishistoriallinen” määritelmä ei ehkä kuitenkaan tee täyttä oikeutta
pragmatismille. Pragmatismin sisällä on nimittäin mahdollista tehdä myös synkronisia
linjanvetoja (Genealogy 2003). Synkroninen tarkastelu osoittaa, ettei pragmatismi ole
puhtaasti amerikkalainen (tai edes angloamerikkalainen) liike (Immonen & Tuusvuori
1999, Pihlström 1999, 2001a). Thayer (1981, §102) huomauttaakin, että pragmatismin
päälinjat nivoutuvat eurooppalaiselle filosofialle tyypillisiin ongelmiin (ks. myös Aaltola
1989, Bernstein 1992, Pihlström 1999, 2001a, Niiniluoto 2002). Myös nykypragmatismia
voidaan pitää angloamerikkalaista keskustelua huomattavasti laajempana ja
monitahoisempana ilmiönä (Pihlström 1996a, 12).

2.2 Kaksi pragmatismia
Pragmatismin systemaattisia tulkintayrityksiä vaikeuttaa myös se, että ajatussuunnan
perustajat, Charles Sanders (Santiago) Peirce (1839–1914) ja William James (1842–
1910), hahmottivat sen tehtävää ja merkitystä eri tavoin. Mounce (1997, 229–231)
puhuukin tässä yhteydessä kahdesta pragmatismista, joista yksi jatkaa Peircen realistisesti
motivoitua hanketta toisen ammentaessa vaikutteita Jamesin empiristisistä kehittelyistä
(ks. myös Deely 2000). Vaikka liian yksinkertaistavaan pragmatismin sisäiseen
kahtiajakoon onkin syytä suhtautua varauksella (Pihlström 2001c), voimme käyttää
”kahden pragmatismin hypoteesia” lähtökohtana pyrkiessämme valottamaan aatesuunnan
sisäisiä jännitteitä.

2.2.1 Praktinen vai pragmaattinen?
Kahden pragmatismin välistä dialektiikkaa voi lähteä hahmottamaan kiinnittämällä
huomiota Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikissä tekemään erotteluun praktisen
(praktisch) ja pragmaattisen (pragmatisch) toiminnan ja tiedonalueen välillä (Kant
1933/KdRV A800 = B828, A823–B851 = A824–B852, ks. myös Kant 1990, 105).
Kantille ”praktinen” viittasi ”kardinaalipropositioihin”, jotka eivät ole empiirisesti
todennettavissa, mutta jotka järki sanelee ”absoluuttisella tavalla” toimintaamme
ohjaaviksi periaatteiksi (A 800 = B828). Tällaiset ”kardinaalipropositiot” muodostavat
Kantin mukaan ”puhtaan järjen kaanonin”, joka ohjaa moraalisella välttämättömyydellä
elämäämme (emt., A798 = B825, A803 = B831). Näin Kant erotti järjen totuudet
& Tuusvuori (1999), Kilpinen et al. (1999), Niiniluoto (2002). Pragmatismia ovat käsitelleet
amerikkalaisen filosofian historian yhteydessä myös Barrett & Aiken (1962), Schneider (1963),
Flower & Murphey (1977), Kuklick (1977, 1985, 2001), Goodman (1990, 2000), Riley (1998),
Tuusvuori (1999), Wilshire (2000) sekä Menand (2001). Pragmatismin yhteyksistä suomalaiseen
filosofiaan ks. Pihlström (2001a). Mainittakoon, että vaikka pragmatismi jäi pois
angloamerikkalaisen filosofian valtavirrasta analyyttisen filosofian valtakaudella, pragmatistisia
teemoja esiintyi edelleen sellaisten kirjoittajien teksteissä, jotka eivät jakaneet lähtökohtiaan
analyyttisten filosofien kanssa; ks. Thayer (1981, 563–566), Bernstein (1992) ja Boisvert (1998, 2–
4).
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empiirisistä väitteistä. Praktinen tiedonalue on pätevä a priori, ilman kokemuksen suomaa
vahvistusta. Puhdas järki säätelee ymmärryksen toimintaa moraalisella auktoriteetillaan.
James (1987, 506) ei ilmeisesti pitänyt Kantin tekemää erottelua kovin tärkeänä.
Hänen mukaansa englanninkieliset sanat ”practice” ja ”practical” juontuvat
kreikankielisestä sanasta ”pragma”, jonka hän katsoi tarkoittavan yksinkertaisesti
“toimintaa” (ks. myös Thayer 1981, 7). Sen sijaan Peirce piti mainittua erottelua
olennaisena pragmatismin määrittelyn kannalta. Perusteluissaan hän viittasi Kantin
tapaan painottaa praktisen yhteyttä ”päämääriin, jotka ovat absoluuttisen välttämättömiä”,
ja pragmaattisen yhteyttä alueeseen, jolta “mieli ei voi koskaan löytää varmaa kiinteää
maaperää” (CP 5.412, ks. myös CP 5.3). Tässä ”praktinen” viittaa yleispäteviin
lainalaisuuksiin, jotka kattavat ajattelun ja toiminnan transsendentaalisen, kokemuksen
ylittävän perustan. Tämä perusta aukeaa vain filosofiselle ajattelulle. Pragmaattinen
tiedonalue puolestaan sulkee sisäänsä arkielämään kuuluvan sattumanvaraisuuden, jonka
säännönmukaisuuksien hahmottaminen edellyttää kokemusperäistä tutkimusta.
Vaikka Peircen lähtökohdat olivat osin kantilaisia (CP 5.3, Thayer 1981, 138,
Hookway 1992, 3, 6, 18, Mounce 1997, 7–11), hän valitsi eri tien ymmärtää ajattelun ja
toiminnan välistä suhdetta kuin ne filosofit, jotka seurasivat Kantin erottelua praktisen ja
pragmaattisen välillä. Peircelle (CP 5.412) ”rationaalisen kognition ja rationaalisen
tarkoituksen” välillä oli ”erottamaton yhteys”: tiedonmuodostus ei ole erotettavissa
toiminnan tarkoitusperistä, vaan käsitysten kognitiivinen sisältö täytyy nimenomaan
todentaa käytännön toiminnassa. Peircelle tämä todentaminen tapahtui parhaimmillaan
”tieteen empiirisin ja eksperimentaalisin menettelytavoin” (Pihlström 1996a, 34).
Peircen lähestymistapa poikkesi myös 1900-luvun alkupuolen analyyttisten filosofien
näkökulmasta. Varhaiset analyyttiset filosofit, kuten Bertrand Russell, vetivät selvän rajan
synteettisten ja analyyttisten arvostelmien tai empiiristen havaintolauseiden ja niiden
sisäisen johdonmukaisuuden paljastavien loogisten lauseiden välille. Kun tähän lisättiin
Wittgensteinin varhaisfilosofiassaan esittämä oletus logiikan lauseiden ja maailman
asiantilojen välisestä heijastussuhteesta (ks. Wittgenstein 1996), filosofialle saatiin
osoitettua rooli empiiristen tieteiden tuottamien havaintolauseiden kritiikkinä, jonka
varmuuden mittapuuna toimivat matemaattis-loogiset suhteet. Sen sijaan Peircelle
varmuus kätkeytyi tiedontuoton historiaan, ennakoimattomaan tulevaisuuteen, jota kohti
edettäessä kaikki tietomme on enemmän tai vähemmän fallibilistista, korjautuvaa. Koska
varmuus kätkeytyy mahdollisuuteen, ei ole mielekästä hakea tiedon perustaa ennalta
oletetusta käsitteiden suhteita kuvaavasta järjestelmästä. Mielekkäämpää on pyrkiä
tieteellisen toiminnan kautta – siis empiirisesti – löytämään parhaat mahdolliset selitys- ja
kuvaustavat ja antaa tieteellisen yhteisön määritellä näiden selitys- ja kuvaustapojen
totuusarvojen kriteerit, jotka ovat viime kädessä yhtä korjautuvia kuin niiden tuottamat
tutkimustulokset. Peircen pragmatismi oli näin lähtökohdiltaan eksperimentaalista,
“laboratoriofilosofiaa”. (CP 1.3–4, 1.126–129, 6.411–412, vrt. Sleeper 1986, 47–50.)
Palaan Peircen tietoteorian yksityiskohtiin myöhemmin, mutta tässä vaiheessa on
syytä huomioida, että Peircen tapa ymmärtää tieteellinen (so. kokeellinen) tutkimus
älyllisen toiminnan paradigmaattisena muotona oli keskeinen kimmoke pragmatistiselle
ajattelutaipumukselle, joka pyrki eroon modernia filosofiaa kehystävästä jännitteestä
varmuuden ja epävarmuuden välillä. Vaikka Peircen pragmatismilla oli temaattiset
yhteytensä aiempiin filosofisiin katsantokantoihin, se esitteli niiden tilalle naturalisoidun
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vaihtoehdon, joka pyrki irti uuden ajan filosofiaan juurtuneesta tavasta hahmottaa
ihmisen ja maailman välinen suhde dualistisin termein.

2.2.2 Realistinen ja antirealistinen pragmatismi
Naturalisoivan pyrkimyksen ohella pragmatismiin liittyy filosofianhistoriallinen juonne,
joka aiheuttaa edelleen jännitettä sen nykytulkintojen välille. Kantin aikoinaan
vallankumouksellinen keino ratkaista empiristien ja rationalistien välinen
tietoteoreettinen kiista (ts. kiista siitä, onko tiedon lähteenä kokemus vai järki)
sisällyttämällä tiedontuoton ehdot ymmärryksen aistihavaintoainesta syntesoivaan
toimintaan, joka tapahtuu transsendentaalisen järjen ehdoilla, sai 1800-luvun alkupuolella
kriittisen seuraajan Hegelin absoluuttisesta idealismista. Hegel sisällytti
transsendentaalisen järjen inhimilliseen kulttuurihistoriaan esitellen samalla geneettisen
lähestymistavan filosofisiin kysymyksiin. Nämä kaksi lähtökohtaa, synkroninen tapa
hahmottaa filosofia loogisena analyysina ja diakroninen tapa nähdä filosofia osana järjen
historiallista itsetiedostusprosessia, kehystivät suurta osaa viime vuosisadan filosofista
diskurssia. Kuten aiemmin kävi ilmi, ne heijastuivat myös Deweyn filosofisessa
työskentelytavassa (ks. luku 1.1).
Sama synkronisen ja diakronisen filosofian välisen jännitteen huomioiminen toimii
lähtökohtana Richard Rortyn teoksessa Philosophy and the Mirror of Nature (1979/1980)
esittämälle ohjelmalle modernin filosofian dekonstruoimiseksi tietoteoreettisesti
painottuneesta analyysista sivistäväksi keskusteluksi. Rorty kritisoi 1900-luvun
analyyttista filosofiaa uuskantilaisuuden muotona, joka ei ole kyennyt karistamaan
harteiltaan välttämättömän ja sattumanvaraisen erotteluun kätkeytyvää mysteeriä. Rortyn
mukaan modernia epistemologiaa rajaavista erotteluista luopuminen nakertaa väistämättä
hajalle tietoteoreettisen fundamentalismin perusteet. Samalla se viitoittaa tietä
käsitykselle, joka ei enää hae tiedon pätevyyden ehtoja loogisesta varmuudesta, vaan
tunnustaa niiden avoimen ja pragmaattisen luonteen.
Epäilys edellä mainitun erottelun – ja siihen läheisesti liittyvien muiden filosofisten
dualismien – pätevyyttä kohtaan oli saanut analyyttisessä filosofiassa eksplikaationsa jo
vuonna 1951 W. V. O. Quinen kuuluisassa artikkelissa Two Dogmas of Empiricism. Tässä
artikkelissa Quine kritisoi synteettisten ja analyyttisten (ts. empiiristen ja loogisten)
lauseiden välisen erottelun samaistamista kontingenttien ja apodiktisten (epävarmojen ja
välttämättömien) totuuksien väliseen erotteluun.20 Quine (1981, 23) uskoi, että hänen
esityksensä oli alku ”naturalisoidulle” tietoteoreettiselle empirismille, joka on vapautettu
vaateistaan ”ensimmäisen filosofian” varmuuden takaamiseksi. Samalla hän antoi
tunnustusta klassisille pragmatisteille, jotka olivat ensimmäisinä oivaltaneet tien ulos
modernin tietoteorian vastakkainasetteluista (ks. myös Quine 1969, 28–29, vrt. Pihlström
1996a, 13, 106, 1996c).
20

Quinen kritiikkiä tukivat Wilfrid Sellarsin artikkelissa Empiricism and the Philosophy of Mind
(1956/1963) esittämä empiristiseen ”annetun myyttiin” kohdistuva arvostelu sekä arkikielen
filosofiaan liittyvä loogisen empirismin ennakko-olettamusten epäily (Wittgenstein 1953/1999,
Austin 1962).
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Quine ja muut analyyttisen perinteen sisällä toimivat ns. uuspragmatistit21 ovat tuoneet
uudelleen valtavirtakeskusteluun pragmatistisia teesejä, jotka jäivät uuskantilaisuuden
varjoon analyyttisen filosofian valtakaudella. Tämä keskustelu on säilyttänyt jännitteen
kahden toisistaan poikkeavan pragmatismitulkinnan välillä.
Voimme tarkentaa kahden pragmatismin välistä linjausta viittaamalla eroon realistisen
ja relativistisen (tai antirealistisen, ks. Mounce 1997, 229) pragmatismin välillä. Realismi
kattaa erilaisia ajattelutapoja, mutta tässä yhteydessä riittää huomautus, että realismin
mukaan maailma on olemassa ihmismielestä (ja kielestä) riippumatta ja että tästä mielestä
(ja kielestä) riippumattomasta maailmasta on mahdollista saada luotettavaa ja oikeutettua
tietoa.22
Arkiajattelussamme realismilla on vankkumaton perusta: normaalioloissa emme poistu
huoneesta ikkunan kautta, koska luotamme siihen, että tietomme ikkunan kautta
poistumisen seuraamuksista on perusteltua.23 Realismin itsestäänselvyys on uhattuna
lähinnä silloin kun filosofinen skeptisismi valtaa mielen. Skeptisismi voi saada kaksi
muotoa, joista toinen, globaali skeptisismi, epäilee metodisesti kaikkia käsityksiämme ja
toinen, lokaali skeptisismi, luottaa joihinkin käsityksiimme (Lammenranta 1993, 14, ks.
myös Lehrer 1990, luku 9). Naturalistisen pragmatismin yhteydessä kiinnostuksen
kohteeksi nousee lähinnä sellainen lokaali skeptisismi, jonka piirteitä on uudemmassa
tulkinnassa löydetty David Humen (1711–1776) ajattelusta. Tämän lokaalin skeptisismin
mukaan emme voi päättää, uskommeko vai emmekö usko mielen ulkoisen maailman
olemassaoloon, koska olemme osa sitä: luonto pakottaa meidät tiettyihin
perususkomuksiin, ja voimme perustella näiden uskomusten oikeutuksen jäljittämällä
niiden kausaaliset ja geneettiset ennakkoedellytykset (Hume 1974, 419).
Lokaali skeptisismin muoto poikkeaa antirealismista siinä, ettei antirealistille ole
mielekästä olettaa tietoa, joka olisi riippumatonta ihmisen olemassaoloa kehystävistä
suhdejärjestelmistä. Siinä, missä realisti olettaa jonkinlaisen perustavan
vastaavuussuhteen maailman tapahtumien ja tiedollisten prosessien välille, antirealistilla
on erilaisia mahdollisuuksia yrittää tulla toimeen ilman korrespondenssin ajatusta.
Antirealismin kärjistetyin muoto on tietoteoreettinen konstruktivismi, joka pitää ihmisiä
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Pihlström (1996a, 10) lukee uuspragmatistien joukkoon Quinen ja Rortyn lisäksi Hilary
Putnamin, Nelson Goodmanin, Thomas Kuhnin, Donald Davidsonin, Nicholas Rescherin ja Joseph
Margoliksen. Vaikka näiden ajattelijoiden näkökulmat poikkeavat monessa suhteessa toisistaan,
Pihlström (emt.) katsoo heidän kaikkien vievän eteenpäin klassisen pragmatismin teemoja
analyyttisen filosofian kehyksessä, mikä oikeuttaa puhumaan uuspragmatismista. Lisäisin
edelliseen joukkoon vielä Richard Shustermanin, jota voi pitää merkittävimpänä taidefilosofian
puitteissa työskentelevänä uuspragmatistina.
22
Realismin eri muodoista ks. tarkemmin Pihlström (1996a, luvut 2 ja 4), Shook (2000, 245–252)
ja Puolimatka (2002). Tässä yhteydessä on tärkeää erottaa metafyysinen ja sisäinen realismi.
Edellinen sisältää ontologisen oletuksen sellaisen tiedosta ja kielestä riippumattoman maailman
olemassaolosta, josta on muodostettavissa yksi ainoa totuudenmukainen kuvaus. Jälkimmäisen
mukaan kielen ulkoisesta maailmasta on mahdotonta muodostaa tietoa, joka ei olisi kielen
käyttötapojen ehdollistamaa. Tämä johtaa ontologisen pluralismin, erilaisten maailmankuvausten
pätevyyden mahdollisuuden, hyväksymiseen. (Putnam 1992, 49–50.)
23
Esimerkki on lainattu Pentti Määttäseltä (1993b, 291), joka itse viittaa David Humeen.

31
kirjaimellisesti omien maailmojensa rakentajina (ks. Pihlström 1996a, luku 4.4,
Puolimatka 2002, 38–40).

2.2.3 Moderni ja postmoderni pragmatismi
Tietoteoreettisesta konstruktivismista ei ole pitkä matka 1900-luvun loppupuolen
diskurssirelativismiin, jossa maailmaa tarkastellaan kielipelien verkostona. Myös
uuspragmatistit, jotka lähtevät liikkeelle analyyttisestä filosofiasta, ovat ensisijaisesti
kiinnostuneita kielen ja maailman suhteesta. Tietoteoreettisesta varmuudesta luopuminen
viitoittaa uuspragmatistien ajattelua kahdelle taholle, jotka mukailevat nykyfilosofiassa
usein esitettyä modernin ja postmodernin välistä linjausta.
Moderni uuspragmatismi hyväksyy realistien ajatuksen maailmasta, joka on olemassa,
halusimme tai emme, mutta ei korrespondenssiteorian ajatusta kielellisten kuvausten ja
maailman asiantilojen välisestä suorasta vastaavuussuhteesta. Myöhäis-Wittgensteinin
(Wittgenstein 1953/1999) tavoin tätä näkökulmaa kannattavat ajattelijat katsovat, ettei
kieli heijasta maailmaa, vaan pikemminkin tuottaa erilaisia käytäntöjä (kielipelejä), jotka
sulkevat sisäänsä tiedollisen oikeutuksen ehdot. Tämä tarkoittaa, että yhtä ainoaa oikeaa
kuvausta maailmasta ei ole muodostettavissa: ”Jumalan näkökulmaa” ei ole löydettävissä,
tai ainakaan se ei avaudu ihmisymmärrykselle (Putnam 1992, 17). Varmuuden etsinnästä
luopuminen johtaa Pihlströmin (1996a, 50) termein ilmaistuna ”ontologiseen
toleranssiin”, jolloin filosofiset väittämät alistetaan samalle pragmaattiselle kritiikille
kuin muutkin väittämät.
Modernin uuspragmatismin kuuluisimpana muotona voi pitää Hilary Putnamin sisäistä
realismia (Putnam 1989, 1992). Putnamille realismin ja pragmatismin välillä ei ole
ristiriitaa, niin kauan kuin nykyrealistit eivät lankea edeltäjiensä tavoin metafyysisiin
olettamuksiin tiedon oikeutuksesta, vaan tunnustavat, että tiedollamme on aina
”inhimilliset kasvot” (emt.). Putnamin kantilais-konstruktivistinen perussävy on saanut
lisäväriä jamesilaisen pragmatismin perinteestä, joka korostaa tiedollisten prosessien
monimuotoisuutta ja sitoutumista inhimillisiin käsitejärjestelmiin.
Postmodernissa uuspragmatismissa koko realismikysymys ohitetaan epäkiinnostavana
ja vanhentuneena. Richard Rorty, tämän suuntauksen tunnetuin puoltaja, näkee realismirelativismikeskustelussa lähinnä menneiden aikojen filosofiaan kuuluvan anakronismin
(ks. Rorty 1980, 1982, 1989, 1990, 1991, 2000a). Rortyn mukaan kaikki erottelut
tiedollisten ja muiden väittämien välillä ovat pohjimmiltaan sosiologisia: niinpä koko
kysymys diskurssien ulkopuolisesta epistemologisesta oikeutuksesta on joutava.
Länsimaiseen filosofiaan juurtunut ajatus tiedosta todellisuuden representaationa, jonka
käsitteellisiä ehtoja filosofia on yksin kelvollinen paljastamaan, tulee korvata ajatuksella
moniäänisestä ”edifioivasta” keskustelusta. Edifioiva keskustelu ei pyri filosofiseen
totuuteen vaan hermeneuttiseen tulkintaan, joka etsii alati ”uusia, parempia,
kiinnostavampia, hedelmällisempiä puhetapoja” (Rorty 1980, 360).
Rorty (emt. 366) asettaa edifioivan keskustelun vastakkain normaalitutkimusta
tukevan ”systemaattisen” filosofian kanssa, joka pitää tietämistä paradigmaattisesti
inhimillisenä toimintana. Edifioivalle filosofille objektiivisen tiedon ajatus, ymmärrettynä
mielen ja maailman välisenä representaatiosuhteena, on lähinnä ”kohteliaisuus – –

32
menestyksekkäälle normaalidiskurssille”, jota nykyfilosofien ei enää tarvitse hyväksyä
ehdoitta työskentelynsä lähtökohdaksi (emt. 372). Maailman asiantilojen
totuudenmukaisen kuvaamisen tilalle astuu halu viedä filosofista keskustelua eteenpäin
tavoilla, joka hyödyttävät jokapäiväisiä kommunikaatiotarpeitamme.
Rortyn (emt. 381) mukaan kulttuuriantropologia riittää filosofisen keskustelun
tiedolliseksi kehykseksi, kun se ymmärretään ”laajassa mielessä”, siten, että se sisältää
”intellektuaalisen historian”. Näin ollen minkäänlaista transsendentaalioletusta tiedon
apriorisesta mittapuusta ei tarvita. Minkäänlaiselle ”mysteeriselle prosessille, joka
edellyttää uutta ymmärrystä inhimillisestä tiedosta”, ei ole liioin tarvetta (emt. 386).
Filosofiassa on yksinkertaisesti kyse siitä, että ”ihmiset voivat kehittää epäilyksiä sen
suhteen, mitä he ovat tekemässä, ja tätä kautta ryhtyä keskusteluun tavoilla, jotka ovat
yhteismitattomia niiden tapojen kanssa, joita he käyttivät aiemmin” (emt.).
Vaikka edifioiva filosofia asettaa itsensä normaalitieteen vastineeksi ”pitäen
keskustelun käynnissä” (emt. 377), sen ei pidä vaatia itselleen positivistisen
tieteenihanteen mukaista itseoikeutusta maailman tutkimiseen (emt. 373, 375–376).
Edifioiva filosofia hylkää tyystin realismin epistemologiset edellytykset, jolloin siltä on
turha odottaa tieteen jättämän aukon täyttämistä (emt. 380–381). Positivistinen tiede,
saati sitä ohjaava tiedonfilosofia, eivät myöskään muodosta todellista uhkaa edifioivalle
filosofialle. Tieteellinen normaalidiskurssi ja hermeneutiikka voivat pikemminkin toimia
hedelmällisesti toistensa kritiikkinä.
Rortyn mukaan 1900-luvun edifioivat filosofit – hän mainitsee mm. Deweyn,
Wittgensteinin, Heideggerin, Sellarsin ja Kuhnin – ovat kyenneet hylkäämään
metafyysisen
realismin
korrespondenssiajatuksen
sortumatta
kokemuksen
transsendentaalisten ehtojen tyhjään pohdintaan (emt. 382). Rortyn oma argumentointi
onkin suunnattu kaikkia sellaisia ajattelijoita vastaan, jotka pyrkivät ylläpitämään
”ensimmäisen filosofian” hanketta. Myös Husserlin fenomenologia ja Habermasin
kriittinen sosiaalifilosofia syyllistyvät Rortyn näkökulmasta tarpeettomaan
transsendentaalisen ja empiirisen näkökulman erottamiseen (ks. emt. 166–168, 379–382,
ks. myös Rorty 2000a, 2000b, vrt. Habermas 2000, 31–55). Rortylle on mielekkäämpää
etsiä kokemuksen perusteita fenomenologisen reduktion tai kommunikatiivisen järjen
objektiiviseksi oletettujen ehtojen kautta kuin ottaa vakavasti Kantin ehdotus ihmisestä
empiirisen minän ja moraalisen agentin kohtauspaikkana. Tästä näkökulmasta kaikkeen
älylliseen toimintaan kuuluu ja tulee kuulua normaalitutkimuksen päämääriä ja
mahdollisuuksia koskevia pragmaattisia kysymyksiä. (Rorty 1980, 382.)
Sekä Rortyn antirealistisella että Putnamin realistisella pragmatismilla on tärkeitä
temaattisia yhteyksiä klassisten pragmatistien, etenkin Jamesin ja Deweyn ajatteluun.24
Onkin syytä kiinnittää huomiota mahdollisuuteen tulkita nykypragmatismia klassisen
pragmatismin ja postmodernin ajattelun motivoimana vaihtoehtona 1900-luvun

24

On kuitenkin huomattava, että Rortyn Dewey-tulkintaa kritisoidaan yleisesti epäsystemaattisena
ja yksipuolisena. Rorty esimerkiksi pitää Deweyn myöhäistuotannon ”metafyysisiä” ideoita
erehdyksinä (Rorty 1982, luku 9). Myös Rortyn tapa lukea Dewey mannermaisten edifioivien
filosofien joukkoon on tarkoitushakuinen, mikä Rorty itsekin myöntää (ks. Rorty 1982, luku 5,
Westbrook 1991, 539).
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moderniin kiinnittyville filosofisille suuntauksille.25 Kahden pragmatismitulkinnan
välinen rajanveto on myös hyvä pitää mielessä muodostettaessa tulkintaa Deweyn
naturalistisesta pragmatismista.

2.2.4 Tulkinnallinen pluralismi
Pragmatismin historiaan liittyy siis keskenään jännitteisiä tendenssejä, jotka ovat
periytyneet nykypragmatismiin. Nämä jännitteet näyttäisivät selittyvän sillä, että vaikka
pragmatistiset näkökulmat jakavat saman peruslähtökohdan, perinteisen tietoteorian ja
metafysiikan kritiikin, ne eroavat toisistaan tämän kritiikin intensiteetin suhteen.
Nykymuodossaan tämä kritiikki jäsentyy pitkälti analyyttisen filosofian sisäisten
rintamalinjojen mukaan. Realistiset näkökulmat pyrkivät hahmottamaan ihmisen ja
maailman välistä suhdetta eksternalistisessa kehyksessä tietäjän ja tietäjästä
riippumattoman tiedetyn välisenä vuorovaikutussuhteena. Antirealistiset näkökulmat taas
palauttavat tiedon ja merkityksentuoton internalistisesti kielelliseen toimintaan ja
muistuttavat, että emme voi astua kielipeliemme ulkopuolelle. Samalla ne kritisoivat
kaikkia yrityksiä löytää filosofinen Arkimedeen piste, näkökulma, joka mahdollistaa
erilaisten kielellisten käytäntöjen metatason kritiikin.
Nykyisen pragmatismikeskustelun ei kuitenkaan tarvitse rajautua analyyttisen
filosofian piiriin. Edellä tarkastelemani pragmatismin sisäiset jännitteet on mahdollista
yhdistää myös valtavirtafilosofiassa 1900-luvulla tapahtuneeseen laajempaan
paradigmamuutokseen. Tämä muutos heijastuu filosofisen sanaston muutoksissa.
Habermas (2000, 37) katsookin, että Rorty perustelee omaa näkökulmaansa ensisijaisesti
”kielellisen käänteen [so. analyyttisen filosofian] välttämättömänä seurauksena”. Tämän
näkökulman mukaan analyyttinen filosofia kontekstualisoi aiemmat ”metafyysiset” ja
”epistemologiset” filosofiset sanastot tavalla, joka ei enää mahdollista paluuta
menneeseen (emt.). Rortyn näkemyksen taustalla on kuhnilainen ajatus, jonka mukaan
yhden paradigman sanasto ei kykene tarjoamaan lievitystä ongelmiin, jotka on muotoiltu
käyttäen toisen paradigman terminologiaa. Rortylle filosofiset ongelmat eivät ole ikuisia,
vaan historiaan sidottuja ja muuttuvia, samalla tavalla kuin minkä tahansa empiirisen
tutkimuksen ongelmat. (Ks. etenkin Rorty 1980, luvut 5 ja 6.)
Habermas kritisoi Rortya siitä, ettei tämä ota huomioon filosofisten paradigmojen
välistä historiallista dialektiikkaa (Habermas 2000, 38, vrt. Rorty 2000b, 56). Samalla
tavoin kuin kartesiolainen tietoisuusfilosofia edusti aikoinaan reaktiota klassisen
metafysiikan kritiikkiin, kielellisen käänteen ongelmat edustavat pikemminkin reaktiota
mielenfilosofiassa asetettuihin ongelmiin kuin näiden ongelmien lopullista hylkäämistä.
25

Pragmatistisen perinteen ja postmodernin ajattelun välisestä suhteesta on esitetty erilaisia
näkemyksiä. Esimerkiksi Diggins (1994) pitää (jamesilais-deweylaista) pragmatismia
postmodernina vastauksena modernismin kriisiin. Deelyn (2000, luku 1) mukaan taas Peircen
realistinen pragmatismi (tai ”pragmatisismi”, kuten Peirce sitä itse alkoi nimittää) on tulkittavissa
”esipostmoderniksi” ajatustavaksi, koska Peirce kiersi semiotiikassaan kokonaan modernin
metafysiikan ja tätä kautta empiristisen epistemologian karikot, joihin Jamesin (ja Deelyn mukaan
ilmeisesti myös Deweyn) pragmatismi juuttui.
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Tähän asiaan liittyvästi Habermas katsoo, että palauttaessaan filosofiset ongelmat
kielipelien sisäisiksi ongelmiksi Rorty on vaarassa kadottaa pragmaattiseen
tarkastelutapaan sisältyvän kriittisen potentiaalin. Vain täydellinen diskurssirelativismi
voi jättää huomiotta filosofianhistoriassa tarkasteltujen ongelmien kiinnittymisen
”jokapäiväisessä elämässä operoiviin kriittisiin standardeihin” ja johtaa tätä kautta
tilanteeseen, jossa ”kuvauksemme menettävät herkkyytensä eroille, jotka tekevät eron
päivittäisissä käytännöissä” (Habermas 2000, 52).26
Habermasin kritiikki ja Rortyn vastaus Habermasille (Rorty 2000b) osoittavat, että
kahden pragmatismin väliset tulkinnalliset erot eivät ole helposti ratkaistavissa. Kyse on
edelleen pitkälti samasta jännitteestä, joka syntyi Peircen ja Jamesin
pragmatismitulkintojen välille. Vaikuttaakin ilmeiseltä, että käytetystä sanastosta
riippumatta uuden pragmatismin sisäiset ristiriidat palautuvat pragmatismin klassikkoja
motivoineisiin ongelmiin (ks. Mounce 1997, luku 13).
Monitulkintaisuus ei kuitenkaan tee pragmatismista arvotonta tutkimuskohdetta.
Voidaan nimittäin argumentoida, että pragmatismiin kuuluu jo lähtökohdissaan avoimuus
erilaisille tulkintamahdollisuuksille. Vaikka jakaisimmekin Rortyn postmodernin epäilyn
filosofisten kysymysten ajattomuutta kohtaan, voimme päätyä Mouncen (1997) tapaan
kompromissiin, joka tunnustaa samanaikaisesti pragmatististen aatesuuntien keskinäisen
jatkuvuuden ja niiden välisen historiallisen dialektiikan. Tärkeää on nähdäkseni säilyttää
systemaattiseen tarkasteluun siirryttäessä varaus erilaisiin tulkintamahdollisuuksiin, jotka
avaavat rikkaampaa kuvaa pragmatismin perinnöstä ja soveltuvuudesta nykypäivän
filosofisten kysymysten tarkasteluun. Vain tätä kautta on mahdollista avata erilaisiin
pragmatistisiin käsityksiin liittyvä rekonstruktiivinen potentiaali.

2.3 Klassinen pragmatismi filosofisena näkökulmana
Viittaan tässä tutkimuksessa klassisilla pragmatisteilla filosofeihin, joilla oli keskeinen
merkitys pragmatismin synnyn ja varhaiskehityksen kannalta (Pihlström 1996a, 10).
Vaikutusvaltaisimpina klassisina pragmatisteina voi pitää C. S. Peircea, William Jamesia
sekä John Deweya (Thayer 1981, 3). Klassisiin pragmatisteihin voidaan lisäksi lukea C. I.
Lewis, G. H. Mead, Josiah Royce sekä joukko eurooppalaisia ajattelijoita (tärkeimpänä F.
S. C. Schiller). Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmässä asemassa ovat Deweyn
ohella Peirce, James ja Mead, jotka vaikuttivat voimakkaimmin Deweyn naturalistisen
pragmatismin muotoutumiseen.
Kuten edellä kävi jo ilmi, klassisten pragmatistien voidaan katsoa muodostavan
yhtenäisen koulukunnan korkeintaan väljässä mielessä. Tästä huolimatta aatesuunnan
sisältä on mahdollista löytää yhdistäviä piirteitä, jotka profiloivat klassista pragmatismia
erilleen muista 1900-luvun filosofisista suuntauksista (mukaan luettuna uuspragmatistiset
suuntaukset).
26

Tähän pragmaattiseen kritiikkiin liittyy myös pedagoginen momentti: Habermas (2000, 52)
varoittaa tiedollisen oikeutuksen naturalisoimiseen liittyvästä vaarasta vesittää “oppimisen ja
indoktrinaation” välinen ero ja kadottaa tätä kautta kasvatukseen liittyvä transformatiivinen
potentiaali (vrt. Puolimatka 2002).
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Klassisen pragmatismin voi katsoa painottavan yleisfilosofisena näkökulmana ennen
kaikkea ajattelun, kielen, tiedon, todellisuuden ja muiden filosofian tutkimuskohteiden
(itse filosofia mukaan luettuna) yhteyttä käytännön elämään (Thayer 1981, 425, ks. myös
Pihlström 1996a, 9, 33, 1997a, 124). Käytännöllisellä elämällä ei tällöin viitata
pelkästään yksilöiden ”kaikkein pakottavimpiin ja pohjimmaisiin tarpeisiin” (Thayer
1981, 425). Pikemminkin halutaan korostaa ajattelun ja todellisuuden
yhteenkietoutuneisuutta sellaisena kuin se tulee esiin tilannekohtaisissa,
tarkoitushakuisissa ja älyllisesti ohjatuissa ongelmanratkaisuprosesseissa (emt., Dewey
1982, 25).27 Tästä näkökulmasta klassista pragmatismia voi kuvata ”älyllisen toiminnan
filosofiaksi” (Kilpinen et al. 1999, 37).
Thayerin (1981, 431) mukaan (klassinen) pragmatismi voi saada kolme
erityismerkitystä. Sillä voidaan tarkoittaa
1. Filosofis-tieteellistä maksiimia käsitteiden merkitysten eksplikoimiseksi.
2. Filosofista teoriaa tiedosta, kokemuksesta ja todellisuudesta.
3. Filosofista näkökulmaa, jonka mukaan kokemuksen käsitteellistäminen on tiettyjen
kontekstisidonnaisten päämäärien ja tarpeiden sekä tehokkuuden ja hyödyllisyyden
motivoimaa ja oikeuttamaa.
Olen tässä tutkimuksessa ensisijaisesti kiinnostunut klassisesta pragmatismista kohdan
(2) mukaisena filosofisena teoriana. Tätä teoriaa voi pitää Deweyn myöhäiskauden
naturalistisen pragmatismin ytimenä. Thayerin (emt.) mukaan pragmatistiseen
filosofiseen teoriaan kuuluvat seuraavat käsitykset:
1. Ajattelu ja tieto ovat biologisesti ja sosiaalisesti kehittyviä sopeutumisen muotoja,
joiden avulla hallitaan kokemusta ja todellisuutta.
2. Todellisuudella on muuttuva luonne ja ajattelu ja tieto ovat keinoja intressiemme ja
tarkoitustemme toteuttamiseksi ja tyydyttämiseksi muuttuvassa todellisuudessa.
3. Tieto arvioi tulevaisuuden kokemusta: ajattelu toimii kokeellisesti ennakoiden
suorittamiemme toimintojen seuraamuksia ja organisoiden tulevaisuuden havaintojen
ja kokemuksen ehtoja.
Laajemmassa katsannossa pragmatistisen teorian piiriin voi lukea myös seuraavat
kolme käsitystä (emt. 426–430):
1. Pragmatismin ontologia on teleologista eli se sallii mahdollisuuden osana
todellisuutta. Maailma on alati tekeillä: emme elä valmiissa maailmassa, vaan
osallistumme sen konstruktioon.28
27

Pihlström (1996a, 33) huomauttaa, että pragmatismin voi nähdä painottavan nimenomaan
ihmisen tarvetta elää tarkoitushakuisesti (tai tarkoituksenmukaisesti) suhteessa ”kaikkein
teoreettisimpiinkin pyrkimyksiinsä”. Palaan käytännön tarkempaan määrittelyyn luvussa 3.2.3.
Mainittakoon kuitenkin jo tässä yhteydessä, että sana ”käytäntö” viittaa pragmatismissa
pikemminkin laajassa mielessä ”ontologisesti ja moraalisesti asianmukaiseen” elämänmuotoon kuin
suppeassa mielessä ”teknologiseen, teolliseen, ekonomiseen jne.” toimintaan (Pihlström 1996a, 34–
37). Jamesin (1982, 133) esittämä ”laaja” määritelmä, jonka mukaan käytäntö kattaa ”kaikki ne
tavat, joista ihmiset voivat valita primaaritodellisuuden käsittelemiseksi tai siihen osanottamiseksi”,
ja joka on ”talletettu kaikkeen totuuteen”, tulee lähelle tässä tutkimuksessa hyödynnettävää
käytännön määritelmää.
28
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ajattelussa olisi kyse ”irrealistisesta” maailmojen ”tekemisestä”
(vrt. Goodman 1978, luku 1, 1984, luku 2). Pikemminkin kyse on jo olemassa olevan maailman
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2. Pragmatistisen filosofisen antropologian mukaan ajattelu tuottaa maailmaan oman
lisänsä. Tämä käsitys perustuu ajattelun ja toiminnan yhteyttä korostavaan
funktionalistiseen mielenfilosofiaan, joka syntyi vastareaktiona kartesiolaisuudelle ja
siitä polveutuvalle introspektiiviselle psykologialle.
3. Pragmatistinen merkityskäsitys yhdistää merkityksen toimintaan. Tähän liittyy kaksi
näkökohtaa:
a) Merkityksentuoton, käsitteellistämisen ja toiminnan tarkoituksen välillä katsotaan
olevan sisäinen yhteys. Tähän puolestaan liittyy, että (i) merkityksen analyysi on
tietyssä kontekstissa tapahtuvaa toiminnan analyysia, (ii) merkitystä tuottava
toiminta on välineellistä ja (iii) merkityksentuoton mahdollistavan välineen
ymmärtäminen on tämän välineen käytön ymmärtämistä.
b) Pragmatismin merkityskäsitteellä on kaksi seurausta pragmatistiselle metodologialle:
(i) arkikielen ja -käytännön ja teoreettisen kielen ja toiminnan (tieteellisen
tutkimuksen) välillä ei ole juopaa, mikä tarkoittaa, että teoreettiset kehittelyt ovat
jatkuvia muiden tietoa tuottavien prosessien kanssa; (ii) erilaiset kielenkäytön ja
toiminnan muodot ja käsitteille niissä annetut merkitykset ovat rationaalisten
tarkoitusten ja käytäntöjen ehdollistamia.
Nämä tässä vaiheessa vielä varsin pelkistetyiksi jäävät käsitykset viittaavat
naturalistiseen tietoteoriaan, ontologiaan, filosofiseen antropologiaan ja merkitysteoriaan.
Naturalismin lähempi tarkastelu auttaa meitä ymmärtämään Deweyn naturalistisen
pragmatismin erityisluonnetta ja samalla tarkentamaan edellä esitettyjä näkökohtia.

2.4 Naturalismi ja klassinen pragmatismi
2.4.1 Naturalismi filosofisena näkökulmana
Naturalismilla on nykyfilosofiassa erilaisia ilmenemismuotoja. Tutkimustehtäväni
kannalta näistä on tarkoituksenmukaista huomioida kolme:
1. Naturalismi voidaan käsittää tietoteoriaksi, joka korostaa tietoa, totuutta ja
perusteltavuutta koskevien väitteiden yhteyttä tieteen ja arkikokemuksen tarjoamaan
informaatioon (Lammenranta 1993, 8, 1995a, 1995b, Kornblith 1994, 1999,
Niiniluoto 1996, Pihlström 1997a, 36, Bradie 2000).
2. Naturalismilla voidaan viitata ontologiseen näkökulmaan, jonka mukaan luonto on
kaikki mitä on: mitään yliluonnollista tai luonnon ulkoista ei ole olemassa, eikä
luonnon ulkopuolisten asioiden tutkimisella ole ontologista perustaa. Ontologinen
naturalismi pitää sisällään myös naturalistisen filosofisen antropologian. (LW 1, 314–
315, Pihlström 1995b, 1996a, 314, 1997a, 161.)
3. Naturalismilla voidaan tarkoittaa filosofista lähestymistapaa, joka pyrkii
ymmärtämään luontoa ja ihmisen asemaa luonnossa tieteellisen metodin, todistelun
ja päättelyn termein (MW 2, 141, Kurtz 1990, 7). Kaikki filosofian ongelmat
soveltamisesta inhimillisiin tarkoitusperiin, mikä samalla aina myös muokkaa sitä tuoden esiin
uusia arvomahdollisuuksia. (Ks. LW 8, 195, Boisvert 1988, 197–209, Shook 2000, 164–170.)
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(mukaan luettuna moraaliset ja esteettiset ongelmat) nähdään tällöin pohjimmiltaan
kokemusperäisinä, mikä tarkoittaa, että niiden selvittämiseksi on mahdollista käyttää
tieteen piirissä kehitettyjä menetelmiä (Määttänen 1993b, 9, 1995, ks. myös Bhaskar
1979, 3, Murphy 1997, 183).
Filosofiseksi lähestymistavaksi ymmärrettynä naturalismilla on suora yhteys
näkökulmaan, jota olen edellä kutsunut naturalistiseksi pragmatismiksi (ks. luku 1.2).
Naturalistinen pragmatismi hyväksyy em. perusoletukset, mutta tarkastelee niitä klassisen
pragmatismin näkökulmasta. On kuitenkin huomattava, että vaikka naturalistinen
pragmatismi edellyttää kannanottoa tietoteoreettiseen ja ontologiseen naturalismiin, se ei
edellytä sitoutumista sellaiseen ”kovaan” tai positivistiseen naturalismiin, joka pyrkii
palauttamaan
luonnontieteiden
ulkopuolelle
jäävät
kuvaukset
kausaalisiin
selitysmalleihin.29 Naturalistinen pragmatismi esiintyy nimenomaan tällaisessa
”pehmeässä” muodossa Deweyn myöhäiskauden tuotannossa (ks. Pihlström 1996a, 315,
344–346).

2.4.2 Naturalismin juurtuminen pragmatistiseen ajatteluun
Naturalismilla oli jo takanaan pitkä historia länsimaisessa filosofiassa, kun se tuli 1800luvun puolivälissä uudelleen ajankohtaiseksi Darwinin Lajien synnyn (1859) julkaisun
myötä.30 Teos innoitti Metafyysisen Klubin keskusteluja, joissa punnittiin
evoluutioteorian edellytyksiä filosofisten ongelmien ratkaisussa. Nämä keskustelut
kannustivat klassisia pragmatisteja laajentamaan evoluutioajatuksen logiikkaan ja
tietoteoriaan. Darvinismin dynamistisella ja organistisella tarkastelutavalla oli näin

29

Naturalistisen pragmatismin ei tarvitse lähtökohdissaan tunnustaa positivismin ”viittä
perusaksioomaa”, ts. oletuksia (1) todellisuuden ykseydestä; (2) tietävän ja tiedetyn
riippumattomuudesta; (3) ajasta ja paikasta vapaiden nomoteettisten yleistysten mahdollisuudesta;
(4) kausaliteetin yleistämisestä kaikkiin selitysmalleihin; (5) tutkimuksen arvovapaudesta (Lincoln
& Guba 1985, 36–38). ”Tieteen piirissä kehitetyt menetelmät” on tässä yhteydessä tulkittava
yleisenä empiirishenkisenä lähestymistapana filosofisiin kysymyksiin. Personsin (1975, 237–255)
esittämä tulkinta, jonka mukaan Yhdysvalloissa sisällissodan ja 1930-luvun välillä vallinnut
“naturalistinen mielenlaatu” samaistuu suoraviivaisesti positivistiseen skientismiin, on näin ollen
ainakin tässä tutkimuksessa tarkastellun naturalismin kohdalla liian yleistävä (ks. esim. MW 2, 209,
Shook 2000, 161, Väkevä 2003).
30
Etenkin Dewey (MW 4, 7–8) piti Lajien syntyä tärkeänä päänavauksena uudistetulle filosofialle,
jonka hän katsoi sen kautta vapautuvan pyrkimyksestä pysyvien ja muuttumattomien muotojen
löytämiseksi. Dewey (LW 15, 46) palauttaa ”filosofisen naturalismin” juuret Aristoteleen ja
Spinozan filosofiaan (ks. myös Boisvert 1988, 68). Uuden ajan filosofian kuuluisimpana
naturalistina voidaan pitää Humea, joka kohdisti skeptisen epäilynsä kartesiolaisuuden
ensimmäisiin periaatteisiin, korosti tieteen roolia filosofiassa ja kannatti geneettistä lähestymistapaa
tietoteoriaan (Lammenranta 1993, luku 1.3, Fogelin 1994). On huomion arvoista, että Rorty
(2000b) kutsuu omaa pragmatismiaan ”humelaiseksi” asettaen sen näin vastakkain ”kantilaisten”
näkökulmien kanssa (vrt. Putnam 1992).
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tärkeät seurauksensa kantilaisen idealismin perinteestä irrottautuvalle varhaiselle
pragmatismille. (Kilpinen et al. 1999.)
Murphyn (1990, 18) mukaan darvinismilla oli myös laajempaa tilausta 1800-luvun
vuosisadan jälkipuoliskon Yhdysvalloissa, jossa käyty filosofinen keskustelu oli juuttunut
kertaamaan teologisesti painottuneita valistusfilosofisia teemoja (ks. myös Crunden 1990,
96–101, Rockefeller 1991, 5–18, Tuusvuori 1999). Evoluutioteoria näytti tarjoavan
mahdollisuuden vapauttaa filosofia dogmaattisesta spekulaatiosta empiiriseen ajatteluun,
jossa luonnontiede valloittaa uskonnollisen absolutismin paikan filosofisten ongelmien
ratkaisijana.
Vaikutusvaltaisin esimerkki uudesta evolutionarismista liittyi englantilaisen Herbert
Spencerin (1820–1903) filosofiaan. Spencerin tavoitteena oli laajentaa evoluutioteoria
kaikille filosofian alueille ja luoda tätä kautta ”täydellisesti yhdistetty tiedon systeemi”
(Spencer, lainattu teoksessa James 1987, 996).31 Vaikka Spencerin kehittelemät teemat
olivat keskeisessä asemassa naturalistisen pragmatismin kehityksen kannalta, klassiset
pragmatistit suhtautuivat kriittisesti hänen determinismiinsä (ks. CP 6.14, 6.553–554,
James 1987, 504, 531, 1154, 1992, 893–909, EW 1, 102, 217, Dewey teoksessa
Archambault 1966, 44). Erityisesti James koki spencerilaisen systemaattisen
evolutionarismin
ongelmallisena
mekaanis-deterministisen
”suljetun
maailmankaikkeuden” ajatuksessaan. James piti Spencerin evolutionarismia vieraana
yksilöllistä aktiivisuutta korostavalle ”amerikkalaiselle luonteenpiirteelle”. (Emt. 19.).32
Jamesin oman pragmatismin onkin nähty ilmentävän ”taatusti amerikkalaista
individualismia” (Curti, lainattu kirjoituksessa Immonen & Tuusvuori 1999, 28). Vaikka
James tunsi kosmopoliittina laajalti eurooppalaista filosofista perinnettä (ks. Thayer 1981,
71–73, Feinstein 1999, luku 8), hänen anti-intellektualistinen filosofinen sävynsä
31

On syytä huomauttaa, että Spencerin evolutionarismi perustui pikemminkin Lamarckin kuin
Darwinin evoluutioteoriaan. Rusen (1986) mukaan Spencerin edistysajattelu istuukin huonosti
darvinistisen naturalismin yhteyteen.
32
Muiden klassisten pragmatistien tavoin Jamesin ajattelun tausta oli uskonnollinen. Hänen
kuuluisa ”uskomuksen tahdon” doktriininsa (ks. James 1992, 445–479) juonsi juurensa
henkilökohtaiseen kriisiin, jonka hän koki hengellisyytensä ja Spencerin kannattaman
evolutionaarisen determinismin välillä. Mainittu kriisi – joka oireili jopa psykosomaattisina
vaivoina ja syvänä masennuksena – johti osaltaan Principles of Psychology -teoksessa (ilm. 1890)
esitettyyn näkemykseen vapaasta tahdosta osana mielen funktionaalista toimintaa (ks. Murphy
1990, 15–17, Mounce 1997, luku 5). Peircen uskonnollisesta taustasta ks. esim. Hookway (1990, 1–
12, Mounce 1997, 5–7). Deweyn kiinnikkeistä (ja pesäerosta) uskonnolliseen ajatteluun ks.
Rockefeller (1991), Shea (1992) ja Ryan (1995, luvut 2–3). On tärkeää ymmärtää, että
Metafyysisen Klubin piirissä keskustellut ongelmat juontuivat syvältä New Englandin
uskonnollisfilosofisten pääsuuntausten (unitarismin ja transsendentalismin) ja uuden
luonnontieteellisen ajattelun välisistä sovitteluyrityksistä (ks. tarkemmin Kuklick 1977, 1985, 2001,
luku 8, Crunden 1990, 135–148, Immonen & Tuusvuori 1999). On myös hyvä pitää mielessä, että
Metafyysisen Klubin perustamisen aikaan amerikkalainen yliopistofilosofia oli vielä pitkälti
uskonnonfilosofiaa (Ryan 1995, 51–52). Mainittakoon vielä, että Spencer sisällytti
evoluutiofilosofiaansa myös teologisen näkökulman: hän piti fysikaalisten prosessien lähtökohtana
”tuntematonta energiaa”, jonka hän nimesi ”Jumalaksi” (MW 4, 12). Dewey piti tätä ratkaisua,
kuten muitakin absolutistisia ratkaisuja, ”metafyysisten hyödykkeiden haalistuneena osana” (emt.).
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poikkesi monien eurooppalaisten filosofien akateemisesta yleisilmeestä jatkaen varhaisen
pragmatismin taustahahmojen pohdintoja (emt.). Tämä näkyy esimerkiksi Jamesin
suhtautumisessa metafysiikkaan. James ei ymmärtänyt metafyysistä tutkimusta
kantilaisten tavoin kokemuksen aprioristen edellytysten tarkasteluksi. Jamesille
metafyysiset ongelmat olivat pikemminkin ihmisten arkiseen elämänkäytäntöön liittyviä
reflektoimattomia käsityksiä kuin tietoisuuden universaaleja ehtoja kartoittavia
peruskysymyksiä (James 1987, 507).
Vaikka Peircen ja Jamesin filosofiat antoivat herätteen myöhemmälle pragmatismille,
on kyseenalaista, voidaanko naturalistisesta pragmatismista puhua ennen Deweyn
filosofisen ajattelun kypsymistä. Toisaalta, kuten edellä on jo tullut esiin, klassisen (ja
tätä kautta myös uuden) pragmatismin sisäiset jännitteet näyttävät palautuvan pitkälle
Peircen ja Jamesin filosofisten lähtökohtien välisiin eroihin.33 Sikäli, kun vielä
hyväksymme heuristisena johtolankana Thayerin (1981, 165) esittämän näkemyksen,
jonka mukaan Deweyn filosofiassa ”todistamme Peircen pragmatismin kriittisten ja
tieteellisten motiivien yhteensulautumista Jamesin moraalisiin implikaatioihin ja
ideoihin”, Peircen ja Jamesin filosofisten lähtökohtien lähempi tarkastelu on perusteltua,
sillä se auttaa ymmärtämään Deweyn naturalistisen pragmatismin muotoutumista. Tästä
syystä etenen seuraavassa Deweyn filosofian systemaattiseen tarkasteluun Peircen ja
Jamesin pragmatismien välisten erojen kautta.34
33

Etenkin Rorty (1990) on kannattanut näkemystä, jonka mukaan Peircen ajattelulle olivat
keskeisiä sellaiset perinteiset (so. kantilaiset) representaatiota koskevat ongelmat, jotka myöhempi
pragmatismi pyrki hälventämään kokonaan (ks. myös Sleeper 1986, 46–51, Hookway 1990, 2–3).
On merkille pantavaa, että Peirce toi itse toistuvasti esiin oman ajattelunsa kantilaisia lähtökohtia
(ks. esim. CP 1.4, 5.12, 5.412) kritisoiden myöhempiä pragmatisteja – Jamesista lähtien –
alkuperäisten ideoidensa muokkaamisesta (ks. CP 5.414, 5.466–467). Ilmeisesti tätä silmällä pitäen
pragmatismia onkin kuvattu ”omituisen ristisiitoksen tulokseksi”, joka syntyi ”Kantin ja Darwinin
ajatuksia yhdistelemällä” (Kilpinen et al. 1999, 37). Myös Pihlström (2002) on muistuttanut
pragmatismin kantilaisesta taustasta. Jamesia ei voi nähdäkseni pitää kantilaisena filosofina, mutta
on totta, että Dewey laati väitöskirjansa Kantin filosofiasta ja että osa hänen varhaisista
kirjoituksistaan kosketteli Kantin ”filosofista metodia” ja ”psykologiaa” (ks. etenkin EW 1, 34–47,
EW 3, 180–184, ks. myös Dykhyizen 1973, 35–37, Boisvert 1988, 16–21). Deweyn kypsän kauden
filosofia tekee kuitenkin selvän pesäeron kantilaiseen idealismiin (ks. etenkin Dewey 1999, ks.
myös Boisvert 1998, 23–24, Määttänen 2001, vrt. Pihlström 2000, 2001b, Prawat 2001).
34
Olen tietoinen vaarasta, joka sisältyy liian yksinkertaistavaan tulkintaan Deweyn naturalistisesta
pragmatismista Peircen ja Jamesin esittämien ajatusten synteesinä. Dewey-kommentaattoreista
etenkin Shook (2000, 5) on kannattanut näkemystä, jonka mukaan Deweyn ”instrumentalistinen
logiikka ja totuuden teoria” eivät ”olleet läheskään niin paljon velkaa Peircen ja Jamesin
pragmatismeille kuin on yleensä otaksuttu” (ks. myös Glassman 2003, vrt. Sleeper 1986, luku 2).
Tätä tukee Shookin mukaan se, ettei Dewey koskaan jakanut Peircen käsityksiä logiikasta ja
todellisuudesta eikä liioin tunnustanut omakseen Jamesin myöhäiskauden subjektivistista
pragmatismia (Shook 2000, 14, vrt. Prawat 2000b, 2001). Shookin (2000, 14–16) mukaan Deweyn
ajattelun kehitykseen vaikuttivat jo ennen Jamesin ja Peircen kirjoituksiin tutustumista Thomas
Huxleyn organistinen fysiologia, G. S. Morrisin Johns Hopkinsissa pitämät luennot hegeliläisestä
absoluuttisesta idealismista, G. S. Hallin luennot kokeellisesta psykologiasta sekä Darwinin
evoluutioteoria. Chicagon kaudella Deweyn ajatteluun vaikuttivat myös Meadin sosiaalipsykologia,
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Kiinnitän huomioni aluksi eroihin vanhempien pragmatistien tiedonkäsityksissä.
Perustelen lähestymistapaani Thayerin (1981) esittämällä tulkinnalla, jonka mukaan
Deweyn myöhäiskaudellaan kehittelemät naturalistiset ideat saivat tärkeän kimmokkeen
moderniin tiedonkäsitykseen liittyvistä jännitteistä (ks. myös Sleeper 1986).
Käsittelyjärjestykseni noudattaa pääpiirteissään edellä esittämääni Deweyn naturalistisen
pragmatismin osa-alueiden jaottelua (ks. luku 2.3). Etenen Deweyn teoreettisen filosofian
tarkastelusta hänen käytännöllisen filosofiansa tarkasteluun. Taustalla on ajatus, jonka
mukaan Deweyn mukaan perinteiseen epistemologiaan liittyvät jännitteet heijastuvat
pyrkimyksessä pitää yllä ontologisia erotteluja, jotka estävät filosofiaa toteuttamasta
kriittistä tehtäväänsä, älyllisen reflektion ohjaaman demokraattisen yhteiskuntaelämän
konstituutiota. Filosofian kriittisen tehtävän toteutuminen edellyttää näin perinteisen
tietoteorian ja ontologian rekonstruktiota. (Westbrook 1991, 65–71.)
progressiivinen pedagogiikka sekä yleisemmin Deweyn vierastama “skandaalimainen looginen
erottelu tieteen ja moraalin välillä”, joka oli ristiriidassa hänen humanistisen liberalisminsa kanssa
(ks. myös LW 5, 156–157, Rockefeller 1991, luku 2, Sutinen 2003, 16–17). Toisaalta vanhempien
pragmatistien vaikutusta ei ole syytä vähätellä. Dewey toi itse toistuvasti esiin etenkin Jamesin
psykologian keskeisen roolin oman näkökulmansa kehityksessä (Dewey 1982, Alexander 1987, 72;
Dewey myös omisti Jamesille teoksen Studies in Logical Theory). Peircen vaikutus on
kiistanalaisempi, vaikka hänen panoksensa Deweyn myöhempään ajatteluun lieneekin yleisesti
tunnustettu. Vaikka Dewey tutustui Peircen ajatteluun jo vuosina 1882–1884 opiskellessaan Johns
Hopkinsin yliopistossa, hän alkoi ilmeisesti tunnustaa tämän filosofisen arvon vasta 1910-luvulla
(Dykhuizen 1973, 30–31, ks. myös Sleeper 1986, luku 2, Shook 2000, 14, 130–131, 213–214,
Prawat 2000b, 2001). Peircen vaikutus näkyykin voimakkaimmin Deweyn myöhäiskaudella,
etenkin teoksessa Logic: The Theory of Inquiry (ks. esim. LW 12, 3, 17, ks. myös LW 16, 8–12,
Thayer 1981, 166–167, Ryan 1995, 72–74). Deweyn näkemys saamistaan vaikutteista on esitetty
omaelämäkerrallisessa artikkelissa From Absolutism to Experientalism (1930/LW 5, 147–160) ja
hänen tytärtensä laatimassa lyhyessä elämäkerrassa (Dewey, Jane 1980, 3–45), joita voinee pitää
tämän asian luotettavimpina lähteinä.

3 John Deweyn naturalistinen pragmatismi
3.1 Taustaa: Peircen ja Jamesin pragmatismien tiedonfilosofiset
lähtökohdat
Deweyn myöhäiskauden filosofiaa on mahdollista lähteä hahmottamaan Jamesin
esittämien ajatusten uudelleen muotoiluna, joka sai myöhemmin Peircen
pragmatis(is)mista loogista eheyttä. Tarkastelen seuraavassa eroa Peircen ja Jamesin
pragmatismien lähtökohdissa suhteessa tietoteoreettiseen ongelmaan, joka koskee
pätevän tiedon luonnetta ja mahdollisuutta.35 Käsittely toimii samalla johdantona Deweyn
keskikaudellaan kehittämän instrumentalistisen epistemologian tarkastelulle.

3.1.1 Peircen realismi
Peircen tietoteoreettiset lähtökohdat olivat pohjimmiltaan realistisia: tiedon ongelmassa
on kyse siitä, millä ehdoilla maailman objektit ovat meille edustettuina ja miten
(re)konstruoimme ja käsitteellistämme niitä koskevan tiedon kokemuksemme puitteissa
(Hookway 1992, 3). Peirce katsoi tiedon analyysin edellyttävän semioottista analyysia.
Todellinen tiedon ongelma koskee näin ollen merkityksentuottoa ja tiedon tuoton logiikka
merkityksen muodostuksen logiikkaa. (Ks. Peirce 1955, luku 7, CP 1.444, 5.470–490.)
Peircen tiedonfilosofia oli tärkeä päänavaus nykysemiotiikalle. Samalla se avasi tietä
naturalisoidulle epistemologialle. Peirce ei pitänyt merkityssuhdetta yksinkertaisena
vastaavuussuhteena tietoisuuden ja reaalimaailman välillä, vaan liitti sen (ihmis)elämään
35

Ongelmalle on annettu filosofian historiassa monta nimeä: sitä on kutsuttu mm. tiedonkriittiseksi
ongelmaksi, representaation ongelmaksi, skeptisismin ongelmaksi, Locken ongelmaksi ja
empirismin ongelmaksi. Kaikki ovat viime kädessä palautettavissa yleisempään kysymykseen siitä,
millä ehdoilla todellisuudesta voidaan saada luotettavaa tietoa (ks. Thayer 1981, 10–11, Määttänen
1993a, luku 2, Lammenranta 1993, luku 1). Etenkin Thayer (1981) pitää tätä keskeisimpänä
pragmatismin historiaa jäsentävänä kysymyksenä.
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kuuluvaan tiedon tuoton pyrkimykseen. Tiedon muodostus on dynaaminen prosessi, jossa
semioottinen (merkitystä tuottava) agentti tulkitsee reaalimaailman asioita merkkeinä.
Merkitys tulkitaan ajattelussa, joka pyrkii uskomusten vakiinnuttamiseen. Uskomukset
ovat toiminnan tapoja. Ajattelu toimii näin välittävänä vaiheena hankkeessa, jossa
maailman asiat pyritään tekemään merkityksellisiksi tulevan toiminnan kannalta. (Peirce
1955, luku 3, 257–358, 274–286, CP 5.388–410, 5.417–419, 5.470–490.)
Ajattelun ymmärtäminen semioottiseksi toiminnan tapojen vakiinnuttamiseksi viitoitti
tietä pragmatistiseen merkitysteoriaan, jonka mukaan asian, idean tai käsitteen merkitys
on niiden tuottamissa käytännöllisissä seuraamuksissa. Peirce (2000, 58, CP 5.402)
muotoili tämän teorian ytimen kuuluisassa pragmatistisessa maksiimissaan:
Harkitse, mitä sellaisia vaikutuksia käsitämme käsityksemme kohteella olevan, joilla
voisi olla käsitettäviä käytännön seuraamuksia. Siten käsityksemme näistä vaikutuksia
on kaikki mitä kohteesta käsitämme. (Suom. Markus Lång.)
On huomattava, että pragmatistinen maksiimi – josta Peirce esitti useita versioita (ks.
esim. CP 5.9, 5.422, 5.438, 5.468) – ohjaa filosofiaa tarkastelemaan nimenomaan yleisten
(tai intellektuaalisten) käsitteiden seuraamuksia. Yleinen käsite tarkoittaa tässä käsitettä,
”jonka rakenteen varaan objektiivista tosiasiaa koskevat argumentit voivat nojata” (CP
5.467, ks. myös CP 5.8). Tällaisiin käsitteisiin liittyy ”implikaatioita, jotka koskevat
jonkin tietoisen olennon tai elottoman objektin yleistä käyttäytymistä ja näin välittävät –
– tavanmukaisen käyttäytymisen ’tulisi-toimimisia’ (’would-acts’) [ja] ’tulisi-tekemisiä’
(’would-dos’)” (emt., ks. myös CP 5.482). Intellektuaaliset käsitteet voidaan ymmärtää
toiminnan tai käyttäytymisen mahdollisuuksiksi, jotka voivat toteutua tulevaisuudessa.
Intellektuaalisen käsitteen merkitys on eteenpäin viittaavaa sekä tulevaisuuden asiantiloja
välittävää, ennakoivaa ja yhteen kokoavaa.36

3.1.2 Jamesin humanismi
Peircen pragmatistinen maksiimi olisi todennäköisesti jäänyt vähemmälle huomiolle, ellei
James olisi käyttänyt sitä oman pragmatisminsa lähtökohtana (Mounce 1997, luku 3).
Kuten edellä on jo käynyt ilmi, Jamesin pragmatismitulkinta erosi merkittävästi Peircen
tulkinnasta. Siinä, missä Peirce korosti realistina pragmatistisen maksiiminsa arvoa
36

Thayerin (1981, §21) mukaan Peirce nimenomaan korosti, että yleisten käsitteiden merkitys
liittyy toiminnan käsitettävissä oleviin seuraamuksiin. Murphy (1990, 27–29) puolestaan
huomauttaa, että Peircen alkuperäiset esimerkit maksiimin sovelluksesta (jotka on esitetty v. 1878
ilmestyneessä kirjoituksessa How To Make Our Ideas Clear, CP 5.388–410, suom. Peirce 2000)
koskevat ensisijaisesti ominaisuuksia (kuten kovuus, paino ja voima). Pragmatistista maksiimia
soveltaessamme olemme tällöin ensisijaisesti kiinnostuneita niistä kriteereistä, joilla jonkin objektin
jokin ominaisuus voidaan käsitteellistää. Nämä kriteerit taas määräytyvät sen perusteella,
minkälaisia operaatioita objektille voidaan suorittaa tieteellisen yhteisön hyväksymien
pelisääntöjen puitteissa. Kaikkien näiden operaatioiden – niin toteutuvien kuin mahdollistenkin –
tulosten summa kattaa asian intellektuaalisen merkityksen. Ks. myös Wennerberg (1962, 116–147),
Hookway (1992, 49–50, 234–240).
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”yleisyyden” lisäämisessä ”eksistenssissä” (CP 5.433), James (1909, 209–210) painotti
omassa pragmatismissaan ”konkreettisen, yksilöllisen, partikulaarisen ja vaikuttavan”
merkitystä suhteessa ”abstrakti[in], yleise[en] ja elottoma[an]”. Jamesin tiedonkäsitystä
voikin pitää Peircen tulkintaa empiristisempänä, nominalistisempana ja
humanistisempana (ks. Thayer 1981, §27, Dewey 1982, 30, Sleeper 1986, 50–54, Deely
2000, luku 1).37
Peircen painottaessa pragmatistisen maksiimin merkitystä loogisena apuvälineenä
James yleisti sen filosofiseksi menetelmäksi, jonka avulla voidaan ratkaista ”metafyysisiä
kiistoja” (jamesilaisittain tulkittuna, ks. luku 2.4.2, James 1987, 507). Jamesin (emt. 506)
esittämässä muodossa pragmatistinen menetelmä ”pyrkii tulkitsemaan jokaisen ajatuksen
(notion) jäljittämällä siihen liittyvät käytännölliset seuraamukset” (ks. myös emt. 857).
Jamesin mukaan käsitteellinen erottelu on ”joutava”, jos siitä ei seuraa erottelua, jolla on
merkitystä toiminnassa (emt. 508). James sovelsi Peircen pragmatistista maksiimia
käytännöllisen filosofian alueelle: hän ymmärsi pragmatismin menetelmäksi filosofisten
erimielisyyksien selventämiseksi, mikä tapahtuu tehokkaimmin ennakoimalla ja
reflektoimalla niiden mahdollisia käytännöllisiä seuraamuksia (James 1987, 506).
Jamesin käytännöllinen painotus vaikutti siihen kielteiseen kuvaan, joka monille
hänen aikalaisilleen muodostui pragmatismista (ks. emt. 866). Vulgaari tulkinta näki
pragmatistien samaistavan käsitteiden ja ideoiden totuudellisuuden niiden
hyödyllisyyteen ja päätyvän tätä kautta antirealismiin ja epistemologiseen mielivaltaan.38
Peircen pragmatismiin tällainen tulkinta ei sovellu. Kuten edellä totesin, Peircelle
intellektuaalisten käsitteiden merkitys piili niiden lainmukaisissa seuraamuksissa, jotka
on mahdollista selvittää kokeellisesti ja kiteyttää yleisiksi toiminnan ohjeiksi. Peircen
realistiseen pragmatismiin liittyi näin epistemologinen optimismi ja luottamus tieteellisen
(kokeellisen) toiminnan mahdollisuuksiin objektiivisen tiedon tuottamisessa.39
Toisaalta myös Jamesin leimaaminen antirealistiksi lienee ollut hätiköityä. On totta,
että James korosti Peircea enemmän ideoiden seuraamusten yksilöpsykologista tulkintaa.
Filosofisten käsitteiden arvo oli Jamesin mukaan löydettävissä elämänalueelta, jota Peirce
ei näyttänyt pitävän merkityksellisenä intellektuaalisessa mielessä, nimittäin niistä
37

Mouncen (1997) mukaan James käytti oman pragmatisminsa lähtökohtana Peircen varhaista
muotoilua pragmatistisesta maksiimista. Tässä muotoilussa Peirce oli vielä kiinnittynyt
nominalistisempaan tulkintaan, joka pyrki säilyttämään fenomenalistisen elementin realismin
yhteydessä. Peirce muokkasi näkökulmaansa realistisemmaksi myöhäisfilosofiassaan (ks.
tarkemmin emt. 36–43, Flower & Murphey 1977, 593, ks. myös CP 8.208, Dewey 1982, Sleeper
1986, 44–45).
38
Näitä tulkintoja ruokki Jamesin huoleton sananvalinta: hän mm. kytki käsitteiden merkityksen
niiden ”kassa-arvoon”, mikä ärsytti pragmatismin kriitikoita (James 1987, 573). Klassisen
pragmatismin kuuluisimpia aikalaisarvostelijoita olivat Bertrand Russell, G. E. Moore, James Pratt
ja Arthur Lovejoy. Pragmatistisen ja analyyttis-empiristisen realismin kannattajien kiistasta voi
hahmottaa kuvaa esim. tutustumalla teoksessa Meyer (1985) dokumentoituun keskusteluun
Deweyn ja Russellin välillä. Ks. myös Morgenbesser (1977, etenkin luku 3), Thayer (1981, 5–7),
Tiles (1988, 10–19), vrt. Rorty (1997), Putnam (1997).
39
On kuitenkin muistettava, että Peircen tietoteoria oli fallibilistista. Totuus oli hänelle korkeintaan
hypoteettinen raja-arvo, joka on potentiaalisesti saavutettavissa tieteellisen yhteisön tutkimuksen
kautta (CP 1.8–13, 1.137–175, 5.311, ks. myös Hookway 1985, 1, Pihlström 1996a, 57–63).
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ihmiselämän partikulaarisista tilanteista, joissa käsitteet toimivat yksilöllisten intressien
palveluksessa (ks. Thayer 1981, §27, Hookway 1997).
Jamesin tiedonkäsitystä voinee kuitenkin luonnehtia nykypäivän näkökulmasta
pikemminkin pluralistiseksi kuin antirealistiseksi.40 Totuusteoriana siihen näyttää
liittyvän sekä pragmaattisia että koherenssiteoriaan viittaava piirteitä. Esseessään
Humanism and Truth James korostaa, että tiedon totuusarvo liittyy sen
”käyttökelpoisuuteen, ”eleganssiin” ja yhdenpitävyyteen aiempien uskomustemme
kanssa” (James 1987, 861, ks. myös emt. 823–824). Totuus ennemminkin ”tuo lisää” kuin
”kopioi”: totuuden selvittämiseen liittyy sellaista ”yhteistoimintaa” tosiasioiden kanssa,
mikä auttaa meitä ”ennustamaan kokemuksiemme kulkua, kommunikoimaan toisten
kanssa ja ohjaamaan elämäämme säännönmukaisesti – –, jotta meillä olisi asioista
puhtaampi, selvempi, kattavampi mielikuva” (emt. 862). Tällainen totuuskäsitys kertoo
suvaitsevaisuudesta erilaisia maailmankuvia ja diskursseja kohtaan. Samalla se ennakoi
1900-luvun loppupuoliskon postmodernismia (ks. Pihlström 1996a, etenkin luvut 2.2.2,
4.3 ja 4.4).
Peircen ja Jamesin tiedonkäsityksiä yhdistää pitäytyminen tekijän tiedon traditioon:
molemmat ymmärtävät tiedon toiminnan funktioksi. Jamesin mukaan tieto ei ole
kuitenkaan merkkivälitteinen suhde sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä. Tiedon
kohteena ei ole reaalimaailmaan valmiiksi asetettu objekti, vaan ”joukko ominaisuuksia,
jotka sattuvat käytännöllisesti tai esteettisesti kiinnostamaan meitä” (James 1890, 274).
Vastaavasti totuus on Jamesille (emt. 924) ”yksinkertaisesti suhde emotionaaliseen ja
aktiiviseen elämään”: ”intressit, hypoteesit, postulaatit, sikäli kun ne toimivat pohjana
ihmisen toiminnalle – –, auttavat tekemään totuuden, jonka ne julistavat” (James 1992,
17–18, kursivointi alkup.). Toisin sanoen kokemuksesta riippumattoman maailman
tosiasiat eivät ole vielä sellaisenaan totuuden tae. Totuus on ”uskomusten funktio”, joka
välittää toisiinsa kokemuksen eri vaiheita (James 1987, 585).
Jamesin individualismissa voi nähdä heijastuvan laajemman moraalisen huolen
filosofisten ideoiden pragmaattisista seuraamuksista (ks. Pihlström 1996a, 38). Vaikuttaa
siltä, että tämä huoli leimasi Jamesin koko filosofista tuotantoa. Edellä esitetty
totuusmääritelmää koskeva lainaus on peräisin Jamesin ensimmäisestä merkittävästä
filosofisesta esseestä Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Correspondence, jossa
hän ennakoi pragmatistisen filosofiansa teemoja. Esseen lähtökohtana toimi
spenceriläisen deterministisen evolutionarismin kritiikki, johon olen jo viitannut edellä
(ks. luku 2.4.2). James ei voinut hyväksyä ajatusta ihmismielestä biologisesti ennalta
määrättynä mekanismina. Jamesin (1992, 21) mukaan ”mielelle kuuluu, sen synnystä
lähtien, spontaanisuus, äänivalta”: tiedolla on lähtökohdissaan inhimilliset kasvot ja tätä
kautta myös moraaliset implikaationsa. Tieto on ”hyvän alalaji” (James 1987, 520,
kursivointi alkup.), mikä tarkoittaa, että vaikka sen kriteerinä on tyydytyksellisyys, tätä
kriteeriä ei voi alistaa yksilöllisille haluille ja vaateille (Pihlström 1996a, 40–41). James
näyttääkin olevan ensisijaisesti kiinnostunut erilaisten toisiinsa liittyvien tietämistapojen
40

Pihlströmin (1996a, 64) mukaan jamesilainen pluralismi hylkää ”ideaalisen tai yksittäisen
”finaalisen vaihtoehdon”, joka esittää maailman korrektisti” ja johtaa ”yhtäläisesti hyväksyttävien
ontologioiden” myöntämiseen (ks. myös Price 1992). Jamesin pluralismissa on Pihlströmin (1996a,
72) mukaan näin nähtävissä kaksi perustasoa: (1) maailma on ”monta” ja (2) maailma on
kuvattavissa samanaikaisesti monesta näkökulmasta. Ks. myös Putnam (1997b) ja työni luku 3.4.1.
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edellytyksistä hyvän elämän rakentamisessa. Tietämisen (ja tätä kautta totuuden)
kriteerinä toimivat tästä näkökulmasta sellaiset toiminnan tavat, joiden kautta
omaksumamme käsitykset voivat olla eettisesti johdonmukaisia aiemmin hyväksyttyjen
ja tulevaisuudessa omaksuttavien käsitysten kanssa.
Jamesin pluralistisen tiedontulkinnan ymmärtämistä helpottaa, kun muistamme, että se
perustuu hänen radikaaliin empirismiinsä, jonka lähtökohtana toimi hänen
funktionalistinen psykologiansa. Jamesin psykologinen pääteos, vuonna 1890 julkaistu
Principles of Psychology, hahmotti ”pehmeää” darwinilaista kuvaa ajattelusta funktiona,
joka ohjaa organismin sopeutumista ympäristöönsä. James pyrki teoksessaan
tarkastelemaan mielellisiä ilmiöitä ”tietoisuuden virtana”, tulevaisuuden päämääriä ja
näiden päämäärien tavoittamiseen sopivia keinoja tasapainottavana dynaamisena
prosessina (James 1890, 8, 11, 114–115, luku 9). Kaikki kokeminen – ja tätä kautta kaikki
tiedon ja merkityksentuotto – saa alkunsa tämän tietoisuuden virran
primaariaktiviteeteista, kokemuksen esitietoiselta ”reunalta” (fringe) (emt. 258). Tämä
tarkoittaa, että kaikki käsitteelliset erottelut, mukaan lukien psykologiset erottelut, ovat
lähtökohdiltaan funktionaalisia erotteluja, jotka tehdään kokemuksen alkuperäisen elävän
yhteyden puitteissa. Tiedon tuoton analyysi on näin sidoksissa empiirisiin lähtökohtiin.
Jamesin radikaalilla empirismillä oli keskeinen asema Deweyn eksperimentalismin (ja
tätä kautta hänen instrumentalistisen tiedonfilosofiansa) muodostumisessa. Eroa löytyy
kuitenkin tavassa, jolla nämä ajattelijat ymmärsivät kokemuksen subjektin. James korosti
yksilöllisiä intressejä ja välittömästi tunnettuja emotionaalisia impulsseja
ajatteluprosessin lähtökohtina ja kanavoijina. Deweylle tiedontuoton lähtökohtana oli
kokonaisvaltainen vuorovaikutustilanne.41

3.2 Deweyn tiedonfilosofia
3.2.1 Tiedonfilosofian naturalistinen rekonstruktio
Huomasimme edellä, että keskeinen ero Peircen ja Jamesin tiedonfilosofioiden välillä
liittyy heidän erilaiseen tapaansa tulkita pragmatistista maksiimia. Peircelle kyseessä oli
käsitteiden merkitystulkinnan looginen periaate, Jamesille käytännön elämää helpottava
menetelmä, jonka avulla voidaan pyrkiä eroon metafyysisistä sekaannuksista. Deweyn
voidaan katsoa rekonstruoineen nämä kaksi lähestymistapaa viitekehyksessä, joka
laajensi naturalistisen näkökulman ”uudeksi metodologiaksi filosofisten asioiden
käsittelemiseksi” (Boisvert 1988, 16, ks. myös Sleeper 1986, luvut 2 ja 3).
Ensimmäinen systemaattinen esitys uudesta lähestymistavasta sisältyi Deweyn
toimittamaan teokseen Studies In Logical Theory (ilm. 1903).42 ”Uusi logiikka” poikkesi
41

Tarkastelen Deweyn kokemuskäsitystä lähemmin luvussa 3.4.2.
On huomattava, että Deweylle ”logiikka” tarkoitti ensisijaisesti tieteenfilosofiaa, tai tarkemmin
tiedontuoton metodologiaa, mikä merkitsee, ettei Dewey tehnyt tavanomaista erottelua muodollisen
ja menetelmällisen logiikan välille (Shook 2000, 189). Deweyn näkökulmasta logiikkaa
tarkastellaan älyllisen toiminnan kehitysmuotoina, ”tuloksina, jotka on valikoivasti eristetty siitä
42
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”vanhasta logiikasta” korostaessaan ”tutkimuksen taidetta” (the art of inquiry), ts.
merkitystä tuottavaa toimintaa, kaiken tiedonmuodostuksen ehtona (MW 4, 7–8, 10–14,
MW 10, 335). ”Tutkimuksen taide” ei sinänsä poikkea arkielämän pragmaattisista
pyrkimyksistä: pikemminkin sen voi katsoa edustavan jälkimmäisen kehittyneimpiä
muotoja (ks. Alexander 1987, luku 6). Tärkeää on huomata, että arkipäiväisen
ongelmanratkaisun kehitysmuotona ”uusi logiikka” ei tukeudu apriorisiin tai
transsendentaalisiin periaatteisiin. Tiedon tuotto on aina konkreettista ja
tilannesidonnaista: se koskee ihmiselämän arkisia tilanteita, joille on luonteenomaista
muuttuvuus ja epävakaisuus. Tiedon tuoton tehtävänä on yksinkertaisesti tuottaa
merkitystä, vakautta arjen epävakauteen. Peirce oli esittänyt semiotiikassaan tämän
merkityksentuoton yleiset periaatteet: James pyrki osoittamaan näiden periaatteiden
sovellusarvon inhimillisessä elämänkäytännössä. Osittain vanhemmista pragmatisteista
riippumatta Dewey yhdisti nämä näkökulmat naturalistisessa viitekehyksessä.
Tiedonkäsityksen rekonstruktiolla oli syvältä luotaavat seuraamuksensa Deweyn
ajattelulle. Se auttoi Deweya luopumaan varhaisfilosofiansa idealistisesta absolutismista
ja muotoilemaan tilalle vaihtoehtoa, jonka avulla filosofia voisi säilyttää paikkansa
empiiristen tieteenalojen rinnalla niiden kriittisenä tarkastelijana. Samalla se vapautti
Deweyn naturalistisen näkökulman hahmottamiseen, joka pyrkii ylittämään perinteiset
filosofiset dualismit teorian ja käytännön, tieteen ja moraalin, mielen ja ruumiin sekä
tietävän ja tiedetyn välillä.43
Deweyn yritys laajentaa klassisen pragmatismin epistemologinen näkökulma
koskemaan koko filosofian aluetta ei jäänyt huomaamatta vanhemmilta pragmatisteilta.
Siinä missä Peirce (CP 8.190) tyytyi kohteliaasti toivottamaan Deweylle ja muille
”Chicagon instrumentalisteille” onnea yrityksessään logiikan naturalisoimiseksi,44 James
kontekstista, joka toi ne esiin” (Boisvert 1988, 182). Alexander (1987, 23) nimittääkin Deweyn
logiikkaa “elämän logiikaksi”, joka kiinnittää huomionsa “kokemuksen funktionaalisiin suhteisiin
apriorisia intellektuaalisia kategorioita perustamatta” (ks. tarkemmin emt. luku 2, ks. myös EW 1,
59–60).
43
Dewey oli tuonut esiin tarpeen tällaisen näkökulman muotoilulle jo varhaisissa kirjoituksissaan
(ks. esim. EW 1, 296, ks. myös LW 5, 147–148, Boisvert 1988, luku 1). Innoitus
kokonaisvaltaiseen filosofiseen hahmotukseen oli ilmeisesti lähtenyt liikkeelle jo Deweyn
nuoruusvuosina hänen tutustuessaan T. H. Huxleyn fysiologiaan (Westbrook 1991, 5). Deweyn
varhaisfilosofiassaan omaksuma jälkihegeliläinen idealismi oli yksi ratkaisu tähän
kokonaisvaltaisuuden kaipuuseen: naturalismi tarjosi toisen ratkaisun. Alexander (1987, luku 2) ja
Shook (2000, luku 2) ovat esittäneet kokoavan kuvauksen Deweyn idealistisesta periodista. Ks.
myös White (1977), Sleeper (1986, luku 2) ja Westbrook (1991, luvut 1–4).
44
Chicagon instrumentalisteihin voidaan lukea Deweyn lisäksi James Tufts, G. H. Mead, James
Angell, Addison Moore ja Edward Ames (Dykhuizen 1973, luku 6, Ryan 1995, 118, Sutinen 2003,
11). Peirce esitti mainitut kommenttinsa v. 1904 Nation-lehdessä julkaistussa arviossa (CP 8.188–
190). Koska Peirce koki lehden toimituspolitiikan ”laimennetuksi”, hän ilmaisi mielipiteensä
suorasanaisemmin henkilökohtaisessa kirjeessään Deweylle (CP 8.239–244, ks. myös CP 5.508,
8.189, Sleeper 1986, 44–46). Prawat (2000b, 2001) katsoo, että Peircen kritiikillä oli merkitystä
Deweyn instrumentalismin ja siihen liittyvän pedagogisen näkökulman muuttumisessa 1910-luvun
puolivälissä jamesilaisesta peircelaiseen suuntaan (vrt. kuitenkin Garrison 2001, Stanic & Russell
2002).
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puolusti viimeisinä elinvuosinaan (hän kuoli 1910) innokkaasti Deweyn edustamaa
”humanismia” pragmatismin kriitikoita vastaan (ks. esim. James 1987, 857–880, vrt. CP
5.489, 508).45 Vuonna 1931 julkaistussa esseessään The Development of American
Pragmatism (Dewey 1982/LW 2, 3–21) Dewey puolestaan painotti Jamesin
funktionaalisen psykologian merkitystä epistemologisen korrespondenssiteorian
modernisoinnissa. Siinä, missä ”perinteinen” tietoteoria korosti ”termien koherenssia tai
yhteensopivuutta ja idean vastaavuutta asian kanssa”, pragmatismin mukaan ”teoria
vastaa tosiasioita, kun se johtaa kokemuksen välityksellä tosiasioihin, jotka ovat sen
seuraamuksia” (Dewey 1982, 32). Jamesin tavoin Dewey näki pragmatismin eräänlaisena
käänteisenä versiona empirismistä: pragmatisti löytää tiedon totuusarvon sen ohjaaman
toiminnan seuraamuksista. Tällainen näkökulman vaihdos soi Deweyn (emt. 33) mukaan
mahdollisuudelle tietoteoreettisen arvon ja sisällytti (tai oikeammin palautti) tietoteorian
moraaliteoriaan. Samalla se toi esiin tiedon kohteen ontologisen plastisuuden: emme elä
valmiissa maailmassa, vaan meille avautuva maailma on jatkuvasti tekeillä, ja tiedolliset
prosessit palvelevat sen muovaamista ihmistarkoituksiin sopivaksi.
Kantin tavoin Dewey (1999, luku 11) uskoi, että hänen tiedonfilosofiansa on
rinnastettavissa ”kopernikaaniseen kumoukseen” (emt. 251–252). Sekä Kant että Dewey
pyrkivät omalla tavallaan ratkaisemaan skeptisismin ongelmaa. Kant uskoi löytäneensä
järjen apriorista ehdoista riittävän kriteerin tiedolliselle varmuudelle (autonomismi).
Dewey luopui kokonaan ”pyrkimyksestä varmuuteen” (emt. 26) ja esitti, että tiedon ehdot
määräytyvät
ongelmallisen
tilanteen
vuorovaikutuksista.
Tieteellisen
(eksperimentaalisen) menetelmän hyödyntäminen, filosofiseksi asenteeksi yleistettynä,
on tästä näkökulmasta paras tapa suoriutua epävarmassa maailmassa ajan mittaan.
Tiedonmuodostuksen logiikka on näin kiinteässä yhteydessä inhimillisen
ongelmanratkaisun teoriaan.
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Pragmatismin yhteydessä termi ”humanismi” saa erityismerkityksen. Pragmatistinen humanismi
korostaa inhimillisen toiminnan osuutta tiedon ja merkityksentuotossa, Jamesin (1987, 515) sanoin,
”[t]he trail of human serpent is – – over everything”. James (emt. 512–513, 591–605, 857–880)
näytti lukevan sekä Deweyn että Schillerin humanisteiksi pragmatistisessa mielessä. Schillerin
filosofinen näkökulma kehittyi kuitenkin ilmeisesti pitkälti riippumatta amerikkalaisesta
pragmatismista, vaikka Schiller tunnustikin yhteyden oman ajattelunsa ja Jamesin ajattelun välillä
ja pyrki kehittelemään jälkimmäisen esittämiä ideoita. Schiller piti omaa humanismiaan
pragmatismia laajempana projektina. Kupin (1998, 12) mukaan myös Dewey ja Schiller arvioivat
toistensa tekstejä, mutta Schiller vierasti deweylaista sosiaalinaturalismia ja Dewey vastaavasti
Schillerin humanismia, jota hän piti liian subjektivistisena. Dewey päätyikin kutsumaan omaa
näkökulmaansa ”naturalistiseksi humanismiksi” (LW 1, 10). Schillerin filosofiasta ks. Thayer
(1981, §62–69), Kupi (1998).
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3.2.2 Instrumentalismi
Dewey
kutsui
keskikaudellaan
omaksumaansa
tietoteoreettista
asennetta
instrumentalismiksi.46 Termi viittaa tiedon välineelliseen rooliin: Dewey itse määritteli
instrumentalismin ”yrityksenä esittää täsmällinen looginen teoria käsitteistä,
arvostelmista ja päätelmistä eri muodoissa pohtimalla – –, miten ajattelu toimii
eksperimentaalisissa tulevaisuuden seuraamusten määräämisissä” (Dewey 1982, 34, ks.
myös Thayer 1981, §36). Instrumentalismi pyrki naturalisoimaan epistemologian
koskemaan niitä empiirisiä tilanteita, joissa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään osana
ihmiselämän älyllisiä ongelmanratkaisuprosesseja.
Dewey liitti instrumentalismiinsa logiikkaa, mielenfilosofiaa, psykologiaa ja biologiaa
koskevia pohdintojaan. Näin ollen kyseessä oli laajempi kokonaisuus kuin yksittäinen
tietoteoria. Sitä voikin luonnehtia systemaattiseksi pyrkimykseksi hahmottaa
”älyllisyyden toiminnassa” roolia ihmiselämässä (LW 4, 163). Thayerin (1981, 170)
mukaan Deweyn instrumentalismi pyrki sekä (1) empiirisen kuvauksen muodostamiseen
siitä, miten ajattelu toimii ihmisen elämässä, että (2) niiden yleispiirteiden erittelyyn,
jotka määräävät ajattelun kulkua. Edellisen päämäärän saavuttaminen edellyttää
”ajattelun luonnonhistorian” kirjoittamista, jälkimmäinen tiedon tuoton loogista analyysia
(emt., ks. tarkemmin MW 2, 310–315).47
Esseessä The Development of American Pragmatism Dewey (1982, 36, LW 2, 17)
spesifioi instrumentalisminsa ytimen seuraavasti:
46

Shookin (2000, 162) mukaan Dewey kehitti instrumentalisminsa vuosina 1891–1903.
Ensimmäinen tärkeä instrumentalistinen kirjoitus oli Some Stages of Logical Thought (1900/MW
151–174, ks. myös Burnett 1976, xiv, Sleeper 1986, luku 2). Vaikka instrumentalistisen tietoteorian
ja logiikan periaatteet oli jo esitetty kokoelmissa Studies in Logical Theory (1903/ MW 2) ja Essays
in Experimental Logic (ks. MW 10, 310–365), kokoavin esitys näistä projekteista sisältyy teokseen
Logic: The Theory of Inquiry (1938/LW 12). Dewey kehitti instrumentalismiaan niin ikään
teksteissä How We Think (1910/MW 6, uudistettu painos 1933/LW 8) ja Human Nature and
Conduct (1922/MW 14). Ks. lisäksi teokseen Morgenbesser (1977, luku 5) kootut kirjoitukset.
Kuten edellä on jo käynyt ilmi, Dewey käytti filosofiastaan erilaisia nimityksiä. ”Instrumentalismi”
kuvannee näistä parhaiten hänen tiedonfilosofiaansa ja logiikkaansa (ks. esim. MW 2, 304, MW 3,
154, 316–317, MW 6, 88–89, MW 7, 64–78, 327–328, MW 10, 338–340, Thayer & Thayer 1978,
xi–xii, Shook 2000, 108). Myöhempinä vuosinaan Dewey suosi myös termiä ”eksperimentalismi”
(ks. esim. MW 11, 90, MW 12, 220, LW 2, 3, LW 5, 147–160). Viittaus eksperimenttiin
(experiment) inhimillisen kokemuksen (experience) tiedollisena perustana oli kuitenkin ollut esillä
jo Deweyn varhaisfilosofian ”eksperimentaalisessa idealismissa” (ks. EW 4, 264), jonka
hegeliläiset ennakko-oletukset jäivät taka-alalle hänen alettuaan työstää instrumentalistista
logiikkaansa (Dykhuzen 1973, 82–83, vrt. Shook 2000, 185–186). Deweyn instrumentalismia ei
pidä sekoittaa kapeampaan tieteenteoreettiseen (metodologiseen) näkökulmaan, jonka mukaan
tieteelliset teoriat on mahdollista redusoida ohjeiksi, joiden avulla havaintoväittämät muodostetaan
(Tiles 1988, 5–6, 110–111).
47
Ajattelun ”luonnonhistoriasta” ks. Pyrkimys varmuuteen (Dewey 1999), Reconstruction in
Philosophy (MW 12, 77–201). Olen aiemmin (Väkevä 2000a) esittänyt tällaisen genealogisen
näkökulman soveltamista musiikkikasvatusfilosofiaan.
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Alempien organismien sopeutuminen, kuten niiden tehokkaat ja koordinoidut reaktiot
ärsykkeisiin, tulevat ihmisessä teleologisiksi ja näin antavat pohjan ajattelulle.
Reflektio on epäsuora reaktio ympäristöön ja [tämä] epäsuoruuden elementti voi itse
kasvaa suureksi ja hyvin monimutkaiseksi. Kuitenkin sillä on alkuperänsä biologisessa
sopeutumiskäyttäytymisessä ja sen kognitiivisen aspektin perimmäisenä funktiona on
ympäristön olosuhteiden ennakoiva hallinta. Näin ollen älyllisyyden funktiona ei ole
ympäristön objektien kopioiminen, vaan pikemminkin vaarinottaminen niistä tavoista,
joilla voidaan tuottaa tulevaisuudessa tehokkaampia ja hedelmällisempiä suhteita
näihin objekteihin.
Lainauksessa tulee hyvin esiin asenne, jolla Dewey suhtautuu tiedon tuoton (ja tätä
kautta logiikan) alkuperään. Epistemologinen fundamentalismi on tarpeetonta, koska
tiedon ja merkityksentuoton lähtökohtana on toiminnassa tapahtuva ympäristön
muutoksia ennakoiva hallinta (ks. myös MW 10, 338). Tämä tarkoittaa, että kaikki
sellaiset tietokäsitykset, jotka perustuvat ajatukseen tiedon kohteesta tiedostamisprosessia
edeltävänä (”annettuna”), erehtyvät tarpeettomaan ”temporaaliseen siirrokseen” (emt.
336). Tämä siirros korostaa tiedollisten prosessien lähtökohtia tai tuloksia jättäen itse
tietoa tuottavat prosessit huomiotta.48 Tiedon tuoton avaimena ei ole sen enempää
kantilaisten idealistien korostama apriorisiin kategorioihin perustuva synteettinen
tietoisuus kuin ”analyyttisten realistien” korostama reaaliobjektien mekaanis-kausaalinen
vaikutuskaan (emt. 338, ks. myös MW 1, 171–174). Näiden sijasta instrumentalismi
pyrki palauttamaan epistemologisen tarkastelun keskiöön älyllisesti ohjatun toiminnan,
jonka funktiona on muokata maailmaa merkitykselliseksi. Tarkastelen tämän ajatuksen
loogisia implikaatioita lähemmin seuraavassa luvussa. Sitä ennen on kuitenkin vielä syytä
kiinnittää huomiota Deweyn instrumentalismin filosofianhistoriallisiin vaikutteisiin.
Aatehistoriallisessa tarkastelussa Deweyn instrumentalismin voi nähdä yrityksenä
sovittaa yhteen kaksi filosofista kontekstia, 1800-luvun jälkihegeliläisestä idealismista
vaikutteita saanut empiirisesti tulkittu eksperimentalismi49 sekä Darwinin
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Dewey nimitti tätä myös ”intellektualismin erheeksi” (ks. esim. MW 7, 267). Hän viittasi
intellektualismilla näkökulmaan, joka sekoittaa loogisen prosessin lopputuloksen tämän prosessin
lähtökohtaan. Intellektualismin erhettä voi pitää ”valikoivan painottamisen erheen” erityismuotona;
jälkimmäinen viittaa filosofiassa yleiseen taipumukseen ymmärtää filosofien kiinnostuksen
kohteena olevat asiat ontologisesti ensisijaisina (Alexander 1987, 73). James käytti vastaavassa
asiayhteydessä ilmaisua ”psykologismin erhe” (ks. James 1890, I, 196–197).
49
”Empiirisesti tulkittu” viittaa tässä Deweyn varhaisfilosofiassaan omaksumaan ”psykologiseen
näkökulmaan”, jonka mukaan empiirinen (ennen kaikkea psykologinen ja sosiaaliantropologinen)
tutkimus on asianmukainen tie Absoluutin ymmärtämiseen (ks. EW 1, 122–167, Tiles 1988, 27–
28). ”Eksperimentalismi” taas viittaa tässä kahteen näkökulmaan: (1) Deweyn jo
varhaisfilosofiassaan omaksumaan taipumukseen käsitellä filosofian tutkimuskohdetta inhimillisen
kokemuksen termein sekä (2) kokemuksen rakentumisen ymmärtämiseen eksperimentaalisen
tutkimuksen termein. Miettinen (1998, 2000) on huomauttanut, että Deweyn instrumentalismin
tulkitseminen pelkästään kokemuksellisena (”experiential”) periaatteena ei ota riittävästi huomioon
Deweyn kokemuskäsitteen operatiivista (”experimental”) luonnetta (Miettinen kritisoi tässä
yhteydessä David Kolbin esittämää kokemuksellisen oppimisen mallia). Deweylle kokemus kattaa
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evoluutioteoriasta herätteensä saanut evolutionaarinen naturalismi (Boisvert 1988, 45, ks.
myös Alexander 1987, luku 3).50
Vaikka Dewey aloitti filosofisen uransa Kantin jalanjäljissä (Boisvert 1988, 16–21),
hänen varhaista idealismiaan voi pitää pikemminkin hegeliläisenä kuin kantilaisena: tosin
Hegel-vaikutteet suodattuivat hänen ajatteluunsa T. H. Greenin sekä G. S. Morrisin ja
”Amerikan hegeliläisten” kautta (ks. LW 5, 154, Tiles 1988, 5–10, Boisvert 1988, 21–38,
Ryan 1995, 12, 76, 78, Shook 2000, luku 3). Deweyn varhaisen filosofian
jälkihegeliläisyys heijastui hänen pyrkimyksessään hahmottaa filosofian ongelmat
kokonaisvaltaisesti. Tämä pyrkimys puolestaan selittää, miksi Dewey ei voinut hyväksyä
1900-luvun alun ”analyyttisten realistien” valitsemaa tietä: missä monet hänen
realistisista aikalaisfilosofeistaan tekivät selkeän pesäeron hegeliläiseen holismiin,
Deweylle oli ominaista pitäytyminen holistiseen näkökulmaan vielä senkin jälkeen, kun
hän naturalisoi tiedonfilosofiansa (LW 5, 150–151, Sleeper 1986, luku 4, Tiles 1988, 5–6,
ks. myös Pihlström 1999). Darwinin evoluutioteoria tarjosi Deweylle mahdollisuuden
säilyttää filosofiassaan kokonaisvaltainen ja organistinen näkökulma, joka irrottautui
hegeliläisistä ennakko-oletuksista (ks. MW 4, 3–14).
Vaikka Darwinin evoluutioteorialla oli keskeinen asema Deweyn tiedonfilosofian
naturalisoinnissa, on syytä muistaa, että Deweyn instrumentalismin lähtökohdat olivat
osittain psykologisia. Etenkin tutustuminen Jamesin funktionalistiseen psykologiaan
vaikutti siihen, että ”psykologiseen näkökulmaan” luottavasta jälkihegeliläisestä
idealistista kouliutui empiristinen naturalisti (Tiles 1988 25–30, ks. myös LW 5, 147–160,
Alexander 1987, 72–73, Gale 1997, Field 2001, vrt. Shook 2000, 92). Tilesin (1988, luku
2) mukaan nimenomaan Jamesin psykologia auttoi Deweya irrottautumaan Kantin
transsendentaalifilosofiasta peräisin olevasta ajatuksesta, jonka mukaan tietoisuuden
tehtävänä on syntetisoida aistivaikutelmista tietoa aprioristen kategorioiden avulla.
Uuskantilaiset idealistit51 olivat pyrkineet säilyttämään tämän kokemuksen
aina eksperimentin, jonka kautta tiedontuoton empiirinen lähtökohta muovataan reflektiiviseksi
käytännöksi.
50
Darwinin herätteistä pragmatismille ks. Dewey (MW 4, 3–14), Thayer (1981, §17).
Hegeliläisyyden ja darvinismin kohtaamisesta Deweyn filosofiassa ks. (emt. 460–487), Boisvert
(1988, luku 2). Shookin (2000, 202) mukaan “darwinilaista evoluutiota ei voi [kuitenkaan] pitää
[yksin] vastuullisena [Deweyn] absoluuttisen idealismin muuttumiseen instrumentalistiseksi
empirismiksi”. Deweyn ja Jamesin evolutionaarisen psykologian perustana toimi pikemminkin
“orgaaninen, itsestään avautuva (self-unfolding) teleologia”, jonka molemmat filosofit näkivät
ainoaksi vaihtoehdoksi mekanistis-kausaalisille selitysmalleille (emt.). Dewey itse kuitenkin
painotti toistuvasti Darwinin evoluutioteorian merkitystä instrumentalismin ja naturalismin
lähtökohtana (ks. etenkin MW 4, 3–14). Myöhemmissä kirjoituksissaan hän myös varoitti
tulkitsemasta instrumentalismiaan liian idealistisena: kokonaisvaltainen näkökulma ihmisen ja
maailman väliseen suhteeseen on mahdollista muodostaa puhtaasti naturalistisin termein, ilman
viittausta absoluuttiseen kokemukseen (ks. Dewey teoksessa Meyer 1985, 49–50). Deweyn
myöhäiskauden esityksiä instrumentalismista tuskin voikaan pitää idealistisina. Pikemminkin niissä
heijastuu jälkinewtonilaisen fysiikan, biologian sekä empiiristen sosiaalitieteiden näkökulma (ks.
Dewey 1999, Määttänen 2001).
51
Dewey (LW 2, 14) itse mainitsee instrumentalismin kehitykseen vaikuttaneista uuskantilaisista
idealisteista R. H. Lotzen, Bernard Bosanquetin ja F. H. Bradleyn: näiden ajattelijoiden “teorioista
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transsendentaalisen ulottuvuuden filosofisesti mielenkiintoisena pitämällä ongelmalliset
viittaukset maailmaan sinänsä filosofisen keskustelun ulkopuolella. Jamesin ja Darwinin
(ja myöhemmin Peircen) innoittamana Dewey pyrki kehittämään tilalle vaihtoehtoa, joka
säilyttäisi absoluuttisesta idealismista periytyvän kokonaisvaltaisen kokemuskäsityksen
naturalistisessa viitekehyksessä, jolloin tiedon kohteen ja reaalimaailman välille ei enää
tarvitse tehdä kategorista eroa.
Dewey itse oli jo varhaisimmissa kirjoituksissaan (ks. EW 1, 122–167) korostanut
psykologian (joka tuolloin tosin tarkoitti käytännössä pitkälti mielenfilosofiaa) merkitystä
filosofisen tutkimuksen lähtökohtana. Näyttää kuitenkin siltä, että Jamesin työ antoi
Deweylle lopullisen herätteen luopua varhaispsykologiansa absolutistisista
spekulaatioista. Samalla se toi esiin mahdollisuuden yhdistää laboratoriopsykologian
kehittelyt, Darwinin evoluutioteoria ja nonkartesiolainen mielenkäsitys pragmatistisessa
viitekehyksessä. (Alexander 1987, luku 3, ks. myös Tiles 1988, luku 1, vrt. Shook 2000,
102–103.)
Dewey (1982, 35–36) mainitsee kaksi Jamesin teoksessa Principles of Psychology
esittämää ajatusta, jotka toimivat hänen instrumentalisminsa psykologisina lähtökohtina:
(1) ”tajunnan virran” (ks. James 1982, 142–150) dynaamisten suhteiden korostaminen
tiedontuoton lähtökohtana empiiristen aistivaikutelmien tai synteettisten rationaalisten
prinsiippien sijasta sekä (2) mielen ymmärtäminen aktiivisena ja teleologisena (ks.
Thayer 1981, §28). Thayer (1981, 160) erottaa vastaavasti Jamesin filosofiassa kaksi
tietoteoreettista kohtaa, joilla oli huomattava merkitys Deweyn ajattelulle:
1. Jamesin tiedonkäsitys viittaa situationaalisuuteen: tiedon episteemiset kriteerit
liittyvät aina tiettyyn kokonaisvaltaiseen ongelmatilanteeseen (emt.).
2. Totuudellisuutta (tai epätotuudellisuutta) voi pitää ongelmatilanteen funktiona.
Totuudellisuus liittyy tapaan, jolla idea toimii situaatiossa ja toiminnan
seuraamuksiin.
Jamesin tavoin Dewey ymmärsi tietoisuuden eriytymättömästä kokemuksesta
differentioituvaksi emergentiksi funktioksi (ks. esim. LW 12, 26). Emergentin
tietoisuusteorian etuna on, ettei yhtenäisyyden tuottamista kokemukseen enää tarvitse
olettaa ymmärryksen synteettiseksi aktiksi tai absoluuttisen hengen itsetiedostukseksi,
vaan tämän yhtenäisyyden perusta voidaan siirtää toimintaan, joka ymmärretään
loogisesti ja faktisesti ensisijaisena tietoiseen ajatteluun nähden. Tätä kautta tiedolle
voidaan hyväksyä puhtaasti luonnollinen perusta, mikä tarkoittaa, että myös logiikka
voidaan johtaa naturalistisista periaatteista. Tämä selittää, miksi Dewey monista
aikalaisistaan poiketen rohkeni palauttaa tietoteorian ja logiikan inhimillisen tiedontuoton
empiiriseen prosessiin.52

seuranneen tietoteorian kritiikki” toimi tärkeänä lähtökohtana tietoteorian naturalisoimiselle.
Kokoelmassa Studies in Logical Theory Dewey (MW 2, 302) hyökkäsi Lotzen logiikkaa vastaan
(ks. myös Westbrook 1991, 71–77, Shook 2000, 188–190).
52
Sitä vastoin loogiset positivistit ja empiristit pyrkivät pitämään logiikan universaalin kielen
tiukasti erillään empiirisistä havaintokielistä. Jälkimmäisten tehtäväksi katsottiin muotoilla
havaintolauseita, joiden muodolle matemaattisen logiikan lauseet toimivat esikuvina (Popp 1998,
luku 2). Tämän platonisen pyrkimyksen vastapainoksi Deweyn instrumentalismia voi pitää tietyin
varauksin aristoteelisena (Sleeper 1986, luku 4, Boisvert 1988, 68, 102–106).
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3.2.3 Tutkimuksenteoria
Deweyn instrumentalismin ytimessä on hänen tutkimuksenteoriansa (theory of inquiry),
jonka kokonaisvaltaisin esitys sisältyy teokseen Logic: The Theory of Inquiry (1938/LW
12). Tämän teorian avainkäsitteinä voidaan pitää situaatiota (situation), tutkimusta
(inquiry) ja merkitystä (meaning).

3.2.3.1 Situaatio
Situaatio on tutkimusprosessin lähtökohta, joka mahdollistaa sen, että voimme ylipäätään
”kokea [ja] muodostaa arvostelmia objekteista ja asioista” (emt. 72). Kaikki erottelut ja
suhteet tuotetaan situaatiossa: ”kokemuksen universumi on ennakkoehto diskurssin
universumille” (emt. 74). Ontologisin termein ilmaistuna kyse on kokemisen perustasolla
tapahtuvasta maailmassa olemisesta, jossa kokeva yksilö on uppoutunut osaksi
ympäristöään.53
Deweyn mukaan situaatio ei ole sellaisenaan tiedettävissä: vaikka olemme osa sitä,
emme tiedä siitä sellaisenaan mitään. Vaikka Dewey katsoo, että situaatiot ovat
tiedostamattomia, ne eivät jää hänelle tiedostuksen transsendentaalisiksi ehdoiksi.
Situaatiot ovat vaikuttavia: ne rakentuvat perspektiivisesti, sisältäen alustavia viittauksia
erityisiin tapoihin, joilla ne voivat rakentua merkityksellisiksi kokemuksiksi sellaisille
olennoille, jotka pystyvät muodostamaan merkitystä niiden tarjoamista lähtökohdista (ks.
Alexander 1987, 98). Toinen tapa sanoa tämä on, että situaatioilla on samanaikaisesti
välitön ja välittynyt luonne. Ne ovat sellaisenaan, ”tässä ja nyt”, välittömiä ja
samanaikaisesti merkityshorisontissaan välittyneitä (emt. 106).54
Situaatiot ovat myös yksilöllisiä: jokaisella situaatiolla on Deweyn mukaan sille
ominainen kvaliteetti, ominaislaatu, joka sitoo sen rakennetekijät yhteen. Vaikka tämä
53

Tämä määritelmä jättää situaation rajat häilyviksi. Russell (teoksessa Meyer 1985, 37)
huomauttaakin, että Deweylla situaatio näyttää kattavan laajimmillaan koko universumin. Dewey
vastaa (emt. 53) muistuttamalla, että situaatioon liittyy tutkimuksen lähtökohtana aina tietty
ongelmallinen kvaliteettinsa: tutkimus on liikettä kohti yksilöllisen problemaattisen situaation
asiasisällön (subject-matter) yhdistämistä ja merkitykselliseksi tekemistä (ks. myös MW 10, 323–
324). Toinen tapa sanoa tämä on, että kokeva yksilö on aina kiinnittynyt tiettyihin hankkeisiin,
toimintatapoihin, joiden ”toimimattomuus” muodostaa lähtökohdan tutkimusprosessin tarpeelle
(Miettinen 2000, 66).
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Alexanderin (1987, 30) mukaan välittömän ja välillisen merkityksen yhdistäminen on Deweyn
naturalistisen pragmatismin avainongelma. Tämä ongelma sai Deweyn varhaiskauden filosofiassa
hegeliläisen ratkaisun: vaikka tieto on aina välittynyttä, ts. vaikka siihen sisältyy aina
merkityssuhde, Minä (absoluuttinen Henki tai Idea) rakentaa tiedon osaksi itseään välittömässä
itsetiedostuksessaan. Deweyn naturalismi korvasi tämän ajatuksen itsensä välittömästi tiedostavasta
Absoluutista situaatioiden kokonaisvaltaisella kvaliteetilla, joka ilmenee kokemuksen
täyttymyksellisissä muodoissa, esteettisissä kokemuksissa. Samalla Dewey luopui Absoluutin
itsetiedostukseen liitetystä loogisen välttämättömyyden ajatuksesta ja tunnusti, että niin luonnossa
kuin kokemuksessakin merkityksentuoton lähtökohtana toimii aito sattumanvaraisuus.

53
kvaliteetti on mahdollista tuntea (to feel) (tai ”omata”, to have), siihen ei vielä
sellaisenaan sisälly tuntoisuutta differentioituneessa mielessä (ts. aistihavaintojen ja
emootioiden subjektiivisessa mielessä).55 Situaation tunnettu kvaliteetti ei siis koostu
maailman yksittäisiin tapahtumiin havainnossa liitettävistä sekundaarisista
aistikvaliteeteista. Se on ominainen kaikille situaatioon liittyville konstituenteille ja
läpäisee koko ”kokemuksen universumin”. Dewey vertaa situaation läpäisevää
kvaliteettia esteettiseen kvaliteettiin, joka kokoaa esteettisen objektin ominaisuudet
yhteisen nimittäjän alle. (Ks. MW 10, 322–323, LW 12, 74–76.) 56

3.2.3.2 Tutkimus
Kuinka
ihminen
sitten
tulee
tietoiseksi
situaatioon
sisältyvistä
merkitysmahdollisuuksista? Dewey kehitti tutkimuksenteoriansa kuvaamaan tätä
prosessia. Deweylle tutkimus on ”kontrolloitua tai ohjattua epämääräisen situaation
transformaatiota sellaiseksi, joka on niin määrätty konstituoivissa erotteluissaan ja
suhteissaan, että se muuntaa alkuperäisen situaation elementit yhdistetyksi
kokonaisuudeksi” (emt. 108, kursivointi alkup.). Tutkimuksen lähtökohtana toimiva
situaatio on avoin, sillä siitä puuttuu sen konstituentit toisiinsa suhteuttava mieli.
Tutkimuksessa situaatio ”suljetaan” niin, että tutkimusprosessi tuottaa ”objektiivisesti
nivotun eksistentiaalisen” yhteyden, mielellisen merkityssuhteen, joka toimii tietämisen
perustana (emt. 109).
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Alexander (1987, 113) katsoo, että Dewey ymmärtää situaation tunnetun kvaliteetin (feeling)
emergenttinä ominaisuutena, ”fysikaalisen tapahtuman aktualisaationa”, johon sisältyy sekä
ympäristön että tuntevan organismin piirteitä. Tähän asiaan liittyvästi Alexander esittää, että
Dewey tekee eron emootion (emotion), tunteen (feeling) ja tunnon (sense) välillä (emt. 182).
Emootio ”paljastaa jännitteisen, problemaattisen osallistumisemme maailmaan” (emt.). Tämä
”maailmaan osallistuminen” voi transformoitua ”ilmaisulliseksi täyttymykselliseksi tunteeksi
(feeling)”, joka säilyy tutkimusprosessissa kokemussituaation läpäisevänä kvaliteettina (emt.).
Tunto (sense) viittaa tämän differentioitumattoman kokemussituaation ja siitä tutkimuksen kautta
eriytyvien ongelmallisten momenttien väliseen jatkumoon, joka ulottuu ”tunteesta toisessa
ääripäässä toisen [ääripään] kognitiiviseen merkityksellisyyteen (significance)”. Kuten Alexander
(emt. 113) itsekin huomauttaa, Dewey ei erottanut selvästi situaation välitöntä kvaliteettia ja sen
tuntoista vastinetta. Vrt. Paloheimo (2002), joka korostaa tuntoisuutta tietoisuuden edellytyksenä.
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Palaan tämän ajatuksen taidefilosofisiin ja pedagogisiin implikaatioihin myöhemmin. Santanayan
tavoin Dewey kutsuu tällaisia kokonaisvaltaisia kvaliteetteja ”kolmansiksi” kvaliteeteiksi (LW 12,
75–76) ja erottaa ne Locken primaari- ja sekundaarikvaliteeteista (ts. fysikaalisista ja
havaintokvaliteeteista). Uransa keskivaiheilla Dewey ehdotti myös ”neljäs kvaliteetti” -käsitteen
ottamista käyttöön. Neljännet kvaliteetit olisivat ”kvaliteetteja, jotka tapa määrää asianmukaisesti
kuuluvaksi objekteihin sen perusteella, että ne toimivat faktoreina sosiaalisessa elämässä” (MW 6,
21). Alexander (1987, 90) muistuttaakin, että Deweylle ”sosiaalinen” on ”kaikista kattavin
kategoria”: sosiaalisessa kokemuksessa ”luonto tavoittaa täysimmän ja kompleksisimman
toteutumisensa” tavalla, joka luo puitteet ”inhimilliselle olemassaololle” (emt. 295).
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Deweyn (1997, 72–77, MW 2, 307, MW 9, 157, LW 8, 199–208, LW 12, 109–120)
mukaan tutkimusprosessissa voidaan erottaa viisi loogista vaihetta: (1) epämääräinen
situaatio, (2) ongelman asettelu, (3) ongelman ratkaisun määrittäminen, (4) pohdinta sekä
(5) ”merkitysten operationaali[n]en soveltami[n]en” (emt.). Nämä vaiheet eivät aina
seuraa toisiaan ”ennalta asetetussa järjestyksessä”: pikemminkin niiden voi katsoa
muodostavan reflektiivisen jatkumon, jossa ne peittävät toisensa ja viittaavat toisiinsa
(LW 8, 206). Lisäksi yksittäiset vaiheet voivat painottua muiden kustannuksella: ne
voivat jakautua edelleen alavaiheisiin, jotka muodostavat omia reflektiivisiä jatkumoitaan
(emt. 207). Kaikki viisi vaihetta kuitenkin sisältyvät älyllisesti ohjattuihin
tutkimusprosesseihin, epämääräisen situaation tarjoamien vihjeiden eksperimentaalisen
työstämisen
hankkeisiin,
jotka
tähtäävät
pragmaattisten
merkityssuhteiden
muodostamiseen (emt. 206).
(1) Epämääräinen situaatio virittää käsillä olevan tutkimusongelman. Tutkimus
edellyttää alustavaa jännitteisen tilan konstituutiota. Voidaan sanoa, että tähän
jännitteiseen tilaan liittyy tuntuma jostain erityisestä ongelmasta. Kuten edellä kävi ilmi,
Dewey (LW 12, 109) korostaa, että situaation tuntuma on alun alkaen kokonaisvaltainen:
se koskee koko tilannetta, ei vain sen muodostavia osatekijöitä. Tämä tarkoittaa, että
kyseessä ei ole sinällään psykologinen tila. Psykologinen vastine syntyy sitä edeltävän
eksistentiaalisen situaation epämääräisyydestä. Toisin sanoen situaatio on ongelmallinen
jo ennen kuin tunnemme sen ongelmallisuuden. Löydämme itsemme ongelmallisista
situaatioista.
(2) Tunne siitä, että jotain on vialla, ei vielä riitä tutkimuksen käynnistämiseksi.
Tutkimus voi lähteä liikkeelle vasta, kun tämä epämääräinen tila määritellään alustavasti.
Tämä tapahtuu problematisoimalla, ts. tarkastelemalla ongelmallista situaatiota ja
hahmottelemalla ja tarkentamalla siihen liittyviä kysymyksiä. Kysymysten kautta
tutkimusongelma täsmentyy, saa muodon. Dewey (emt. 111) korostaa, että
problematisoinnin on tapahduttava situaation ehdoilla. Kokonaan ulkoapäin tapahtuva
kysymyksenasettelu ei voi johtaa menestyksekkääseen tutkimusprosessiin, sillä
tutkimuksen onnistumisen ehtona toimii yhteys kysymyksin täsmennettävän ja
alkuperäisen tunnetun ongelman välillä. Tämä taas edellyttää, että situaatio on
periaatteessa ratkaistavissa: se voi konstituoitua ongelmana vain, jos sille on olemassa
potentiaalisia ratkaisuja.
(3) Ongelman ratkaisun määrittäminen perustuu mahdollisuuteen todentaa yhteys
kysymyksin täsmennetyn ongelman ja tähän ongelmaan sopivan ratkaisun välillä.
Ongelman ja sen ratkaisun yhdistäminen edellyttää erilaisten hypoteettisten
ratkaisumahdollisuuksien punnitsemista alustavina ideoina. Alustavat ideat ovat vihjeitä,
jotka edellyttävät tarkentuakseen aktiivista eksperimentaatiota (reflektiivistä ja
käytännöllistä manipulaatiota). Eksperimentaatio edellyttää ideoiden eriyttämistä
alkuperäisestä kokemussituaatiosta, mikä puolestaan edellyttää, että ne voidaan tulkita
symboleina, etäännytettyinä merkkeinä. Vasta symbolisessa muodossa, intellektuaalisina
käsitteinä, ideat voivat toimia tehokkaina ongelman ja sen ratkaisun välittäjinä (vrt. luku
3.1.1).
Dewey (emt. 114) huomauttaa tässä yhteydessä, että sekä empiristinen että
rationalistinen käsitys ideoista jäävät instrumentalismin näkökulmasta puutteellisiksi.
Ideat eivät ole aistivaikutelmia tai niiden assosiaatioita eivätkä aistimisesta erillisen
henkisen todellisuuden olioita. Vaikka Kantin ratkaisu empirismin ongelmaan, ts.
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aistivaikutelmia ja konstitutiivisia ideoita välittävän synteettisen ymmärryksen
postuloiminen tiedontuoton täydentäväksi ehdoksi, tarjosikin vaihtoehdon empirismille ja
rationalismille, Dewey pitää sitä riittämättömänä perustana kokonaisvaltaiselle ”elämän
logiikalle”. On tunnustettava, että situaatiosta esiin nousevat empiiriset vihjeet ja näiden
vihjeiden merkityspotentiaalia hahmottelevat ideat toimivat yhden ja saman merkityksen
määrittämisen prosessin eri puolina:
Loogisessa tosiasiassa havainto[aines] ja käsitteellinen aines perustuvat
funktionaaliseen vastaavuussuhteeseen (correllativity) toistensa kanssa siten, että
edellinen paikantaa ja kuvaa ongelmaa, kun taas jälkimmäinen edustaa mahdollista
ratkaisun menetelmää. Molemmat ovat sen alkuperäisen – – situaation tutkimuksen
sisäisiä ja tutkimuksen kautta tapahtuvia määrittymisiä (determinations), jonka
läpitunkeva kvaliteetti kontrolloi niiden esittämistä ja niiden sisältöä. Molemmat
tarkistetaan lopulta niiden kyvyn puolesta toimia yhdessä tuottaakseen – – yhdistyneen
situaation. Erotteluina ne edustavat [vain] loogisia työnjakoja. (emt. 115.)
(4) Pohdinnassa ideoiden merkityssisältöjä suhteutetaan toisiinsa. Deweyn mukaan
pohdinta perustuu ”rationaaliseen diskurssiin”, joka tuottaa propositioita (emt.). Tähän
liittyy ajatuskokeita, ”merkityksen tarkastelu[a] merkityksenä”: pyrkimyksenä on
tavoittaa riittävän kattava merkityssuhde, idea, joka soveltuu ongelmalliseen tilanteeseen
laajemmin kuin aiemmin muotoillut ideat (emt.). Tällainen kattava merkityssuhde viittaa
”operaatioihin, jotka voidaan suorittaa sen soveltuvuuden testaamiseksi” (emt.). Dewey
samaistaa pohdinnan tieteellisen eksperimentaation reflektiiviseen vaiheeseen, jossa
hypoteesia elaboroidaan ja kehitellään suhteessa ”muihin käsitteellisiin struktuureihin,
kunnes se saa muodon, jossa se voi panna alulle ja ohjata koetta, joka sulkee sisäänsä
juuri ne olosuhteet, joilla on maksimaalinen positiivinen voima määrittää, hyväksytäänkö
vai hylätäänkö hypoteesi” (emt. 115–116).
(5) Pohdinta ei vielä riitä tutkimusprosessin läpi viemiseksi: Dewey korostaa, että
merkityssuhteita todentava tutkimus edellyttää aina operationaalisen vaiheen, jossa
ideoiden implikaatiot selvitetään käytännössä. Itse asiassa on alun alkaenkin virhe pitää
havaintoainesta ja sen keräämistä ohjaavia ideoita toisistaan erillisinä ja tätä kautta
samaistaa tutkimuksen operatiivinen vaihe pelkästään empiiriseen työstöön. Tosiasiassa
empiirinen aineisto ja ideat ovat ”työn funktionaalisia erotteluja”, joiden roolit eriytyvät
tutkimusprosessissa (emt. 116). Molemmat ovat jo lähtökohdiltaan operatiivisia.
Empiiriset tosiasiat valikoidaan tutkimusprosessissa tavalla, joka liittää ne yhteen
funktionaalisissa suhteissaan niin, että ne voivat toimia ”todistusaineistona” muista
tosiasioista (emt.). Ideoita taas voi pitää alustavina ehdotuksina olosuhteiden
käsittelemiseksi tavalla, joka järjestää havainnot eheäksi kokonaisuudeksi. Ideoiden ja
havaintojen operationaalisuus liittyy näin ensisijaisesti niiden rooliin ”järjestetyn
kokonaisuuden muodostamisessa vastauksena operaatioihin” (emt. 117). Ideat pitää
panna toimeen, jotta niiden merkityspotentiaali realisoituisi.
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3.2.3.3 Merkitys
On tärkeää huomata, että Dewey ei samaista ideaa sellaisenaan merkityssuhteeseen. Idea
liittyy tutkimusprosessin reflektiiviseen vaiheeseen, jonka tehtävänä on ohjata
merkityssuhteita todentavaa eksperimentaatiota (vrt. luku 3.1.1). Myöskään yksittäisillä
empiirisillä faktoilla, ongelmallisen situaation materiaalisilla lähtökohdilla, ei ole
itsessään ”todistuksellista potentiaa” (emt.). Vasta kun empiiriset tosiasiat ja niiden
välisiä suhteita ilmaisevat käsitteet osataan ottaa vihjeinä, so. alustavina hypoteeseina
ongelman ratkaisusta, ne voivat ohjata havainnoimaan uusia tosiasioita. Näistä uusista
tosiasioista jotkut on mahdollista yhdistää aiempaan kokemusaineistoon tavalla, joka tuo
esiin tähän aineistoon liittyvän pragmaattisen merkityspotentiaalin. Samalla tosiasioiden
keräämistä ohjaavat hypoteesit tarkentuvat ja muuttuvat. Empirian ja teorian
vuorovaikutus jatkuu niin kauan, että ”olemassa oleva järjestys on sekä yhdistetty että
täydellinen (complete)” (emt.). Ideat, jotka edustavat mahdollisia ongelman ratkaisuja
pikemmin kuin lopullisia terminaatioita, tulevat tätä kautta koetelluiksi ja ”todistetuiksi”
ratkaisten samalla ongelmallisen situaation (emt.). Vasta tämä ratkaisu tuo esiin ideoiden
merkityksen.
Esittämästäni käy ilmi, että Dewey pitää symbolisen merkityssuhteen mahdollisuutta
tutkimuksen reflektiivisen vaiheen ehtona. Ideat edellyttävät laajemman merkitys- tai
tarkoitussysteemin, johon niitä voidaan suhteuttaa niiden pragmaattisen arvon
selvittämiseksi. Tutkimuksen ehtona on diskursiivinen viitekehys, symbolista kieltä
käyttävä elämänmuoto. Tämän diskursiivisen viitekehyksen puitteissa tutkimuksen
kulkua ohjaavia ideoita voidaan suhteuttaa toisiinsa tavalla, joka tuo esiin uusia
merkitysulottuvuuksia. Tutkimuksen toteuttaminen edellyttää, että tosiasioita voidaan
käsitellä ”esittävinä eikä vain uudelleen esitettyinä (as representative and not just as represented)” (emt. 218). Tämä taataan ”formuloimalla ne propositioissa”, mikä
mahdollistaa sen, että ne viittaavat eteenpäin, eivätkä vain ”palaa takaisin (relapse) – –
kvalitatiivisen situaation kokonaisuuteen” (emt.).
Deweyn merkityskäsitys poikkeaa situationaalisuudessaan ja kontekstuaalisuudessaan
monista uuden ajan filosofian piirissä vakiintuneista merkityskäsityksistä (ks. Aaltola
1989). Alexander (1987, 120–123) katsoo, että Deweyn naturalistinen merkityskäsitys
asettuu ennen kaikkea vastakkain kahden filosofisen merkitysteorian kanssa. Näistä
ensimmäinen, empiristinen teoria, pitää merkityksiä kausaalisten suhteiden
mielensisäisinä
tulkintoina,
jotka
saavat
representationaalista
voimaa
sopimuksenvaraisissa merkityssysteemeissä (emt. 120). Merkityksen lähtökohta on tästä
näkökulmasta subjektiivinen. Intersubjektiivinen merkityssysteemi syntyy siitä, että
subjektiiviset ”ideat” (lockelaisessa mielessä ymmärrettyinä) tehdään julkisiksi kielen
avulla. Kieltä pidetään keinotekoisena lisänä luonnolliseen merkityksentuottoon.
Tällainen näkökulma ohjaa tarkastelemaan luontoa ja kulttuuria kahtena erillisenä
merkityksentuoton alueena.
Toinen Deweyn merkitysteoriasta poikkeava merkityskäsitys liittyy Hegelin
absoluuttiseen idealismiin. Hegeliläisestä näkökulmasta merkityksen julkisuus piilee
tavassa, jolla Absoluutti tiedostaa itsensä. Absoluutti tuo itsetiedostuksensa julki kielen
kehityksessä mukautuessaan kielen loogiseen muotoon. Vaikka kielen katsotaan olevan
Absoluutin ”sisäisen” pyrkimyksen ilmaisua, tämä pyrkimys ei vielä riitä
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merkityssuhteen realisoimiseen: merkityksen pitää objektivoitua. Empirismiin sisältyvä
sisäisen ja ulkoisen merkityksen dualismi puretaan Absoluutin kehitysprosessissa, jossa
luonnon ja kulttuurin kehityksen katsotaan kietoutuvan yhteen hengen itsetiedostuksen
osatekijöinä. Tähän sisältyy ajatus, jonka mukaan kaikki merkityssuhteet ymmärretään
viime kädessä transsendentaalisen Mielen (Absoluutin, Hengen, Idean) sisäisinä
merkityssuhteina. (Emt. 121–122.)
Dewey instrumentalismiin sisältyi näiden klassisten merkitysskeemojen naturalisaatio.
Tässä Dewey turvautui osin vanhempien klassisten pragmatistien ajatuksiin. Jamesin
funktionalistinen näkemys mielen toiminnasta yhdistyi Deweyn kypsän kauden
instrumentalismissa Peircen pragmatistiseen merkityskäsitykseen tuottaen teorian
merkityksestä toiminnan funktiona (emt. 122–123, ks. myös Prawat 2000b, 2001).
Deweyn instrumentalistisen teorian mukaan merkitys perustuu symbolisten eleiden
tarkoituksenmukaiseen käyttöön sosiokulttuurisessa kontekstissa (ks. tarkemmin luku
3.4.3). Merkitys on käyttöä, ja käyttönä se on julkista ja objektiivista. Merkitys ei ole
pelkkä sopimuksenvarainen konventio tai Absoluutin sisäisen itsetiedostuksen momentti,
vaan sosiaalinen prosessi tai hanke, joka perustuu yhtä paljon luonnontapahtumisen kuin
kulttuurin dynamiikkaan. Instrumentalismi on pohjimmiltaan esitys tämän hankkeen
yleisistä piirteistä ja logiikasta.

3.2.3.4 Deweyn totuuskäsitys
Edellä sanotun perusteella on selvää, että Deweyn käsitys tiedosta poikkeaa
lähtökohdiltaan metafyysisten realistien korrespondenssin ajatuksesta (ks. luku 2.2.2).
Tämä näkyy myös Deweyn tavassa rekonstruoida klassinen totuuskäsitys. Deweylle
tutkimusprosessin loogisena päämääränä ei ole tuottaa edeltä käsin vakiintunutta
reaalimaailmaa kuvaavia tosia uskomuksia, vaan saattaa oikeutetun väitettävyyden
(warranted assertibility) ehdot voimaan. Dewey korvaa oikeutetun väitettävyyden
käsitteellä varman tiedon ihanteen. Samalla hän kytkee tiedon käsitteen loogisesti
tutkimusprosessin etenemiseen.57 Tieto ei ole tutkimusprosessista riippumatonta, vaan saa
muotonsa tässä prosessissa ja muuttuu sen ehtojen muuttuessa. (LW 12, 16–19.)
Tiedon käsite on Deweylle lähinnä yleinen ”nimitys kompetenttien tutkimusten
lopputuloksille”, ”yleistys löydetyistä ominaisuuksista, jotka kuuluvat tutkimuksen
päätelmiin” (emt. 16). Tutkimuksen tulokset eivät ole koskaan lopullisia. Pikemminkin ne
ovat toisiaan seuraavia väliaikaisia terminaatioita, joka mahdollistavat epämääräisen
situaation määrittelemisen ja tulevan toiminnan suunnittelun. Tieto on ”proleptista”: se
sisältää odotuksia tulevista asiaintiloista (emt. 122). Peircen termein ilmaistuna tieto
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McCarthy ja Sears (2000) huomauttavat, ettei Dewey silti luovu realistisesta totuuskäsitteestä.
Dewey ei kiellä toden tiedon mahdollisuutta, vaikka kytkeekin tiedon totuusarvon
tutkimusprosessiin (ks. Dewey teoksessa Morgenbesser 1977, 265–282). Tästä näkökulmasta
Russellin (teoksessa Meyer 1985, 38–40) esittämä tulkinta Deweyn totuuskäsityksen
antirealistisuudesta ei tee oikeutta instrumentalistiselle tutkimuksenteorialle, joka hyväksyy
perinteisen käsityksen tiedosta oikeutettuna ja totena uskomuksena (ks. esim. Lammenranta 1993,
luku 2.3, vrt. Puolimatka 2002, 61–62).
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koostuu vakiinnutetuista uskomuksista, toiminnan tavoista, jotka saattavat väliaikaisesti
loppuun tulkintaprosesseja, joissa tuotetaan merkitystä tulevan toiminnan
ennakoimiseksi. Samalla ne asettavat uusia ongelmia, jotka kutsuvat esiin uusia
ratkaisumalleja. Tutkimusprosessissa tuotettava tieto ei ole varmaa ja lopullista, vaan
fallibilistista ja uusiutuvaa. (Ks. luku 3.1.1, Peirce 1955, luku 3.)
Deweyn tiedonkäsitys on dynaaminen ja prosessuaalinen. Pyrkimys absoluuttiseen
varmuuteen, tyhjentäviin tosiseikkoihin, on turha, koska ”kaikki erityisten tutkimusten
erityiset päätelmät ovat osia jatkuvasti uusiutuvasta hankkeesta” (LW 12, 16–17).
Deweyn instrumentalismin voi nähdä heijastavan hänen ontologista käsitystään
olevaisesta jatkuvasti muuttuvana, ajallisena ja kasvavana prosessina (ks. tarkemmin luku
3.3).58
Deweyn (LW 12, 73) mukaan tutkimuksen objektit – asiat, joiden merkitys määrittyy
tutkimuksen kautta – tulevat objektivoiduiksi tiedon kohteina vasta silloin, kun ne
suhteutetaan toisiinsa jossain kontekstissa tai kentässä (field). Objektivoinnin
tarkoituksena on realisoida tarkasteltavan asian merkityspotentiaaleja suhteessa
”johonkin sopeuttavaan reaktioon, joka tapahtuu vietäessä eteenpäin toiminnan kulkua”
(emt.). Objektivoinnissa on toisin sanoen pitkälti kyse siitä, että tutkimusprosessi liittyy
osaksi jotain laajempaa sen sisäänsä sulkevaa toimintaskeemaa.59 Tiedostuksen objekti
erottuu muista objekteista, koska sillä on ”erityisen keskeinen ja tärkeä asema tietyllä
hetkellä jonkin käytön tai ongelman määrittämisessä, jonka koko kompleksinen ympäristö
esittää” (emt. 72, kursivointi alkup.) Dewey sanoutuu näin irti sekä sellaisesta
empiristisestä atomismista, joka korostaa yksittäisiä aistihavaintoja tiedostamisen
lähtökohtana, että sellaisesta metafyysisestä realismista, jonka mukaan kokemuksen
objektit ovat tiedostavasta subjektista riippumattomia aistivaikutelmien lähteitä (ks.
Pihlström 1996a, 76–77, McCarthy & Sears 2000).
Boisvertin (1998, 35–36) mukaan Deweyn voidaan jopa katsoa luopuvan
tutkimuksenteoriassaan koko kartesiolaisesta subjekti–objekti-dikotomiasta sellaisen
näkemyksen hyväksi, jossa subjekti korvataan kokemussituaation ongelmallisella
asiasisällöllä ja objekti tietoa tuottavan toiminnan (ts. tutkimuksen) päämäärällä (ks.
myös LW 12, 88–89). Tämä liittyy Deweyn naturalistiseen tiedonkäsitykseen. Dewey
katsoo Jamesin tavoin, että tiedonmuodostuksen – ja tätä kautta subjektin ja objektin
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Thayer (1981, §37, 460–461) pitää jatkuvuuden (continuity) käsitettä yleisenä avaimena koko
Deweyn filosofian ymmärtämiseen. Jatkuvuuden painottaminen oli ollut aiemmin tyypillistä
nimenomaan sille hegeliläisen idealismin perinteelle, jonka Dewey jätti taakseen empiirisessä
naturalismissaan mutta joka jätti hänen ajatteluunsa ”pysyvän sakkautuman” (LW 5, 147).
Jatkuvuuden käsitteellä oli myös keskeinen asema Peircen filosofiassa: ks. tarkemmin Thayer
(1981, 460–487), Mounce (1997, luku 4).
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Sama asia on esitetty psykologisesta näkökulmasta kuuluisassa refleksikaariartikkelissa (EW 5,
96–109), jossa Dewey hahmotti emergentin mielenteoriansa psykologis-geneettisen perustan.
Deweyn mukaan aistiärsykkeenä toimivan objektin havaitseminen tapahtuu aina osana laajemman
tason jäsentynyttä toimintakokonaisuutta, ja sen objektivaatio on riippuvainen siitä, miten se
asettuu osaksi organisoitua reaktioiden koordinaatiota. Aistimus on tästä näkökulmasta toiminnan
vaihe, jonka kautta toimintatilanne tulee määrätyksi, jotta koordinaatio voidaan viedä loppuun.
Toisin sanoen toimintaskeema on ensisijainen yksittäisiin aistimuksiin nähden. Tarkastelen
refleksikaariartikkelia lähemmin Deweyn pedagogiikan yhteydessä (ks. luku 4.1.6.1).
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välisen erottelun – perustana on elämän evolutionaarinen teleologisuus, jonka
perimmäinen päämäärä on hengissä säilyminen sopeutumisen kautta. Tutkimuksen
alkuperä on fylogeneettisesti jäljitettävissä sellaisten reaktiovalmiuksien kehittymiseen,
joiden kautta tiedostava olento kykenee huomiomaan elinympäristössään tapahtuvia
muutoksia ja säätelemään toimintaansa niitä ennakoivasti. Ihmisellä (ja mahdollisesti
muilla kehittyneimmillä eläimillä) tämä ennakoimisen kyky on muovautunut
kompleksiseksi ja monitasoiseksi sopeutumisjärjestelmäksi, jonka avulla yksilöt pyrkivät
säätelemään käyttäytymistään tehokkaasti ja päämäärähakuisesti. Tämä tekee
inhimillisestä tutkimuksesta erityislaatuisen, sillä ihminen löytää itsensä tietoisena
olentona ”hankkeiden” (affairs) maailmasta (LW 1, 83). Toisin sanoen elämme
elämäämme toimien tiettyjen pragmaattisten päämäärien (objektien) mukaan. Ihmiselämä
on näin käsitettävissä käytäntönä, jonka puitteissa olemme paitsi kykeneväisiä
muovaamaan elinehtojamme, myös sitoutuneet tekemään sen tavalla, joka tekee
”arkielämän kokemukset merkittävimmiksi” ja ”tekemisemme niiden kanssa
hedelmällisimmiksi” (emt. 18).60
Peircen tavoin Deweylle tutkimus on älyllistä toimintaa, jonka funktiona on
merkityksellisyyden lisääminen. Niin ikään Peircen lailla Dewey pitää merkityksen
kulminaationa yleistä toiminnan tapaa. Lisäksi molemmille filosofeille merkitys liittyy
tietynlaiseen toimintaan, nimittäin toimintaan, jolla on samanaikaisesti sekä
intellektuaalisia että moraalisia päämääriä. Deweyn mukaan maailman asiat
objektivoidaan silloin, kun niitä käytetään välineinä joidenkin tarkoitusperien
saavuttamiseen. Inhimillisen tutkimuksen taustalla on semioottinen prosessi, jossa
organismit pyrkivät tuottamaan yleisiä toiminnan ja ajattelun tapoja ja tätä kautta
hallitsemaan käytännöllisesti elinympäristössään (luonnossa) tapahtuvia muutoksia.61
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”Käytäntö” viittaa tässä kulttuuriseen yhteistoimintaan, jota ohjaavat elämänmuodoissa
omaksuttavat ja jaettavat tarkoitusperät (ks. myös Väkevä 1999b, 6–7). Määritelmä ei ole suoraan
verrannollinen McIntyren aristoteeliseen käytäntökäsitteeseen, joka korostaa käytäntöjen sisäisiä
arvostandardeja niiden puitteissa tapahtuvan toiminnan määrittäjänä (ks. tarkemmin McIntyre
1984, 187). Pikemminkin siinä korostuu Deweylle tärkeä kasvun rekonstruktiivinen (ja samalla
pedagoginen) momentti. Käytäntöä voisi ehkä ajatella suomenkielisen etymologian kautta
toimintana, jossa asioita käytetään tietyllä tavalla tiettyihin tarkoituksiin. Käytäntö myös välittää
asioita suhteessa toisiinsa saaden meidät välittämään niistä: asialla on väliä jollekulle, kun se toimii
kahta tai useampaa asiaa (tapahtumaa) välittävänä tekijänä, välineenä. Välittämiseen liittyy
Deweyn pragmatismissa myös kommunikatiivinen ehto: jollain on väliä silloin, kun voimme
käyttää sitä, välittää sen käyttötavan toisillemme käytännössä. Välittäminen on tässä siis myös
tarkoituksen jakamista, yhteistoimintaan sitoutumista, ja tätä kautta toisista välittämistä. Tästä
näkökulmasta kommunikaatio perustuu välineelliseen toimintaan. (Ks. myös Määttänen 1993a.)
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”Semioottinen prosessi” viittaa tässä yksinkertaisesti prosessiin, jossa tuotetaan ja tulkitaan
merkitystä. Dewey itse puhuu ennemminkin merkitystä tuottavista kuin semioottisista prosesseista.
Teoksessa Logic (LW 12, luku 3) Dewey erottaa luonnollisten merkit keinotekoisista merkeistä:
vain keinotekoiset merkit, eli symbolit, voivat olla osallisina pragmatistisessa merkityksen (ja tätä
kautta tiedon) tuotossa. Teoksessa Knowing and the Known (LW 16, 72, teos on kirjoitettu yhdessä
Arthur F. Bentleyn kanssa) Dewey kuitenkin ehdottaa, että symboli voitaisiin käsittää ”merkin
myöhemmäksi kielelliseksi kehitysasteeksi, joka menettää erityisiä osoittavia sovelluksiaan
saavuttaakseen lisääntynyttä tehokkuutta muilla tavoin”. Merkit (ja siis myös symbolit) käsitetään
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Ihmiselämässä tämä eteenpäin viittaava merkityksentuoton prosessi on ohjattavissa
tavalla, joka voi kohentaa sosiokulttuuristen elämänmuotojen elinehtoja (ks. Shook 2000,
155–156). Nimenomaan tässä aukeaa filosofian tehtävä. Ennemmin kuin pyrkimyksenä
ehdottomaan totuuteen, filosofia tulisi ymmärtää sellaisten toiminnan ja ajattelun tapojen
kriittisenä analyysina ja rekonstruktiona, jotka vaikuttavat ja joilla voidaan vaikuttaa
ihmisten arkikokemuksen ja siihen liittyvien käytäntöjen muotoutumiseen. Deweyn
filosofiakäsitys on näin varsin sokraattinen: filosofia on viime kädessä ”moraalin haara”
(LW 1, 387) ja filosofian kriittisenä päämääränä on turvata ja laajentaa sitä, mikä on
hyvää elämässä (emt. 18).

3.2.4 Tiivistelmä Deweyn tiedonfilosofiasta
Olen edellä pyrkinyt valottamaan Deweyn instrumentalistista tiedonkäsitystä, joka
painottaa älyllisen tiedonmuodostuksen roolia ihmisten käytännöllisessä elämässä.
Deweyn instrumentalismissa on keskeisellä sijalla tutkimusprosessi, jonka orgaanisena
lähtökohtina toimivat luonnolliset vuorovaikutussuhteet. Peircen esittämä ja Jamesin
käytännölliseen elämään soveltama pragmatistinen maksiimi tulee Deweyn
myöhäiskauden filosofiassa sovitetuksi naturalistiseksi epistemologiaksi, joka ei hyväksy
empiirisesti haltuun otettavan luonnon ulkopuolisia absoluutteja tai aprioriteetteja tiedon
tuoton ehtoina. Näin se eroaa lähtökohdiltaan merkittävästi sekä uuskantilaisesta että
loogis-analyyttisesta filosofiasta. Deweyn instrumentalismin voidaankin katsoa
ennakoivan 1900-luvun loppupuolen naturalistisia tietoteoreettisia kehittelyjä ja asettuvan
samalla osaksi Humen innoittamaa lokaalisen skeptisismin perinnettä, joka luottaa
ihmisen luonnollisesti rakentuneisiin kykyihin tuottaa tietoa (ks. Lammenranta 1993,
luku 1.3).
Deweyn naturalismi eroaa kuitenkin monien nykynaturalistien ajattelusta
”pehmeydessään” (ks. Pihlström 2002, 22–24). Dewey näyttää jatkavan Jamesin
viitoittamaa humanistista pragmatismitulkintaa, joka ei vedä jyrkkää rajaa erilaisten
tietämisen ja toiminnan muotojen välille. Muistuttaessaan epistemologian
instrumentaalisuudesta Dewey painottaa kaiken tiedon tuoton normatiivisuutta sekä
tuotettavan tiedon sovellusarvoa arkipäiväisten ongelmien ratkaisussa. Instrumentalismin
näkökulmasta tiedonmuodostuksen funktiona on palvella älyllistä elämää avaamalla
maailmaan potentiaalisesti kätkeytyviä merkityssuhteita kulttuuristen käytäntöjen
ohjaamiseksi. Tämä viittaa paitsi naturalistiseen tiedontulkintaan, myös naturalisoituun
ontologiaan, joka ei tee kategorista eroa empiirisesti havainnoitujen luonnontapahtumien
ja kulttuurisesti muodostettujen käsitteiden välille.

tällöin ”orgaanis-ympäristöllisen käyttäytymisen” indikaattoreina ja tämä käyttäytyminen
ymmärretään kokonaisuudessaan ”merkki-prosessina”, jonka myöhempiä kehitysasteita symbolit
ovat (emt. 270).
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3.3 Deweyn ”metafysiikka”
3.3.1 Naturalistinen ontologia
Ontologian62 tutkimuskohdetta koskeva kysymys saa naturalistisessa pragmatismissa
selkeän vastauksen: luonto on kaikki, mitä on, ja koko olemassaolon ymmärtäminen
perustuu luonnon ymmärtämiseen ja tapahtuu sen puitteissa (ks. myös Rockefeller 1991,
362, Cunningam 1993). Deweylle luonto ei ole kuitenkaan staattinen kokonaisuus, vaan
prosesseina jäsentyvä sarja toisiinsa liittyviä tapahtumia (ks. esim. MW 4, 47, LW 1, 65,
92). Näin Deweyn ontologiaa voi pitää lähtökohdiltaan tapahtumaontologiana (ks. myös
Boisvert 1988, 136–137, Cunningam 1993, Field 2001).
Tapahtumaontologia olettaa kaiken olemassa olevan temporaaliseksi: maailma koostuu
ajallisista tapahtumista ja niistä kehittyvistä dynaamisista prosesseista, ”historioista” (LW
1, 6), joiden kulkua ihmiselämä osana luontoa seuraa (ks. myös MW 8, 12–13). Vaikka
maailma on jatkuvassa muutoksessa, se sisältää myös järjestystä: Deweyn (LW 1, luku 2)
mukaan tapahtumat jakautuvat episodisesti ainutlaatuisiin (”epävarmoihin”) ja
strukturaalisesti järjestäytyviin (”vakaisiin”). Maailman tapahtumien dynamiikka selittää
tiedon muodostuksen tarpeen. Ihminen löytää itsensä ”aleatorisesta maailmasta” (emt.
43), jota hän pyrkii hallitsemaan erilaisten merkityksen muodostuksen tapojen avulla.63
Deweyn dynaamiseen ontologiaan sisältyy siis myös käsitys muodosta ja
muotoutumisesta. Tätä silmällä pitäen sitä onkin kutsuttu objektiiviseksi relativismiksi
(Boisvert 1988, 146). Nimike ”objektiivinen relativismi” viittaa tässä nimenomaan
tapaan, jolla Dewey katsoo muodon tulevan esiin orgaanisesta, liikkeessä olevasta
maailmasta. Olennaista on tiedostaa muotoutumisen emergentti luonne. Niinpä teoksessa
Experience and Nature (LW 1, luvut 4–5) Dewey kritisoi klassisen metafysiikan
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En suosi jatkossa termiä ”metafysiikka”, sillä (1) termiin liittyy naturalistisen filosofiakäsityksen
näkökulmasta ongelmallisia filosofianhistoriallisia implikaatioita (ks. Dewey, teoksessa
Morgenbesser 1977, 312, Hook 1979, ix–xiii, Rorty 1982, luku 5) ja (2) vaikka Dewey itse
käyttikin termiä, hän oli muiden pragmatistien tapaan varauksellinen sen suhteen (ks. esim. EW 4,
53, MW 6, 88–89, Boisvert 1988, 126–127, Hook 1981, viii). Dewey ei ymmärtänyt metafysiikkaa
olevaisen perustoja selvittävänä ”ensimmäisenä filosofiana”, vaan lähinnä ”käytännön työkaluna”
sellaisten luonnon yleisten piirteiden kuvaamiseksi, jotka toistuvat kaikilla kokemuksen alueilla
(Gouinlock 1972, 6–7, Alexander 1987, 83–84, Cunningham 1993, 176). Deweyn ”metafyysinen”
pääteos oli Experience and Nature (1925/LW 1). Hänen naturalistinen ontologiansa alkoi kuitenkin
saada muotoaan jo artikkeleissa, jotka hän kirjoitti teoksen Studies in Logical Theory ilmestymisen
jälkeen (ks. artikkelit teoksessa Morgenbesser 1977, luku 4, ks. myös Boisvert 1988, 15–16, 101,
Field 1998). Deweyn ”metafysiikasta” ks. lisäksi Gouinlock (1972, luvut 1–2), Morgenbesser
(1977, luku 4), Hook (1979, ix–xiii, 1981, 1985), Westbrook (1991, 321–346), Cunningham
(1993), Shook (2000, 7–11).
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Tässä on mahdollinen tulkinta, joka pitää merkitystä muodostavia tapoja erityisellä tavalla
muodostuneina luonnontapahtumina. Tällä näkökulmalla on yhteys Peircen pragmatismiin, jossa
tavat sisältyvät potentiaalisina maailmaan, josta ne ovat tutkimuksen keinoin löydettävissä (ks. CP
5. 121, Prawat 2001).
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”primaarista dualismia” (emt. 102), joka erottaa toisistaan muuttumattoman olemuksen
(essence) ja muuttuvan olemassaolon (existence) (ks. myös Dewey 1999, luku 1). Vaikka
Dewey (LW 1, 144) käyttää termiä ”olemus” (essence), hän ei viittaa sillä mihinkään a
priori olemassa olevaan ja muuttumattomaan lajiin, muotoon tai päämäärään, vaan
pikemminkin ”merkityksen julki tuotuun tapaukseen”. Merkitys voi tulla julkiseksi vain
tutkimusprosessissa. Ilman tapahtumia toisiinsa suhteuttavaa ja tulevaisuutta ennakoivaa
tutkimusta luonnontapahtumien muotoutumiseen liittyvä merkityspotentiaali jäisi
huomaamatta ja hyödyntämättä (ks. LW 5, 208).
Deweyn ontologian läpitunkeva naturalismi näyttää ensi katsomalta viittaavan
monismiin, käsitykseen olevaisesta yhtenä substanssina. Tulkinta on kuitenkin väärä:
Deweyn pehmeä naturalismi hyväksyy Jamesin pluralismin tavoin maailman tapahtumien
moninaisuuden (ks. luku 3.1.2). Deweyn itsensä käyttämä termi ”naturalistinen
humanismi” (LW 1, 10) viittaa nähdäkseni juuri tähän luonnon monipuolisuuden
tunnustamiseen. Deweylle luonto on ehtymätön moninaisuuden ja tätä kautta
moniarvoisuuden tyyssija.
Keskeistä on ymmärtää, että vaikka maailman asioilla on erilaisia ominaisuuksia,
nämä ominaisuudet ovat toisistaan juontuvia, jatkuvia. Kuten edellä jo mainitsin,
jatkuvuuden idealla on hyvin keskeinen rooli Deweyn pragmatistisessa naturalismissa
(ks. luku 3.2.3.4). Dewey näkee inhimillisen tutkimusprosessin luonnondynamiikan
pitkälle kehittyneenä erityismuotona. Jatkuvuuden periaatteeseen sitoutuminen ei
kuitenkaan edellytä ontologian palauttamista mekanististisiin kausaaliselityksiin.
Deweylainen ontologia on pikemminkin kuvailevaa kriittisessä mielessä: se jättää
kosmologiset selitykset luonnontieteille (Gouinlock 1972, 7).
Deweyn omien sanojen mukaan hänen ontologiansa perustuu situaatioiden
yleisluontoisten piirteiden kuvaukseen (LW 1, 45, 50, 67, Morgenbesser 1977, 309–317,
Cunningam 1993).64 Näin siihen liittyy vahva instrumentalistinen yleissävy: olemisen
katsotaan koostuvan toisiinsa suhteutuvista luonnontapahtumista, joiden pragmaattisen
hallinnan pyrkimys toimii inhimillisen tietoisuuden perustana määrittäen tätä kautta
inhimillistä elämismaailma (kokemusta) tutkimusprosessien välityksellä.
Edellä esitetty johtaa helposti tulkintaan, jonka mukaan Dewey haluaa samaistaa
reaalimaailman koettuun maailmaan. Tällainen tulkinta ei ole kuitenkaan välttämätön.
Kuten Pihlström (1996a, 77) huomauttaa, Deweyn eksperimentalismin leimaaminen
yksinomaan antirealistiseksi tai idealistiseksi ei ota huomioon hänen instrumentalisminsa
läpäisevää metodista aspektia (ks. myös McCarthy & Sears 2000, Shook 2000, luku 6,
64

Artikkelissa The Subject-Matter [sic] of Metaphysical Inquiry (1915/MW 8, 3–13) Dewey (emt.
6) erottaa kolme piirrettä, jotka ovat tyypillisiä kaikille tutkimusprosesseille: (1) moninaisuus, (2)
vuorovaikutus ja (3) muutos. Kirjassa Experience and Nature Dewey laajensi yleisten piirteiden
listaansa huomattavasti: Cunningamin (1993) mukaan Dewey identifioi teoksessa ainakin 30 yleistä
piirrettä, joita tulee kuitenkin pitää pikemmin ”väliaikaisina” kuin lopullisina kategorioina (ks.
myös Gouinlock 1972, luku 1). Boisvert (1988, 136–142) pitää Deweyn ontologian
peruskategoriana tapahtumaa (event), mutta huomauttaa, että tapahtumia ei voi olla olemassa ilman
niiden välisiä suhteita. Tästä näkökulmasta maailma on luonteeltaan tiedettävissä oleva,
potentiaalisesti merkityksellinen (tai lähinnä tulee esiin sellaisena). Maailman merkityspotentiaalin
aktualisoiminen edellyttää kuitenkin sellaisten älyllisten organismien interventiota, jotka kykenevät
säätelemään toimintaansa tulevaisuuden asiaintiloja ennakoiden.
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Pihlström 2000, Määttänen 2001). On totta, että Dewey näyttää toisinaan käsittävän
(inhimillisen) olemassaolon yleisenä tutkimushankkeena, jonka puitteissa ontologialle jää
lähinnä rooli elämismaailman kriittisenä kartoittajana (ks. LW 1, 308–309). Toisaalta
Dewey katsoo myös, että ontologian tehtävänä on pikemminkin tuottaa ”peruslinjoja
mutkikkaampiin triangulaatioihin” kuin pohtia essentialistisia kysymyksiä tai olemisen
”alkusyitä” (emt. 309). Tämän vuoksi voidaan esittää väite, jonka mukaan ontologisia
ongelmia ei ole Deweyn pragmatismin näkökulmasta lainkaan mielekästä lähteä
purkamaan perinteisen metafysiikan termein. Naturalistis-pragmatistinen ontologia on
ikään kuin läpinäkyvää: koska suuri osa maailmasta on sellainen, kuin se on, riippumatta
siitä, mitä me siitä ajattelemme tai miten me siinä toimimme, ontologisen kiinnostuksen
kohteeksi nousee ennen kaikkea se osa maailmaa, johon tuomme omat kontribuutiomme
(ks. myös Rorty 1982, xxvi).65 Tällöin tutkimusprosessin empiiristen lähtökohtien
ymmärtäminen saa väistämättä ensi sijan luonnon kriittisessä ymmärtämisessä.
Voimme tarkentaa edellä esitettyä näkökulmaa palaamalla vielä tapaan, jolla Dewey
rekonstruoi objektin käsitteen. Kuten epistemologiaa käsittelevässä osuudessa jo totesin
(ks. luku 3.2.3.4), deweylaisen tietoteorian näkökulmasta tiedon objektit määritellään
vasta tutkimusprosessissa. Tutkimusprosessi paljastuu instrumentalismin näkökulmasta
luonnollisten prosessien kehitysmuodoksi: epistemologinen naturalismi sijoittaa tiedon
perustan pikemminkin reaalimaailman sisäisiin vuorovaikutuksiin kuin tiedostavan
subjektin ja reaaliobjektin väliseen suhteeseen. Tiedon objektit eivät ole tässä katsannossa
ontologisia primaarisia entiteettejä, jotka käynnistävät tutkimusprosessin, vaan
pikemminkin onnistuneen tutkimusprosessin tarkoitetuloksia: objekti on aina ”sen
vihjaama, joka on annettu, mutta ei mikään osa [sitä]” (MW 10, 340). Objekti on toisin
sanoen merkityssuhde, ei pelkkä merkki (tai merkkinä toimiva reaaliolio). Kyseessä on
semioottisen tulkintaprosessin kohde tai päämäärä: Peircen termein ilmaistuna yleinen
toiminnan tapa, intellektuaalinen käsite, joka paljastaa jonkin reaalimaailman
tapahtumien välisen suhteen tai säännönmukaisuuden semioottiselle toimijalle, jolla on
kyky käyttää tätä tietoa hyväkseen tulevan toimintansa ohjaamisessa.
Deweyn filosofian läpi tunkeva metodis-humanistinen perusjuonne ilmeisesti selittää,
miksi hän haluaa projisoida teoksessa Experience and Nature inhimillisen kokemuksen
dynaamiset ehdot luonnon ontologisiksi piirteiksi (ks. LW 1, 66–67). Tähän liittyy
Deweyn filosofian voimakas pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen. Deweyn (emt. 314)
mukaan kokemuksen ehdot, ”kvaliteetit ja suhteet, yksilölliset ja yhteiset asiat, lopulliset
ja vaikuttavat asiat, sattumanvaraisuudet ja välttämättömyydet, ovat selvittämättömästi
yhteen sidotut” ja tulevat manifestoiduiksi ”kaikenlaisissa eksistensseissä
differentioitumatta fysikaaliseen ja mielelliseen” (emt. 308). Kuten Hook (1981, x–xi)
huomauttaa, tällainen holismi tuotti ylitsepääsemättömiä ongelmia Deweyn analyyttisempiristisille kriitikoille, joiden ontologian perusta oli valettu kartesiolaiseen dualismiin
ja tietoteoreettiseen empirismiin. Nykypäivän näkökulmasta Deweya voi ehkä tulkita
”pehmeänä” systeemiajattelijana, joka korostaa koko filosofian alueen ongelmien yhteen
kietoutumista sekä elämän osa-alueiden laadullista erilaisuutta muistuttaen kuitenkin
samalla niiden naturalistisesta perustasta. Westbrook (1991, 361–366) onkin esittänyt
Deweyn ontologian tulkitsemista ”demokraattisen yhteisön metafysiikkana”, jonka
65

Tästä näkökulmasta Dewey paljastuu ”naiiviksi realistiksi”, jonka määreen hän itsekin hyväksyi
(ks. Dewey teoksessa Morgenbesser 1977, 92–99, Shook 2000, 219–223).
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ensisijaisena tehtävänä ei ole esittää kuvausta olemassaolon alimmista nimittäjistä, vaan
luoda riittävän kattava käsitteellinen viitekehys filosofian rekonstruoimiseksi käytännön
viisaudeksi (ks. tarkemmin emt. 321–366, ks. myös Gouinlock 1972, luku 2).

3.3.2 Eksistenssi vai kokemus?
Naturalistisesta pyrkimyksestä huolimatta Deweyn ontologiassa voi havaita jännitteen
”eksistenssin ja kokemuksen metafysiikan” välillä (Shook 2000, 7–11, vrt. Sleeper 1986,
109). Tämä jännite liittyy edellä kuvattuun taipumukseen hahmottaa ontologia toisaalta
luonnon, toisaalta inhimillisen kokemuksen termein. Shook (2000, 259) katsookin, että
Deweyn naturalistisen ontologian yksioikoinen tulkinta ”eksistenssin metafysiikaksi”, ts.
luonnontapahtumisen ensisijaisuutta korostavaksi ontologiseksi näkökulmaksi, ei tee
riittävästi oikeutta hänen filosofiansa läpi tunkevalle empiiriselle eksperimentalismille,
kokemuksen pitämiselle filosofisen työskentelyn lähtökohtana ja sovellusalueena.
Tällainen tulkinta on myös vaarassa jättää huomiotta instrumentalistisen tietoteorian ja
logiikan merkityksen metodisena ohjenuorana. Vaikka Dewey (LW 5, 204) korostikin
kypsän kauden filosofiassaan, että ”loogisen ’perusta’ tulee löytää ontologisesta”, hän
ymmärsi ontologian (”metafysiikan”) ennen muuta ”kritiikin maastokarttana”, jonka
avulla voidaan tarkastella kokemussituaatioiden yleisiä piirteitä (LW 1, 309). Tämä
metodologinen perusvire tukee Shookin (2000, 260) mukaan kahta Deweyn filosofiasta
esiin nousevaa teesiä, joita voidaan käyttää puolustamaan pehmeämpää tulkintaa Deweyn
ontologiasta ”kokemuksen metafysiikkana”: (1) kokemus sulkee sisäänsä kaikki
filosofiset erottelut, ts. se on filosofisesti absoluuttinen; (2) kokemus tulee kuitenkin
samanaikaisesti ymmärtää ”situoituna laajempaan kontekstiin, joka antaa sille
merkityksellisyyttä” (emt. 259).
Ensimmäinen teesi saa perustelunsa Deweyn pyrkimyksestä palauttaa filosofia
kaikissa muodoissaan arkikokemukseen ja siinä esiin nouseviin ”ihmisten ongelmiin” (ks.
esim. LW 15, 154–169). Tämä ”välitön empirismi” (ks. tarkemmin MW 3, 158–170)
tulee kuitenkin nähdä pikemminkin menetelmällisenä kuin ontologisena periaatteena:
Dewey itse hyödynsi sitä aseena 1900-luvun alun realismi–idealismi-debatissa.66
Toista teesiä puolustaa se, että Dewey korosti herkeämättä empirisminsä moraaliskriittistä funktiota, johon sisältyi halu ymmärtää kokemus yksilöllisen näkökulman
ylittävänä, yhteisölliseen elämänmuotoon viittaavana kehyksenä, ”absoluuttisena
kokemuksena” (Shook 2000, 261). Toinen teesi näyttää ensi katsomalta edellyttävän
inhimillistä kokemuspiiriä rajaavan transsendentaalisen kontekstin. Varomaton
idealistinen luenta saattaakin sekoittaa Shookin ”absoluuttisen kokemuksen” Deweyn
varhaisfilosofian ”universaaliin tietoisuuteen” (emt. 7). Tällainen tulkinta on kuitenkin
anakronismi: kuten edellä on tullut esiin, Dewey hylkäsi absoluuttisen idealismin
lähtökohdat jo keskikaudellaan. ”Absoluuttinen kokemus” ei ole Deweylle
66

Mainittu debatti lähti liikkeelle Deweyn siirryttyä vuonna 1905 Chicagosta New Yorkin
Columbian yliopistoon. Columbian yliopistossa Dewey otti osaa keskusteluun uuden realismin ja
pragmatismin välisestä suhteesta puolustaen samalla instrumentalismiaan idealismisyytöksiä
vastaan. Ks. tarkemmin Morgenbesser (1977), Westbrook (1991, luku 5).
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transsendentaalinen ehto, vaan luonnollinen viitekehys. Toisaalta, kuten edellä on niin
ikään tullut esiin, Deweyn ajatteluun liittyi jo varhaisvaiheessa pyrkimys todellisuuden
orgaaniseen hahmottamiseen. Tämän ”hegeliläisen juonteen” (LW 5, 154) voi sittemmin
nähdä kulminoituvan hänen pehmeässä naturalismissaan.
Shookin (2000, 264–265) mukaan idealistista tulkintaa tukee se, että esseessään
Nature in Experience (1940/LW 14, 141–154) Dewey kuvaa naturalisminsa käsitystä
”kokemuksen ja luonnon välisestä suhteesta” kehämäiseksi: yhtäältä se on
metodologisesti riippuvainen luonnontieteistä, toisaalta sen on sovellettava
luonnontieteiden välineitä ”kokemukseen itseensä, jopa tavanomaiseen karkeaan
makroskooppiseen kokemukseen”, jotta sen kriittinen potentiaali tulisi aktualisoiduksi
(emt. 142–143). Shook (2000, 265) samaistaa ”absoluuttisen kokemuksen” nimenomaan
tähän ”tavanomaiseen karkeaan makroskooppiseen kokemukseen”. Kyseessä ei ole
itsetietoinen absoluutti substanssi, vaan tutkimustoimintaa kehystävän empiirisen
situaation looginen mahdollisuus avautua yksilön välittömän kokemuspiirin ulkopuolelle.
Lienee makuasia, miten ”transsendentaalisena” tätä mahdollisuutta loppujen lopuksi
pitää.
Joka tapauksessa edellä esitetty osoittaa, että Deweyn naturalistinen ontologia saa
eksperimentalistisen painotuksensa kautta ”inhimilliset kasvot” (vrt. luku 2.2.3). Tämä
tarkoittaa, että sille on ominaista pyrkimys nähdä luonto loputtomana käytännöllisten
ongelmien lähteenä, joka on tutkivalle organismille aina ”tekeillä” (MW 4, 99). Ihmisen
käytännöllisen toiminnan tehtäväksi jää muotoilla ratkaisuja luonnon ehtymättömiin
ongelmiin ja tuottaa luonnossa tapahtuvia muutoksia yhä paremmin ennakoivia empiirisiä
ratkaisumalleja. Luonnon ja inhimillisen kokemuksen välillä ei ole juopaa, vaan kokemus
kasvaa esiin luonnontapahtumien dynamiikasta ja antaa mahdollisuuden työstää luonnon
ja ihmiselämän tarjoamaa kokemusmateriaalia käytännölliseen toimintaan liittyvien
ongelmien ratkaisussa.
Deweyn voidaan katsoa seuraavan ontologisessa perusratkaisussaan pluralismia:
vaikka luonto on kaikki mitä on, se sisältää moninaisia olemassaolon muotoja, jotka eivät
ole yksioikoisesti kuvattavissa kartesiolaisen dualismin tai reduktionistisen monismin
termein. Ontologisen pluralismin etuna on, että se tarjoaa kriittisesti perustellun
vaihtoehdon kovan naturalismin reduktiovaatimuksille. Tarkastelen seuraavassa tämän
vaihtoehdon relevanssia body–mind-ongelman ratkaisussa.67 Samalla pääsemme käsiksi
deweylaisen naturalistisen pragmatismin filosofiseen antropologiaan, jolle oli monien
muiden 1900-luvun filosofisten suuntausten tapaan ominaista irrottautuminen
kartesiolaisesta ihmiskuvasta.
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Body–mind-ongelma koskee nimensä mukaisesti kehon ja mielen välistä suhdetta, laajemmassa
katsannossa myös materiaalisen ja henkisen välistä suhdetta.
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3.4 Deweyn filosofinen antropologia
3.4.1 Pluralismi
Artikkelissaan Monism, Dualism and Pluralism Tim van Gelder (1998, ks. myös 1996)
esittää, että body–mind-debatin peruslinjat on vedetty nykyfilosofiassa pitkälti
reduktionismin ehdoilla. Aihetta koskevan keskustelun ensisijaisensa motiivina on
säilynyt huoli siitä, miten mielellinen olisi palautettavissa aineelliseen ja miten samalla
perustella näkökulmia, jotka eivät hyväksy ankaraa reduktionismia.
Gelderin (emt.) mukaan body–mind-ongelmaa koskeva ”standardikeskustelu” sitoutuu
neljään perusolettamukseen:
1. Haettavan ratkaisun tulee kuvata suhdetta mielellisen ja fysikaalisen välillä.
2. Kaikkien mielellisten ja fysikaalisten entiteettien välillä pätevät samanlaiset
konfiguraatiot tai suhteet.
3. Mielelliset entiteetit ovat ontologisesti homogeenisia.
4. Taso, jolla kuvaamme mielellisiä entiteettejä, on asianmukainen taso kuvata niiden
suhdetta fysikaalisen tason entiteetteihin.68
”Standardikeskustelun” ongelmana on se, että em. olettamukset rajaavat ennakolta
tietyn vaihtoehtojen avaruuden, mikä puolestaan johtaa helposti keskustelun
kaavamaistumiseen ja akatemisoitumiseen. Gelder (emt.) ehdottaa em. näkökulmien
alistamista pragmaattiselle pohdinnalle: jos kaikki neljä olettamusta oletettaisiin vääriksi,
mitä vaihtoehtoja meille jäisi?
Gelder (emt.) esittää yhdeksi ratkaisuksi ontologista (Gelderin termein ”metafyysistä”)
pluralismia. Pluralistisesta näkökulmasta mieli näyttäytyy ontologisena kompleksina.
Vaikka tämän kompleksin keskeinen aines koostuukin mielellisistä prosesseista, se ei ole
täysin palautettavissa niihin. Pikemminkin mieli voidaan käsittää tapahtumien sarjana,
jonka rakentumiseen ottaa osaa monenlaisia ja -tasoisia tekijöitä.
Pluralismin etuna on, että se sallii mielen käsittämisen ontologisesti monitasoisena ja
moniselitteisenä. Pluralistinen ratkaisu tukee myös nykyisen kognitiofilosofian
naturalisointipyrkimyksiä edellyttämättä mielen yksioikoista reduktiota fysikaalisiin
prosesseihin (emt., ks. myös Määttänen 1993a).
Tällainen ”pehmeä” naturalistinen mielenkäsitys näyttää vastaavan pitkälle Deweyn
esittämää näkemystä ”mielestä yksilöissä” (LW 1, 170). Dewey ymmärtää ihmisen
mielellisesti toimivana kulttuuriolentona, joka elää ja kasvaa aktiivisessa
vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Ihmisen mieli, tietoisuus ja minä eivät ole
biologisesta ruumiista erillisiä tai siihen suoraviivaisesti palautuvia olemassaolon
muotoja, vaan em. vuorovaikutustoiminnan emergenttejä funktioita, jotka kehittyvät
kulttuuristen elämänmuotojen pragmaattisissa pyrkimyksissä. Toisin sanoen mielen
rakentumiselle on löydettävissä täysin luonnollinen selitys, vaikka evoluutio onkin tuonut
68

Gelder (1998) huomauttaa, että tässä on kyseessä lähinnä abstraktio body–mind-debatin
keskeisten osanottajien pääargumenteista: harvalla yksittäisellä ajattelijalla esiintyvät kaikki em.
olettamukset samassa argumentissa. Käsittelytapaa onkin tässä syytä pitää lähinnä suuntaa
antavana.
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esiin olemassaolon muotoja, jotka eivät sisälly niitä kehityshistoriallisesti edeltäviin
prosesseihin.

3.4.2 Deweyn kokemuskäsitys
Vaikka Deweyn filosofiset lähtökohdat olivat hegeliläisessä idealismissa, hän vastusti
lähes koko filosofisen uransa absolutistisia painotuksia, jotka selittävät
luonnontapahtumisen jonkin yliluonnollisen periaatteen avulla. Deweyn naturalistisen
pragmatismin näkökulmasta kaikki maailmassa tapahtuva juontuu viime kädessä
sattumanvaraisesta luonnonvalinnasta. Vastaavasti kaikki inhimillisen tiedostuskyvyn
mahdollisuudet palautuvat inhimillisen tutkimuksen luonnonhistoriaan, mikä tarkoittaa,
että ne ovat pohjimmiltaan naturalistisesti selitettävissä. Myös kaikki filosofiset
ongelmat, perinteiset metafyysiset ongelmat mukaan luettuna, ovat pohjimmiltaan
empiirisiä, ihmisen kokemuspiiriä koskevia ongelmia.
Dewey käytti termiä kokemus (experience) kuvaamaan ihmisen ja hänen ympäristönsä
muodostamaa vuorovaikutussuhteiden kokonaisuutta tavalla, joka poikkesi
lähtökohdissaan kartesiolaisen subjektifilosofian ja empiristisen epistemologian
ontologisista taustaolettamuksista. Kartesiolaiset filosofit olivat pyrkineet erottamaan
kokemuksen koettavasta ja pohtimaan kokemisen ehtoja dualistisesti jäsentyneen
maailmankuvan pohjalta. Deweyn kokemuskäsite sen sijaan pyrki kuvaamaan
monimuotoista vuorovaikutusjärjestelmää, jossa olemme tekemisissä ympäristömme
kanssa (Boisvert 1998, 14).69
Deweylle kokemus ei koostu siitä, mitä ihmisyksilössä tapahtuu seurauksena hänen
vuorovaikutuksesta ympäristöönsä (vrt. CP 8.330). Pikemminkin kyseessä on
ihmiselämän perustilannetta kuvaava transaktionaalinen kategoria.70 Ihmisen toimintaan
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Deweyn kokemuksen määritelmästä ks. (MW 9, 146–147, LW 1, luku 1, LW 10, 26–31, LW 13,
17–30). Ks. myös Miettinen (1998, 1999, 2000), joka on analysoinut Deweyn kokemuskäsitteen
filosofista merkitystä kasvatusfilosofisessa kehyksessä, sekä Alexander (1987, luku 3). Deweyn
kokemuskäsitteen taustasta ks. Thayer (1981, 466–486). Deweyn kokemuskäsite on
filosofianhistoriassa erityisen tunnettu epäanalyyttisyydestään. Kuten muissakin perustavissa
käsitteissä, tämä epäanalyyttisyys – jota monet Deweyn aikalaiset pitivät merkkinä
epäjohdonmukaisuudesta – juontuu siitä, että Deweyn perusnäkökulma filosofian
tutkimuskohteeseen oli holistinen (ks. LW 16, 66–68, 96–97). Dewey itse oli hyvin tietoinen
kokemuskäsitteensä hankaluuksista (Hook 1981, xi–xvi). Tämä heijastuu myös siinä, että Dewey
oli myöhemmin valmis vaihtamaan kirjansa Experience and Nature uudeksi nimeksi Culture and
Nature (LW 1, 361).
70
Transaktion käsitteellä on tärkeä osuus Deweyn myöhäisfilosofiassa, etenkin teoksessa Knowing
and the Known (LW 16). Tässä teoksessa Dewey korostaa transaktion eroa interaktioon,
ontologisesti toisistaan eroavien tekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Transaktio on interaktiota
kattavampi systeemisempi kategoria, joka kuvaa niitä organismi-ympäristösuhteeseen sisältyviä
kompleksisia vuorovaikutuksia, joiden kautta – ennemmin kuin puitteissa – organismi elää (LW 12,
32). Deweyn transaktion käsite sai innoitusta Einsteinin jälkeisestä fysiikasta (ks. LW 16, 98–104,
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ja valintoihin liittyy joka hetki ääretön määrä toisiinsa vaikuttavia tapahtumia. Ihmisen
erottaa muista eliömuodoista pitkälle kehittynyt kyky erotella ja valikoida tästä
vuorovaikutusten moninaisuudesta tapahtumat, joilla on potentiaalista merkitystä tulevan
toiminnan säätelyssä. Tämä takaa ihmiselle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa
pyrkimyksiään, mutta tekee hänestä samalla haavoittuvan ympäristönsä äkillisille
muutoksille.
Kokemuksen struktuuria voidaan hahmottaa parhaiten Deweyn tutkimuksenteoriaa
vasten. Kokemus jäsentyy Deweylla paitsi yksilön ja ympäristön (sekä yksilöt keskenään)
yhdistävien vuorovaikutusten kokonaisuudeksi, myös kokemuksen ”taustan” ja ”etualan”
väliseksi dynaamiseksi suhteeksi, jota tutkimusprosessi välittää (Holder 1993).
Kokemuksen tausta on eriytymätön: sillä toimimme vuorovaikutuksessa ympäristömme
kanssa ”kehojemme suorittaessa omia peitettyjä tutkimuksiaan” (Ryan 1995, 28).71
Epäanalyyttisyydestään huolimatta kokemuksen taustalla on oma läpitunkeva
kvaliteettinsa, joka tekee siitä yksilöllisen. Tämä kvaliteetti – johon olen jo viitannut
edellä situaatiokäsitteen yhteydessä – on välittömästi tunnettu ”maailma maailman
takana”, joka tehdään tiettäväksi (so. käsitettäväksi) tutkimusprosessissa (LW 12, 74).
Teoksessa Experience and Nature Dewey (LW 1, 208) kuvaa merkitystä tuottavalle
organismille ominaista kokemusta kolmitasoisena. Nämä tasot tulee käsittää toisiinsa
nivoutuvina, Määttäsen (1993a, 51) termein ilmaistuna ”laminoituina”.
(1) Ensimmäisellä tasolla on kysymys elottoman luonnon ”kapeampien ja
ulkoisempien interaktioiden näyttämöstä” (LW 1, 208). Ihmisen toimintaa voidaan kuvata
tällä tasolla ”jännitteeksi luonnollisten energioiden jakautumisessa” (emt. 195). Tätä
tasoa kuvaavat asianmukaisimmin fysiikan käsitteet.
Pehmeänä naturalistina Dewey ei jaa reduktionistista käsitystä, jonka mukaan kaikki
tiedon kohteet ovat kuvattavissa fysikaalisten invarianssien avulla.72 Evoluutiohistoriaan
luku 5, 265, 272, Shook 2000, 200, transaktion käsitteen historiasta Deweyn teksteissä ks. emt.
101).
71
Dewey käyttää termiä ”tausta” (background) viittaamaan “kokemuksen universumiin” tai
Shookin termein ”absoluuttiseen kokemukseen” (Shook 2000, 264–265), joka on diskursiivisen
ajattelun ja toiminnan edellytys (ks. esim. LW 6, 11–12, LW 10, 241, LW 12, 76). Dewey
hyödyntää tässä yhteydessä myös Jamesin termiä ”reuna” (fringe) kuvaamaan tiedostuksen
ulkopuolelle jääviä ”tapoja, eli orgaanisia modifikaatioita, jotka [ihminen] on käynyt läpi” (LW 1,
228, vrt. James 1890, I, 258). Kokemuksen voi nähdä tästä perspektiivistä vähittäin hälvenevänä
tietoisuuspiirinä, jonka puitteissa vain ne asiat ovat kulloinkin tiedollisen toiminnan keskiössä,
joilla on merkitystä meneillään olevan toiminnan kannalta (ks. MW 10, 323–324). On tärkeää
ymmärtää, että kokemuksen taustaan sisältyy myös sosiaalisia tapoja ja tottumuksia: toisin sanoen
kokemus ei ole lähtökohdissaan yksilöllistä, vaan yksilöllisyys emergoituu sitä laajemmasta
sosiokulttuurisesta kontekstista.
72
Boisvert (1998, 19) soveltaa fysikaaliseen reduktionismiin Arthur Eddingtonin (ks. 1929, xii)
kuuluisaa ”kahden pöydän” esimerkkiä (ks. myös Dewey LW 1, 24–26, 1999, 209–210, Thayer
1981, 355). Panfysisistille (ts. fysikalistiselle reduktionistille) fysiikan kuvaama pöytä on
todellisempi kuin jokapäiväiseen kokemukseen sisältyvä pöytä, koska fysiikan kuvaamille
kvaliteeteille annetaan primaarinen asema todellisuuden järjestäytymisessä. Deweyn näkökulmasta
niillä on tämä asema vain geneettisesti: todellisuudessa ne ovat niin kietoutuneet ylempien tasojen
tapahtumiseen, että ”puhdas” tieto niistä on mahdotonta. Deweyn (LW 1, 28) mukaan
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sisältyy määrällisen muutoksen ohella laadullista muutosta, emergenssiä: ensimmäinen
tällainen muutos tapahtui, kun fysiokemialliset energiat kanavoituivat psykokemiallisiksi
ilmiöiksi. Kyseessä ei ollut enää pelkästään ”atomien ja molekyylien – – valikoiva
painottuminen” (emt. 162), vaan ”ajallisesti hahmottuvan toiminnan ylläpitäminen”, joka
oli ”tarpeiden ja tyydytysten” ohjaamaa (emt. 194). Fysikaalisen tason muutoksiin tuli
näin mukaan hallitun ajallisuuden aspekti, jonka puitteissa organismit kykenivät
”säilyttämään menneiden toimintojen seuraamuksia niin, että ne sopeuttivat tulevia
muutoksia koko sen yhdistyneen järjestelmän tarpeisiin, jonka osia ne itse olivat” (emt.
195). Vaikka kokemuksen rakennusaineet säilyivät samoina kuin ensimmäisellä tasolla,
oli tapahtunut muutos tavassa, jolla ne ottivat osaa elävän organismin homeostaasiin
(emt.).
(2) Toisella tasolla syntyy näin ero tuntevan (tai tuntoisen) (sentient) ja ei-tuntevan
(nonsentient) kokemuksen välille (Tiles 1988, 57). Tuntemisen kyky (ymmärrettynä
sensomotorisena herkkyytenä) on tulosta differentiaatiosta, jossa olento kykenee
reagoimaan asioihin sen mukaan, miten ne sijoittuvat tilassa ja ajassa: ”[k]un
organisoidun toimintahahmon konstituoivat tekijät ovat sen luonteisia, että ne vaikuttavat
– – hahmottuvan toiminnan säilyttämiseen, tunneherkkyyden perusta on olemassa” (LW
1, 196). Toisin sanoen tuntevan olennon reaktiot alkavat olla valikoivia, eivät enää
satunnaisia. Reaktioiden valikoitumista ohjaa kattavampi pyrkimys osakokonaisuussuhteen säilyttämiseen organismin sisäisen rakenteen ja laajemman
toiminnan hahmon välillä (vrt. luku 3.2.3.1).
(3) Nimenomaan välittävän toisen tason problematisoimatta jättäminen johtaa
kartesiolaiseen body–mind-ongelmaan, mielen leikkaamiseen erilleen kehollisista
toiminnoista. Olennaista tämän ongelman ratkaisussa on löytää geneettinen selitys sille,
miten mieli emergoituu elollisen luonnon prosesseista. Darwinia edeltävässä filosofiassa
tämä oli hankalaa vakiintuneiden dualististen ennakko-olettamusten takia. Kuten edellä
olen esittänyt, Darwinin biologinen naturalismi ja sen innoittama Jamesin
funktionalistinen psykologia tarjosivat ratkaisun, joka palautti kokemuksen
yhtenäisyyden sensomotorisella tasolla tapahtuvaan organismin toimintaan. Tästä
näkökulmasta mieltä ei enää ymmärretä apriorisena substanssina, vaan sen katsotaan
syntyvän (emergoituvan) kokemuksen tunnetusta (sensomotorisesta) taustasta, ts.
elimellisistä vuorovaikutuksista, jotka ovat vielä itsessään kognitiivisesti
representoimattomia (Tiles 1988, 58–59, Holder 1993, ks. myös Määttänen 1993a).73
syyllistytäänkin intellektualismin erheeseen, mikäli ”luonto – – redusoidaan ja transformoidaan
niin, että se on määriteltävissä termein, jotka ovat identtisiä tieteen puhdistamille objekteille” (ks.
luku 3.2.2). Tieteen pyrkimyksessä varmuuteen ja luonnontapahtumien käsitteelliseen hallintaan
langetaan helposti rationalismin ylikorostamiseen: kokemus kattaa aina laajemman alan kuin mitä
voidaan tietää, sillä tieto syntyy aina kokemuksen puitteissa pragmaattisten ennakkoehtojen
vallitessa.
73
Olen tietoinen termin ”kognitiivinen” rajauksen ongelmallisuudesta naturalismin yhteydessä.
”Kognitiivisen” voi tässä ymmärtää heuristisesti, viittaavana laadulliseen eroon kognitiivisen (so.
representaatioiden manipulaatioon liittyvien) ja ei-kognitiivisten (affektiivisten, sensomotoristen)
semioottisten toimintojen välillä (ks. Holder 1993). On tärkeää ymmärtää, että naturalistiselle
pragmatistille kognitiivisten toimintojen raja ei ole selvä, vaan kokemuksen reuna-alueelle
hämärtyvä.
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Emergenttiä tietoisuuskäsitystä voidaan avata myös semioottisella käsitteistöllä.
Semioottisesta näkökulmasta tietoisuuden emergenssi edellyttää merkityksentuoton
kyvyn kehittymistä. Tämä taas edellyttää, että tietoisuuden tasoa edeltävän tason
kvaliteetteja on mahdollista tulkita muiden kvaliteettien indekseinä. Indekseinä ne on
mahdollista irrottaa välittömästä kokemuksesta ja tarvittaessa tuottaa uudelleen
sopimuksenvaraisina merkkeinä, symboleina.74 Symbolifunktion kehittyminen edellyttää
enemmän kuin differentioituneita reaktiovalmiuksia, nimittäin sellaista herkkyyttä ajassa
tapahtuville ilmiöille, joka mahdollistaa tulevien tapahtumien kokoavan ennakoimisen
(LW 1, 206). Tämä laajentaa organismin välittömän toimintaympäristön, kokemuspiirin,
kattamaan myös ”etäiset asiat” (emt.), so. ajassa ja tilassa etäisyyden päähän sijoittuvat
merkitysvälitteisesti hallittavat tapahtumat.
Vaikka Dewey korostaa merkityksentuoton luonnollista perustaa, hänen
merkityskäsitteensä on rajatumpi kuin valtaosassa nykysemiotiikkaa (ks. esim. Lang
1993, 1994). Tämä näkyy siinä, että merkitykset ovat Deweylle aina julkisia. Kuten
edellä kävi ilmi, tiedollinen merkityksentuotto perustuu Deweyn mukaan symboleihin,
keinotekoisiin merkkeihin, jotka saavat representationaaliset ominaisuutensa sosiaalisessa
käytössä (LW 12, 57). Verrattuna ”luonnollisiin merkkeihin” – merkkeihin, ”jotka ovat
olemassa todellisessa spatiotemporaalisessa kontekstissa” – symbolit on ”vapautettu”
viittamaan toisiinsa tietyn yhteisön tuottaman merkityssysteemin puitteissa (emt. 58).
Viittaaminen (signification) ja symbolinen viittaaminen (meaning) ovat näin
konstituutioltaan erilaisia ”representatiivisia kykyjä” (emt.).
Dewey näkee eron kokemuksen mielellisen ja biologisen tason välillä nimenomaan
symbolifunktion kehittymisessä: vaikka mielen taso olisikin supervenientti biologiseen
tasoon nähden – toisin sanoen vaikka jokaisella biologisen tason muutoksella olisi
vastineensa mielellisellä tasolla ja päinvastoin75 – kielen (ymmärrettynä laajassa
mielessä)76 kehittyminen on luonut sitä käyttävän organismin kokemukseen uuden
kulttuurisen ulottuvuuden. Siirtyminen kulttuurisesti ohjautuvalle mielen tasolle
edellyttää mielen konstituutiota yksilöä laajempana merkityssysteeminä: mieli ei ole yhtä
kuin yksilöllinen tietoisuus, vaan termi viittaa sosiaalisen toiminnan kautta
transformoituun monimuotoisten ja toisiinsa nähden koordinoituneiden reaktioiden
järjestelmään. Deweyn termein ilmaistuna ”mielellinen yksilö” differentioituu
”yksilöllisestä mielestä”, kun semioottiset toimijat soveltavat oppimiaan
reaktiovalmiuksia ”olemassaolon järjestyksen rekonstruoimiseen” kielellisessä
toiminnassa (LW 1, 164).
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Indeksillä tarkoitan tässä merkkiä, jolla on kausaalinen yhteys viittauskohteeseensa. Symboli
tarkoittaa merkkiä, jonka yhteys viittauskohteeseensa on tulkittu sopimuksen tai tottumuksen
varaisesti jossain sosiaalisessa käytännössä (ks. Peirce 2001, 423).
75
Supervenienssistä ks. esim. Kim (1984, 1993), Murphy (1997, 22–23) ja Douven (1998).
Supervenienssin käsite on tarpeeton pragmatistisen naturalismin ratkaisulle: merkityksentuoton
tasot eivät ole erillisiä, vaan toisiinsa sisältyviä. Tästä näkökulmasta supervenienssin käsite on
syntynyt nimenomaan ”standardikeskustelun” tarpeisiin (ks. luku 3.4.1, vrt. LW 15, 149).
76
Deweylle kieli kattaa laajassa mielessä kaikki kommunikaation – ts. kokemuksen jakamisen –
muodot, kuten ”monumentit, rituaalit ja – – taiteet” (LW 12, 27). Kyseessä on myös ”väline, jossa
kulttuuri on olemassa ja jonka kautta se välitetään” (emt.). Palaan Deweyn käsitykseen kielestä
luvussa 3.4.3.
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Naturalistisesta näkökulmasta tarkasteltuna ”mielelliset yksilöt” eriytyvät ”yksilöllisen
mielen” ohjaamien luonnontapahtumien vuorovaikutussuhteiden kokonaisuudesta.
Yksilöllistä mieltä ei tule kuitenkaan tässä ymmärtää transsendentin ”hengen” (Geist)
vastineeksi. Kyseessä on puhtaasti luonnollisista säätelypyrkimyksistä juontuva
toimintataipumus, jolla on tietyllä koordinaatiotasolla kyky tuottaa niin pitkälle vietyä
itseohjautuvuutta, että voidaan puhua ”mielellisistä yksilöistä” ja ”tietoisuuksista”.
Vaikka Dewey korostaa jatkuvuutta kokemuksen tasojen välillä, hän erottaa samalla
symbolien käyttöön perustuvan toiminnan laadullisesti sitä kehityshistoriallisesti
edeltävistä semioottisista toimintatasoista. Tämä liittyy hänen pehmeään naturalismiinsa.
Deweylle kokemus ei ole sarja partikulaarisia vaikutelmia, jotka yksilöllinen mieli
yhdistää, vaan lukemattomien orgaanisten vuorovaikutusten järjestelmä, jota on
mahdollista oppia tietyissä rajoissa ”lukemaan” ennakoimalla sen sisäisiä suhteita
symbolisen ajattelun ohjaaman toiminnan avulla.

3.4.3 Kieli ja mieli
Deweyn pragmatistinen näkemys kielen ja mielen välisestä suhteesta ennakoi
Wittgensteinin myöhäisfilosofian käännettä kielen tarkastelusta maailman asiantilojen
heijastajana kielelliseen yhteistoiminnan ja elämänmuodon tarkasteluun (ks. Wittgenstein
1999, ks. myös Tiles 1988, 98–103, Aaltola 1989, Pihlström 1996a, 33, Upper 1998).
Deweyn erottaa kuitenkin Wittgensteinista ja muista kielellisen käänteen filosofeista
ajatus kielellisestä toiminnasta luonnollisten vuorovaikutusten kehitysmuotona, joka ei
ole analysoitavissa erillään siitä orgaanisesta kontekstista, jossa symbolisen
vuorovaikutuksen esimuodot tulevat esiin. Kielellä on yhtä luonnollinen perusta kuin
muillakin semioottisilla vuorovaikutuksen muodoilla.
Deweyn näkemyksen jakoi ja popularisoi hänen tärkein Chicagon kauden
työtoverinsa, G. H. Mead. Deweyn tavoin Mead piti yhteisöllistä vuorovaikutusta
yksilöllistä tietoisuutta edeltävänä. Niin ikään Deweyn tavoin Mead hyökkäsi
kartesiolaista subjektikäsitystä vastaan pyrkien naturalisoimaan hegeliläisen ajatuksen
yksilöityneestä hengestä behavioristisen psykologian viitekehyksessä (ks. Mead 1934, 7,
Törmä 1995, luku 2). Samalla Dewey ja Mead käänsivät psykologisen tarkastelun
painopisteen yksilön tarpeista sosiaalisen ryhmän kompleksisiin vuorovaikutuksiin:
yksilöitynyt mieli näyttäytyy tästä näkökulmasta ”sosiaalisena emergenttinä” (Mead,
lainattu teoksessa Thayer 1981, 232), joka tulee esiin kielen oppimisen ja käytön myötä.
Deweyn ja Meadin käsitys mielen kielellisestä alkuperästä juontanee juurensa ainakin
osin Peircen käsityksestä, jonka mukaan ajattelu on merkkien manipulaatiota. Siinä,
missä Peircelle (CP 5.313) ihmiset ja sanat ”kouluttavat vastavuoroisesti toisiaan”,
meadilaisen sosiaalibehaviorismin lähtökohtana on ajatus sosiaalisesta aktista (social act),
jossa yksilölliset mielelliset toiminnot kehittyvät (Mead 1934, 6). Sosiaalisessa aktissa
”yksilön toiminta tapahtuu ärsykkeenä toisen yksilön reaktioon” (Mead 1910, 397).
Tällainen toiminta on toisen toimijan ennalta oletettujen reaktioiden edeltä käsin
informoimaa, merkityshakuista.
Deweyn ajattelussa Meadin sosiaalisia akteja vastaavat toimet (occupations), jotka
”määräävät toiminnan perustavanlaatuisia muotoja ja kontrolloivat tätä kautta tapojen
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muodostumista ja toimeenpanoa” (MW 2, 41).77 Dewey näki yhteiskunnan tällaisten
toimien verkostona, jolle instrumentalistinen logiikka muodostaa ”pohjakuvion” (emt.
51). Toimet ovat eräänlaisia elementaarisia tutkimusprosesseja, joiden kautta mieli
konstituoituu. Symbolisen toiminnan emergenssi selittyy Deweylle nimenomaan toimien
differentiaation kautta.
Mead piti kielellistä toimintaa tärkeimpänä mielen eriytymisprosessin
ilmenemismuodoista. Tämä näkyy myös siinä, että hän haki kielellisestä toiminnasta
selitystä selfin, itsensä tiedostavan minän, emergenssille. Deweyn tavoin (vaikkakin ehkä
radikaalimmin) Mead näki minän pohjimmiltaan biologisen organismin pitkälle
kehittyneenä säätelyjärjestelmänä. Selfille on kuitenkin lisäksi ominaista relfeksiivisyys,
kyky olla itselleen ”samanaikaisesti subjekti ja objekti” (Mead 1934, 136–137). Ehtona
tällaisen itseensä viittaavan minän muotoutumiselle on kielellinen kommunikaatio, jossa
tuotetaan refleksiivisyydelle riittävät ehdot.
Deweylle ja Meadille kielellinen kommunikaatio ei ole ensisijaisesti yksilön sisäisten
ajatusten tai tuntojen välittämistä, vaan eräänlainen kollektiivinen pelitila, jossa ryhmä
toimii yhdessä tiettyjen merkkien ja eleiden välityksellä. Meadin mukaan keskeisessä
asemassa tämän kielellisen pelitilan tuottamisessa ovat kommunikatiiviset eleet, joita jo
Darwin oli pitänyt teoksessaan Expression of Emotions in Man and Animals (ilm. 1872)
tärkeinä kielen synnyn kanalta.78 Kommunikatiiviset eleet perustuvat niitä
kehityshistoriallisesti edeltäneisiin ilmaisumuotoihin: Thayerin (1981, 242) mukaan ne
voidaankin käsittää eräänlaisina primaarimerkityksen akteina. Tämä primaarinen
merkityksellisyys viittaa eleiden mahdollisuuteen tuottaa vastavuoroisia eleitä, mikä
puolestaan edellyttää, että ne on mahdollista yleistää ainakin jossain määrin. Tällöin
havaitaan, että sosiaalisessa eleessä on itse asiassa kyseessä vakiintunut eletyyppi, joka
saa muotonsa sellaisista toisiinsa liittyvistä yksittäisakteista, joiden järjestys vakiintuu
tavanmukaiseksi jossain käytännöllisessä yhteydessä. Merkitys on tässä mielessä jo
potentiaalisesti olemassa silloin, kun sen sosiaalisen viittaavuuden ehdot täyttyvät.79
Deweyn (ja Peircen) tavoin Mead erottaa indeksaalisen ja symbolisen merkityksen
välille. Vaikka eleet voivat aiheuttaa vastavuoroisia eleitä, ne voivat saada ”merkityksen
tietoisuuden” vain silloin, kun ne tehdään varta vasten edeltä käsin tapahtuvina
viittauksina niiden tuottamiin reaktioihin (Mead 1934, 111). Mead kutsuu tällaisia eleitä
merkityksellisiksi symboleiksi (significant symbols). Merkitykselliset symbolit ovat
sellaisia merkityksellisiä eleitä, joiden tuottamat reaktiot ne tuottava yksilö jakaa muiden
kanssa. Toimija, joka oppii käyttämään symboleja kommunikaatiossa, oppii reagoimaan
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Toimilla on myös tärkeä merkitys Deweyn pedagogiikassa. Ks. tarkemmin luku 4.1.5.1.
Vaikka Mead (1934, 16, ks. myös Tiles 1988, 88) kritisoi Darwinin subjektiivista
ilmaisukäsitettä, hän sovelsi jälkimmäisen teoriaa eleistä kielen fylogeneettisena perustana. Mead
tukeutui myös Wundtin näkemykseen vastavuoroisista eleistä kommunikaation taustana, vaikka
hylkäsikin jälkimmäisen kannattaman ”psykoparallelismin”, ts. käsityksen minästä sosiaalisia
prosesseja edeltävänä (Thayer 1981, 242). Wundtin voluntaristinen psykologia vaikutti myös
Deweyn instrumentalismin muotoutumiseen (ks. Shook 2000, luku 3).
79
On syytä huomata, että Deweyn näkökulmasta eleiden vastavuoroisuus antaa merkityksentuotolle
vain kehyksen. Asianmukaiset merkitykset, so. symboliset merkitykset, syntyvät vasta
yhteistoiminnallisessa tutkimusprosessissa, joka edellyttää kommunikaatiota.
78
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tällaisiin eleisiin samalla tavalla kuin toiset kommunikaatioon osallistuvat toimijat.
(Thayer 1981, 244.)
Dewey (LW 1, 140–141) kuvaa tätä kielellisen merkityksellistämisen ostensiivista
taustaa seuraavan varsin monimutkaisen esimerkin avulla:
A pyytää B:tä tuomaan hänelle jotain, jota A osoittaa, esimerkiksi kukkaa. On
olemassa edeltävä mekanismi, jonka avulla B voi reagoida A:n osoittavaan
liikkeeseen. Kuitenkin syntyperäisesti tällainen reaktio tapahtuu vastauksena
liikkeeseen, ei osoittamiseen, eikä kohteeseen, jota osoitetaan. Mutta B oppii, että liike
on osoittamista; hän ei vastaa siihen itsessään, vaan indeksinä jostain muusta. Hän
reagoi A:n suoran liikkeen sijasta kohteeseen (object), jota A osoittaa. Niinpä [B] ei
vain pane toimeen katsomisen tai tarttumisen luonnollisia akteja, jotka [A:n] liike
voisi saada aikaan. – – [A:n] liike saa hänen katseensa siirtymään asiaan, jota
osoitetaan; sitten, sen sijaan, että hän muuntaisi vastauksensa A:n liikkeeseen
luonnolliseksi reaktioksi asiaan ärsykkeenä, hän vastaa [siihen] tavalla, joka on
funktio A:n suhteelle asiaan, aktuaaliselle ja potentiaaliselle. Luonteenomaisena
piirteenä B:n ymmärrykselle A:n liikkeestä ja äänestä on se, että hän vastaa asiaan A:n
näkökulmasta. Hän havaitsee asian sellaisena, kuin se voisi toimia A:n kokemuksessa.
– – Samalla tavoin A pyytäessään [kukkaa] käsittää asian, ei vain suorassa suhteessa
itseensä, vaan asiana, johon B voi tarttua ja jota B voi käsitellä. [A] näkee asian niin
kuin se voisi toimia B:n kokemuksessa. Tällainen on kommunikaation tulosten,
merkkien ja merkityksen, olemus. Jotain tehdään kirjaimellisesti yhteiseksi ainakin
kahdessa käyttäytymisen keskiössä. Ymmärtää on ennakoida yhdessä, tehdä
ristiviittaus, joka, silloin kuin sitä vasten toimitaan, tuo mukanaan osallistumisen
yhteiseen, sisäänsä sulkevaan ymmärtämiseen. (Kursivoinnit alkuperäisiä, ks. myös
MW 9, 18–20.)
Koska Dewey hylkäsi Wittgensteinin tavoin yksityiskielen mahdollisuuden80 (LW 1,
148), häntä voi pitää kahden keskeisen modernin kielenkäsityksen vastustajana (Tiles
1988, 92). Näistä ensimmäisen, systemaattisen semantiikan, kannattajat abstrahoivat
kielen syntaktiseksi järjestelmäksi, jolle voidaan antaa semanttisia tulkintoja. Kielellisten
ilmaisujen vähimmäisehdoksi ei tällöin riitä kommunikaatio. Kielen ehdoksi on oletettava
looginen struktuuri, joka mahdollistaa sen lauseiden totuusarvon määrittämisen.
Deweylaisen
pragmatistin
vasta-argumentti
tällaiselle
loogis-analyyttiselle
kielikäsitykselle nojaa naturalismiin: kieli on sosiaalisen vuorovaikutuksen emergentti
muoto, jota ei ole mielekästä reifioida arkikäytäntöä edeltäväksi loogiseksi järjestelmäksi.
Kielen looginen rakenne on vasta jälkikäteen suoritetun abstrahoinnin tulosta, ja olisi
erehtymistä intellektualismin erheeseen, mikäli se oletettaisiin luonnollisen kielen
vuorovaikutuksia ennakoivaksi ja ylittäväksi. (emt., ks. myös luku 3.2.2)
Tiles (emt.) kutsuu toista Deweyn kielikäsitteelle vastakkaista näkökulmaa
kommunikaation intention näkökulmaksi. Kommunikaation intention näkökulma
80

Wittgensteinin (1999, §199–202) kuuluisa yksityiskielen argumentti ilmaisee asian seuraavasti:
koska kielen käyttö koostuu kielen sääntöjen seuraamisesta, ja säännön seuraaminen on mielekästä
vain sosiaalisessa kommunikaatioyhteisössä, ei voi olla yksityisiä kieliä. Kieli on sosiaalinen ilmiö
ja kielipelien pelaaminen ”osa toimintaa tai elämänmuotoa” (§ 23). Ks. myös (MW 9, 19, LW 1,
135).
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hyväksyy kielen sosiaalisuuden ja pragmaattisuuden, mutta vastustaa ajatusta, jonka
mukaan kieli olisi intentionaalisuuden (viittaavuuden) edellytys: intentio on aina
kommunikaatiota loogisesti edeltävä. Deweylle intentiot voivat tulla osallisiksi kielellisen
(symbolisen) merkityksentuottoa vasta silloin, kun toimivat yksilöt ottavat edeltä käsin
huomioon eleiden merkityksen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ts. silloin, kun
jonkinasteinen merkityksen havaitsemisen taipumus on jo kehittynyt. Luonnolliset
vuorovaikutukset, ei intentionaalisuus sinänsä, ovat merkityksellisen sosiaalisen
vuorovaikutuksen (ja Deweyn mukaan tätä kautta myös merkityksentuoton ja kielen)
välttämätön ehto. Vaikka kokemus lähtee liikkeelle luonnollisista ”impulsioista” (ks. LW
10, 64), intentionaalisuus tulee esiin kommunikatiivisessa toiminnassa vasta silloin, kun
”säännölliset yhteydet tapahtuman – – ja sen potentiaalisen seuraamuksen välillä”
huomataan (Tiles 1988, 92).81 Näin intentiolla on pragmaattinen perusta.
Dewey näyttää perustavan näkemyksensä merkityksen kielisidonnaisuudesta
ontologiseen pluralismiinsa. Kuten edellä totesin, maailman tapahtumat jakautuvat
Deweyn ontologiassa sattumanvaraisiin ja toistuviin, epämääräisiin ja määräisiin,
merkityksettömiin ja merkityksellisiin. Merkityksen ehtona on säännöllisesti esiintyvä
kahden tai useamman tapahtuman välinen yhteys, joka muodostaa niiden välille
potentiaalisen merkityssuhteen. Tämän suhteen hyödyntäminen mahdollistaa toiminnan
tehokkaan säätelyn. Sama merkityksentuoton kyky tekee toisten toimijoiden kielellisten
intentioiden ymmärtämisen mahdolliseksi silloin, kun tämä ymmärtäminen liittyy
sosiaalisten eleiden toistuvuuden havaitsemiseen.
Kommunikatiivisten eleiden toistuminen suhteessa toisiinsa tekee niistä vähitellen
institutionalisoituneita apukeinoja, jotka mahdollistavat yhä monipuolisempia
vuorovaikutuksen muotoja. Tämä kuitenkin edellyttää, että eleitä opitaan käyttämään
välineinä joidenkin tarkoitusperien saavuttamiseksi (LW 1, 146–147, ks. myös MW 9,
18–20 ja tämän työn luku 3.2.3.4). Välineen luonteeseen kuuluu, että se peittää
luonnollisen suhteen kahden asian välillä: esim. vasaran käyttäminen naulan
hakkaamiseen institutionalisoi sen suhteessa naulaan ja vasaroinnilla tavoiteltuun
päämäärään. Samalla se asettuu käyttäjänsä ja käytön kohteena olevan objektin väliin
tavalla, joka on mahdollista abstrahoida erilleen indeksaalisesta suhteesta (ks. Määttänen
1993a, 121–123). Väline on näin ollen kirjaimellisesti välittävä asia, joka silloin, kun sitä
käytetään keinona joidenkin seuraamusten aikaansaamiseksi, saa ”sisäistä suhteisuutta”
(LW 1, 146). Nimenomaan tähän sisäiseen suhteisuuteen perustuu symbolinen merkitys:
”olla väline – – on omata – – merkitys” (emt.).
Dewey näkee kielen ”välineiden väline[enä] – – [,] kaiken merkityksen äiti[nä]”
(emt.). Kieli voi rekisteröidä suhteita välineen ja sen käytön seuraamusten välillä ja tätä
kautta ”tehdä sen hedelmälliseksi muissa olemassaolon partikulaarisissa konteksteissa”
(emt. 147). Vaikka asia voikin tulla välineeksi sattumalta, ”luonnollisten tapahtumien
seuraamuksena”, vain keskitetyn toiminnan kautta tapahtuva toisto voi tehdä siitä
välineen, jolla on merkitystä, ”väliä jollekin” (emt.). Tämä edellyttää sekä muistiaineksen
että kommunikaatiovalmiuksien hyödyntämistä: ”(t)ehdä toinen tietoiseksi käytön tai
81

Impulsio tarkoittaa Deweylle “organismin liikettä ulos- ja eteenpäin kokonaisuudessaan” (LW
10, 58). Kyseessä on “yleinen elävän olennon organisoiva toiminto, ennemmin kuin mikään spesifi
toiminnan muoto” (Alexander 1987, 140). Alexanderin (emt.) mukaan impulsio kuvaa Deweyn
myöhäisfilosofiassa myös ihmisen tarvetta esteettiseen täyttymykseen.
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objektiivisen suhteen mahdollisuudesta on säilyttää se, mikä [olisi] muuten sattumus
toiminnassa” (emt.).
Merkityksen välineellisyyden ennakkoehto tarkoittaa, että merkitysväline on ainakin
potentiaalisesti julkinen tai yleinen. Merkityksen paljastuessa ”toiminnan metodiksi,
tavaksi käyttää asioita keinoina jaettuun täyttymykseen”, huomaamme nimittäin, että
siihen liittyy ”asioiden käytön ja tulkinnan sääntöjä” (emt.). Toisaalta merkitys on
luonnollisen vuorovaikutuksen muotona myös objektiivinen. Merkitys ei perustu
kartesiolaisen mielen ja reaalimaailman välisen yhteyden mysteeriin eikä synteettisen
ymmärryksen toimintaan, vaan niihin aktiivisiin ja empiirisesti havainnoitaviin
seuraamuksiin, joita sen huomioon ottavalla toiminnalla on maailman asioihin. Kieli
näyttäytyy tästä näkökulmasta tehokkaaksi keinoksi viedä eteenpäin tutkimusprosessia,
joka pyrkii muuntamaan maailman epämääräisiä tapahtumia määräisiksi suhteessa
käytännöllisiin päämääriin. Kieli on myös keskeisessä asemassa mielen funktionaalisessa
rakentumisessa älyllisesti ajatteleviksi, toimintaansa reflektoiviksi tietoisuuksiksi, jotka
kykenevät tuottamaan merkitystä yhteistoiminnassaan.

3.5 Deweyn moraalifilosofia ja poliittinen filosofia
Edellä on jo tullut esiin, että Deweyn naturalisoituun epistemologiaan ja ontologiaan
sisältyy arvofilosofinen näkökulma. Dewey näkee filosofian ”moraalin haarana” (LW 1,
387), jonka kaikkiin osa-alueisiin liittyy arvofilosofiaa, etiikkaa ja politiikkaa koskevia
pohdintoja.82 Myös tutkimuksella, inhimillisellä merkityksentuoton prosessilla, on aina
moraaliset implikaationsa, ja filosofian keskeisenä tehtävänä on punnita
instrumentalistisen tutkimusprosessin tuloksia hyvän elämän kannalta. Seuraavaksi onkin
paikallaan kiinnittää huomiota Deweyn tapaan tarkastella eettisiä ja poliittisia
kysymyksiä.83
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Deweyn eettiset pääteokset olivat Ethics (1908/MW 5, uusittu laitos 1932/LW 7, molemmat
kirjoitettu yhdessä James Tuftsin kanssa) ja Human Nature and Conduct (1922/MW 14). Ks. myös
Theory of Valuation (1939/LW 13, 189–251). Poliittisen teorian alueella tärkeimpiä tekstejä ovat
The Public and Its Problems (1927/LW 2, 253–372), Individualism, Old and New (1930/LW 5, 41–
123), Liberalism and Social Action (1935/LW 11, 1–65) ja Freedom and Culture (1939/LW 13,
63–188). Sekundaarikirjallisuudesta ks. Gouinlock (1972), Westbrook (1991), Stuhr (1993a),
Welchman (1995), Festenstein (1997), Fott (1998) ja Caspary (2000).
83
Deweyn tavoin en erota tässä toisistaan etiikan ja moraalifilosofian tutkimusalueita (ks. EW 3,
241, MW 3, 40–58, MW 5, 7, LW 7, 9). Naturalistisen pragmatismin näkökulmasta etiikka ja
moraalifilosofia käsittelevät samaa aihetta, toimintaa ”kokonaisuudessaan, suhteessa – – siihen,
mikä tekee siitä menettelyä (conduct), [ts.] sen päämäärään, sen merkitykseen” (EW 3, 241).
Etiikka on myös kiinnostunut arvostelmista ”siinä määrin, kuin nämä arvioivat [menettelyä] oikean
tai väärän, hyvän tai pahan näkökulmasta” (LW 7, 9).
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3.5.1 Deweyn moraalifilosofia
Historiallis-systemaattinen tarkastelu osoittaa, että Deweyn moraalifilosofia kävi läpi
samanlaisen näkökulman muutoksen kuin hänen tietoteoriansa ja ontologiansa. Siinä,
missä Deweyn varhaisfilosofia korosti ”eettisenä postulaattina” uskoa absoluuttisen
”moraaliseen minän täyttymykseen (self-satisfaction)” (EW 3, 320), hänen
instrumentalistisen kauden moraaliajattelunsa naturalisoi eettisyyden kriteerin koskemaan
”toimintaa, joka edellytetään sellaisen tilanteen ylläpitämiseksi, johon [toimija] on
sijoittunut” (EW 4, 234) Kyseessä ei kuitenkaan ollut etiikan korvaaminen
instrumentalistisella logiikalla. Pikemminkin Dewey korvasi aiemmalle etiikalleen
keskeisen voluntarismin (ts. tahdon keskeisyyden korostamisen) toiminnan teorialla, joka
asetti pääpainon ongelmallisen tilanteen edellyttämän operatiivisen älyllisyyden
soveltamiselle käytännön ongelmanratkaisussa. Tahtovan ja itseään spontaanisti
muodostavan minän moraalisen täydellistymisen ideaalin sijaan astui naturalisoitu kuva
ympäristön muutoksia huomioon ottavasta moraalisesta toimijasta. (Ks. Shook 2000, luku
4, Westbrook 1991, luvut 3 ja 6.)
Deweyn naturalisoitua etiikkaa on mahdotonta ymmärtää irrallaan hänen
sosiaalifilosofiastaan. Näkökulma, joka tarkastelee yksilön toimintaa sosiaalisessa
ympäristössä, periytyi Deweyn kypsän kauden ajatteluun hänen varhaisfilosofiastaan,
joka korosti sosiaalisen sympatian merkitystä moraalisen luonteen konstituutiossa (Shook
2000, 144–145, ks. myös MW 14, 16, LW 3, 45, Gouinlock 1972, 98–123, Westbrook
1991, 413–415). Dewey alkoi keskikaudellaan pitää yhä enemmän sosiaalista käytäntöä
filosofian keskeisten ongelmien työmaana. Tämä ”sosiaalisen kokemuksen absoluuttisen
todellisuuden” tunnustaminen oli Shookin (2000, 146) mukaan myös tärkeä lähtökohta
Deweyn moraalifilosofialle, joka asetti kommunikaation hyvän elämän konstituution
keskiöön.
Deweylle kommunikaatio ei viittaa ensisijaisesti yksilöiden väliseen viestintään, vaan
sosiaaliseen elämään perustavasti kuuluvaan tapaan jakaa asioita (MW 9, 7).
Kommunikaatio on kaiken moraalisen toiminnan perusta: moraali voi kehittyä vain
kommunikaatioyhteisössä, joka määrittää toimintaansa ohjaavat arvopäämäärät.
Kommunikaatioyhteisön
suurimpana
eettisenä
haasteena
on
yksittäisten
tutkimusprosessien, ja tätä kautta yksilön hyvän, kytkeminen demokraattisen
yhteisöelämän kannalta mielekkäisiin ja hedelmällisiin hankkeisiin. (Ks. esim. LW 2,
359, ks. myös Gouinlock 1972, luku 7, Westbrook 1991, luku 3, Stuhr 1993b, 53,
Rosenthal 1993, 65–66, Boisvert 1998, 55, Caspary 2000, 34.)
Nykyetiikan termein Deweyn hahmottama moraalifilosofia on kommunitaristista,
muttei anti-individualistista.84 Kommunitaristiseksi sen tekee voimakas yhteisöllisyyden
84

Kommunitaristit (jollaisiksi ovat nykyfilosofeista luettavissa ainakin Michel Sandel, Alasdair
McIntyre, Michael Waltzer ja Charles Taylor) seuraavat moraalifilosofiassaan ennemmin
aristoteelis-hegeliläistä hyve-siveellisyys-etiikkaa kuin kantilaista yksilön vapautta korostavaa
autonomismia (ks. Gylling 1999, Hellsten 1999). Ryanin (1995, 23) mukaan 1970–80-luvuilla
angloamerikkalaisessa eettisessä keskustelussa herännyt uusi kommunitarismi haki lääkettä aikansa
moraalisiin ongelmiin – jotka se luki pitkälti individualismin syyksi – myös Deweyn ”Suuren
Yhteisön” ajatuksesta (ks. tarkemmin luku 3.5.2). Ryan (emt. 109) itse pitää Deweyn
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painottaminen: eettisesti arvokas elämä on elämää muiden kanssa. Kommunitarismille on
peruste Deweyn filosofisessa antropologiassa: koska tietoista subjektia ei ole olemassa
irrallaan yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta, ei ole myöskään olemassa yksilöä a priori
koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia ennen niiden sosiaalista emergenssiä. Yksilön
toiminnan moraalinen täyttymys edellyttää osallistumista yhteisön jaettuihin
pyrkimyksiin. Deweyn moraalinäkemys ei kuitenkaan kehota totalitaariseen yksilön edun
alistamiseen kollektiiviselle edulle. Demokraattisen yhteisön hyvä edellyttää yksilöiden
hyvää. Yksilöllinen hyvä kuitenkin toteutuu tehokkaimmin ja täyteläisimmin silloin, kun
se kytkeytyy yhteisöllisiin hankkeisiin (LW 2, 327–328).
Kommunitarismin ohella toinen Deweyn eettistä ajattelua ohjaava periaate on
situationaalisuus: konkreettiset arvopäämäärät ovat määritettävissä ainoastaan
tilannekohtaisesti. Situationaalisuuden korostaminen erottaa Deweyn moraalifilosofian
moraalin autonomiaa korostavista velvollisuuseettisistä (deontologisista) ajattelutavoista.
Deweylle moraalinen toiminta ei perustu transsendentaalisiin universaaliperiaatteisiin,
vaan ongelmallisten situaatioiden analyysiin, vaihtoehtoisten toimintatapojen
punnitsemiseen yksilön ja yhteisön toisiinsa kietoutuvan hyvän kannalta. (Gouinlock
1972, 163, ks. myös Dewey 1939, 54–55, Westbrook 1991, 157–166.)
Deweyn situationaalinen arvoteoria näyttää perustuvan seuraamusetiikan (teleologisen
etiikan) pragmatistiseen tulkintaan. Tässä tulkinnassa korostuu naturalistis-pragmatistinen
näkökulma, joka liittää arvot (joita Dewey käsittelee ”arvostuksina”, valuations)
konkreettisiin tutkimussituaatiohin ja niiden ratkaisuyrityksiin.85 Deweylle (1939, 51)
arvostukset ovat “empiirisesti havainnoitavia käyttäytymisen hahmoja (patterns of
behavior), joita voidaan tutkia sellaisina”. Tämä tarkoittaa, että arvostuksia koskevat
propositiot ovat yhtä fallibilistisia, alttiita tutkimukselle, kuin niihin liittyvät toiminnan
muodotkin.86 Arvostukset liittyvät keinojen ja päämäärien väliseen suhteeseen, mikä
kommunitarismia keskitienä ”aggressiivisen individualismin” ja ”aggressiivisen kollektivismin”
välillä.
85
Theory of Valuation -teoksen alussa Dewey (1939, 4–6) huomauttaa, että termiä ”value”
käytetään englannin kielessä sekä verbinä että substantiivina, mikä aiheuttaa sekaannusta
asianmukaisen arvostusten teorian muodostamisessa. Dewey viittaa muuallakin arvotermien
substantiivikäytön ongelmallisuuteen: esimerkiksi varhaisessa oppikirjassaan Study of Ethics
Dewey (EW 4, 303–304) toteaa, että ”asian tekeminen sen oikeellisuuden tähden tarkoittaa sen
tekemistä sen itsensä tähden; oikeellisuus ei ole päämäärä – –, se yksinkertaisesti nimeää sen
vaiheen päämäärää, joka suo sille oikeuden siirtyä toimintaan. – – Voimme sanoa, että ”oikea” on
ensisijaisesti ja perustavanlaatuisesti adverbi; tulemme toiminaan oikein, tietyllä tavalla.” (Ks.
myös MW 3, 118, MW 12, 169, LW 1, 126).
86
Tämä näyttäisi ensi silmäyksellä viittaavan arvorelativismiin. Törmä (1995, 121) katsookin, ettei
Deweyn ratkaisu ole ”loogisesti kestävä perusta yksilöiden ja yhteisöjen jatkuvalle kehitykselle”,
koska Dewey hylkää ”käsityksen yksilön intuitiivisesta kyvystä saavuttaa universaalisti
hyväksyttyjä arvoja” (emt. 110) ja koska Deweyn etiikan ”taustalla voidaan nähdä painottuvan
arvorelativismi” [sic] (emt. 120). Toisaalta Törmän tulkinnan mukaan Dewey näyttää kuitenkin
hyväksyvän kommunikatiivisen käytännön mahdollisuuden lähestyä ”universaaleja arvoja” (emt.
121) ja samalla oletuksen ”ihmisten essentialistisesta pyrkimyksestä hyvän ja oikean kriteerien
reflektointiin – – ihmisyyden kriteerinä” (emt. 112). Suomalaisista Dewey-kommentaattoreista
etenkin Puolimatka (1995, 57–71, 1996, 2002) kritisoi arvorelativismia korostaen arvo-
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erottaa ne käsitteellisesti “puhtaasti fysikaalisista propositioista” (emt. 52). Tässä
mielessä niitä voi pitää myös “ideationaalisina” (emt.), mitä ei pidä kuitenkaan tulkita
merkkinä idealistisesta arvoteoriasta, joka sijoittaa arvot omaan transsendentaaliseen
todellisuuteensa. ”Ideationaalisuus” viittaa tässä pikemminkin mahdollisuuteen ohjata
merkitystä tuottavaa prosessia tavalla, joka voi aktualisoida tutkivan agentin ja
ongelmallisen tutkimussituaation vuorovaikutuksesta esiin nousevan potentiaalisen
merkityssuhteen.
Kaikki arvostukset aktualisoituvat (realisoituvat) eksperimentaalisessa toiminnassa,
jossa intentionaalinen toimija pyrkii suhteuttamaan kokemansa konfliktin
ongelmasituaation tarjoamiin vihjeisiin, ts. merkkeihin, jotka saavat merkitystulkinnan
jotain laajempaa organisoivaa tarkoitusta varten. Moraalinen agentti toimii
lähtökohdissaan saman instrumentalistisen logiikan pohjalta, joka ohjaa kaikkea
merkkivälitteistä pyrkimystä orgaanisen toiminnan hahmon jatkuvuuden turvaamiseen.
Reflektiivisten ja kommunikatiivisten kykyjensä ansioista moraalisella toimijalla on
kuitenkin käytössään laajennettu vihjeympäristö, joka muodostaa kompleksisia
arvostustilanteita. Ainoa tapa päästä selville kompleksisten arvostusten luonteesta on
suhteuttaa “olemassa olevaa toimintojen kenttää – – kenttään, johon, lopulta, [toiminta]
ohjautuu”, ts. päämääriin, jotka ovat saavutettavissa kyseisen toiminnan kautta (emt. 55).
Vain näiden kenttien välisen suhteen määrittäminen voi määrittää arvostuksen kohteen:
Tilanteen tarkastelu suhteessa oloihin, jotka konstituoivat puutteen ja tarpeen,
palvellen näin myönteisinä keinoina saavutettavissa olevan päämäärän tai tuloksen
muodostamisessa, on menetelmä, jolla oikeutetut (warranted) ([ts.] vaadittavat ja
tehokkaat) halut ja näkyvissä olevat päämäärät (ends-in-view) muodostetaan: jolla,
lyhyesti sanoen, arvostus tapahtuu. (emt.)
Deweyn mukaan arvostuksia koskevan metateorian lauseet ovat lähinnä “sääntöjä
metodisille proseduureille – –, jotka määräävät erilaisten toiminnan muotojen vastaavat
olosuhteet ja seuraamukset” (emt. 58). Arvot ovat kiinteä osa ihmiselämää, mutta ne eivät
ohjaile sitä apriorisesti, ihmisen kokemuspiirin ulkopuolelta. Arvoja koskevat propositiot
ovat empiiris-historiallisia: voimme muodostaa arvostelmia vain nykyhetkessä aiemman
kokemuksen pohjalta, tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Aiemman kokemuksen
tarjoama tieto auttaa meitä ennakoimaan erilaisten arvostustapojen mahdollisia
seuraamuksia ja ohjaamaan toimintaamme niiden mukaan. Tulevaisuuden
arvoperspektiivi tarjoaa “kontekstin, joka auttaa [arvostuksia] tulemaan uudelleen
arvioiduiksi [nykyisen] todistusaineiston perusteella” (emt. 58–59).
Deweyn (emt. 60) mukaan asianmukainen eettinen teoria on mahdollista muodostaa
alistamalla arvostukset systemaattisesti ”kriittisille tutkimusmetodeille” tavalla, joka ottaa
objektivismin ja moraalisen realismin välttämättömyyttä pedagogiselle toiminnalle. Käsitys
Deweyn arvostusten teorian soveltumattomuudesta kasvatuksen arvoteorian pohjaksi liittynee
mannermaiseen pedagogiikkaan juurtuneeseen tapaan tehdä ero objektiivisten arvojen ja
empiiristen arvostusten, praktisen ja pragmaattisen tiedonalueen, välille. Deweylle tämä on
sortumista intellektualismin erheeseen, ts. tutkimuksen tulosten projisoimista sen lähtökohtana
toimivaan kokemusaineistoon (ks. luku 3.2.2). Samalla se heijastaa länsimaisen filosofian
vuosituhantista pyrkimystä absoluuttiseen varmuuteen, joka naturalistisen pragmatismin
näkökulmasta jää haaveeksi (ks. luku 3.7.1).
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edeltä käsin huomioon niiden mahdolliset seuraamukset. Dewey viittaa näin
eksperimentaaliseen tutkimukseen moraalisen päätöksenteon mallina: kuten tiede, myös
moraalifilosofia ja moraalinen päätöksenteko edellyttävät empiirisen havaintoaineiston
systemaattista tarkastelua ja punnitsemista keinojen ja päämäärien suhteuttamisen
yhteydessä. Dewey pitää tämän projektin tiellä olevia esteitä lähinnä käytännöllisinä.
Esteitä asettavat ennen kaikkea “traditiot, tavat ja instituutiot, jotka pysyvät yllä ilman,
että ne alistettaisiin systemaattiselle empiiriselle tutkimukselle” (emt. 61). Tällaisia
instituutioita kannattavat filosofiset teoriat pyrkivät “intellektualisoimaan” ihmiselämän
situationaaliset tarpeet ja vaikeuttamaan tätä kautta asianmukaisen arvostusteorian
muodostamista (emt.). Dewey kuitenkin säilyttää optimisminsa. Hän ennustaa
eksperimentaaliselle arvostusteorialle samanlaista voittokulkua, jolla empiiriset
menetelmät korvasivat aprioriset metodit luonnontieteissä: ”voimme pian odottaa ajan
koittavan, jolloin esteet empiirisen arvostusten teorian kehittämisen tieltä jäävät tavoiksi
ja traditioiksi, jotka virtaavat institutionaalisista tai luokkasidonnaisista intresseistä
pikemmin kuin älyllisistä puutteista” (emt. 63).
Rortyn tavoin Dewey jopa ehdottaa, että arvostusten teorian voisi korvata
kulttuuriantropologialla, koska ihmiset toimivat ennen muuta kulttuuriympäristössä (emt.
63–64).87 Aiempien arvoteorioiden akontekstualisuudesta johtuu, että ne ovat jättäneet
huomiotta kulttuurin ja sosiaalisten instituutioiden perustavan roolin arvojen
määrittämisessä. Samalla ne ovat korvanneet ”olemassa olevien halujen ja arvostusten
tutkimisen – – käsitteiden dialektisella manipulaatiolla” (emt. 64).
Edellä esittämäni perusteella on ymmärrettävää, miksi Dewey kritisoi
moraalifilosofiassaan ankarasti “metafyysistä individualismia” (emt.). Metafyysisen
individualismin mukaan “inhimillisen käyttäytymisen asianmukainen teoria – – on
muodostettavissa vain tarkastelemalla yksilöitä erillään kulttuurisesta ympäristöstä, jossa
he asuvat, liikkuvat ja ovat olemassa” (emt.). Tällainen teoria tukee humelaista ought–iserottelua jättäen samalla huomiotta, että arvostuksilla on perustansa yhteisön toiminnassa
ja sitä ohjaavissa kulttuurisissa ehdoissa. Lisäksi se johtaa kiusaukseen pitää eettisiä ja
tieteellisiä kielenkäytön tapoja toisistaan erillisinä analyysin kohteina (ks. esim. Moore
1903/1976). Deweyn (1939, 65) mukaan tässä erottelussa piilee sivilisaation suurin uhka:
vain käytännöllisen harkinnan kautta, joka pyrkii “sellaisten kulttuuristen olosuhteiden
asettamiseen, jotka kannattavat käyttäytymistä, jossa emootiot ja ideat, halut ja arvioinnit,
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Teoksessa Ethics (LW 7, 10) Dewey ja Tufts katsovat, että ”moraalisen elämän” tutkimus voi
hyödyntää sekä psykologisia että sosiaalitieteellisiä aineistoja. Tätä kautta se voi avata empiirisen
näkökulman siihen, miten ihmiset toimivat moraalisesti reflektoimalla “toimintaansa inhimillisen
järjestyksen ja edistyksen yleisten periaatteiden valossa” (emt. 15). Toisaalta Dewey katsoi myös,
että empiirinen tutkimus ei voi antaa tyhjentäviä vastuksia siihen, mihin moraalisen toimijan tulisi
pyrkiä: moraalisen mielikuvituksen ohjaamalla käytännöllisellä viisaudella on ensisijainen tehtävä
moraalisen toimijan luonteen muovaamisessa (MW 8, 46). Tähän käytännölliseen viisauteen liittyy
moraalista tutkimusta edeltävä ”vakaumus moraalisista arvoista, tuntuma paremmasta – –
elämästä” (MW 11, 43–44). Toisin sanoen Dewey teki eron ”etiikan tieteen” ja eettisen toiminnan
välille muistuttaen kuitenkin samalla, että moraalisen päätöksenteon tulisi hyödyntää empiirisen
tutkimuksen tuloksia pysyäkseen tilanteiden tasalla (ks. Westbrook 1991, 145–146).
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yhdistetään toisiinsa”, voidaan välttää affektiivisen ja kognitiivisen dualismista juontuvat
vaarat.88

3.5.2 Deweyn poliittinen filosofia
Deweyn poliittisessa filosofiassa demokratian käsitteellä on keskeinen rooli.
”Demokratia” ei ole Deweylle ensisijaisesti tietyn poliittisen järjestelmän nimitys.
Pikemminkin hän pyrkii kuvaamaan termillä kommunikatiivista elämäntapaa, jolle on
ominaista jatkuva yhteistoiminnan perusteiden arviointi sen mahdollisten seuraamusten
kannalta (LW 11, 217, Stuhr 1993b). Demokraattiseen elämäntapaan liittyy
erottamattomasti erilaisten ryhmien dynamiikka. Koska yhteiskunta koostuu
lukemattomista pienistä yhteisöistä, demokraattisen elämän painopisteen ei tule olla
esivallan ohjauksessa, vaan ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa (ks. MW 9, luku 2,
Dewey teoksessa Ratner 1939, 400–404, Festenstein 1997, 79–81, 87–99, Boisvert 1998,
53–54, Caspary 2000).
On muistettava, että muiden arvojen tapaan demokratiankaan arvo ei ole
naturalistiselle pragmatistille apriorinen. Ihmiset rakentavat demokraattista elämäntapaa
jatkuvasti uudelleen toimimalla tiettyjen – muodollisesti suhteellisen väljien –
situationaalisten kriteerien varassa. Demokraattinen elämäntapa edellyttääkin jatkuvaa
herkkyyttä kokemussituaatiosta esiin nouseville ongelmille ja halua pyrkiä niiden
ratkaisuihin tavoilla, jotka edistävät yhteisön kasvua sen jäsenten ja osaryhmien kasvun
kautta. Näin kasvatuksella on keskeinen tehtävä demokratian konstituutiossa.89
Teoksessa Democracy and Education – jonka pedagogista antia erittelen tarkemmin
luvussa 4.3 – Dewey esittää demokraattiselle elämäntavalle kaksi kriteeriä (MW 9, luku
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Samassa yhteydessä, ts. toisen maailmansodan aattona kirjoitetussa teoksessa Theory of
Valuation, Dewey esittää tulkinnan, jonka mukaan arvojen ja faktojen välinen keinotekoinen
erottelu saattaa olla vastuussa “kestämättömistä jännitteistä, joista maailma kärsii”: “[e]päilen, ettei
ole löydettävissä sellaista pätevää esitystä diktatuurien nousun psykologisesta puolesta, joka ei
ottaisi huomioon tosiasiaa, jonka mukaan intellektuaalisen ja emotionaalisen välisen erottelun paine
on niin kestämätön, että ihmiset ovat valmiita maksamaan melkein minkä tahansa hinnan edes sen
väliaikaisen tuhoamisen hahmosta” (Dewey 1939, 65).
89
Vaikka Dewey pitää kriittistä kansalaisuutta demokratian ehtona ja muistuttaa kasvatuksen
merkityksestä kriittisen asenteen kultivaatiossa, hän säilyttää pragmatistisen avoimuuden
demokraattisen kasvatuksen tarpeen perustelussa. Demokratia on jatkuvaa tutkimusta, empiirisen
todistusaineiston eksperimentaalista käsittelyä, joka perustuu yhteiskunnan osaryhmien
mahdollisimman avoimeen kommunikaatioon. Dewey ei siis perusta kriittisen kasvatuksen
vaadettaan arvo-objektivismiin tai moraalirealismiin transsendentaalisessa mielessä. Päinvastoin
kuin esimerkiksi Puolimatka (1995, 147), Dewey ei hyväksy kasvatuksen perustaksi ”yleisten
inhimillisten rakenteiden välittämää moraalista tietoa”, joka on ”riippumatonta älyllisistä taidoista
tai käsitteellisistä operaatioista”. Moraalinen elämä perustuu moraaliseen tutkimukseen, joka
toteutuu laajimmillaan demokraattisessa elämäntavassa. Valmiudet demokraattiseen elämäntapaan
ovat kaikkien ulottuvilla kasvatuksen kautta.
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7): (1) laajuus, jolla ryhmän intressit ovat kaikkien sen jäsenten jakamia, sekä (2)
täydellisyys ja vapaus, jolla ryhmä toimii vuorovaikutuksessa muiden ryhmien kanssa.
Miten nämä kriteerit ovat täytettävissä nyky-yhteiskunnassa? Stuhr (1993b) esittää
kolme mahdollista tietä deweylaisen demokratiaan etenemiseksi:
1. Demokraattisen elämäntavan esteiden identifioiminen, johon liittyy (a) strategioiden
hahmottaminen esteiden poistamiseksi sekä (b) näiden strategioiden kokeileminen
käytännössä.
2. Demokraattisen elämäntavan yleisten edellytysten tai vaatimusten artikuloiminen ja
sen tutkiminen, miten nämä ehdot ovat tyydytettävissä.
3. Demokraattisen periaatteen toteuttaminen kasvatuksessa.
Kolmannen strategian merkitystä ei tulisi missään nimessä aliarvioida deweylaisen
politiikan teorian yhteydessä. Deweylle jokaisen yhteiskunnan jäsenen kasvu on
demokraattisen elämän poliittisten instituutioiden tärkein ”moraalinen merkitys” (LW 12,
186). Kasvun käsite kattaa tässä laajasti ottaen koko sen mielen emergenssin, joka
tapahtuu sosiaalisten elämänmuotojen kommunikatiivisessa toiminnassa. Kasvu ei siis
ole Deweylle sama kuin itsensä tiedostavan minän optimaalinen kehittyminen ennalta
määrättyjen mahdollisuuksien mukaisesti. Kyseessä on kattavampi sivistyskategoria, joka
pyrkii kuvaamaan luonnon ja sosiaalisen elämän jatkuvuuteen perustuvaa ihmisyhteisön
elinehtojen kehittymistä. (Ks. MW 6, 425–434, MW 9, luku 4, Hook 1979, xxxv,
Pikkarainen 2000, tämän työn luku 4.3.2.1.)
Valistusajan moraalifilosofien tapaan Dewey korostaa vapauden ja tasa-arvon
merkitystä yhteisöelämälle. Deweylle (LW 2, 61) vapaus ja tasa-arvoisuus eivät
kuitenkaan ole apriorisia arvoja. Lähinnä ne ilmaisevat kvaliteetteja, jotka tulevat
ideaalitapauksessa esiin ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa.
Vapauden kohdalla Dewey painottaa ennen kaikkea ”vaikuttavan vapauden” (effective
freedom) roolia, joka liittyy ennemminkin mahdollisuuteen kommunikoida toisten kanssa
kun vapauteen rajoituksista: ”yksikään ihminen ja mieli – – ei ole koskaan vapautunut
vain jäämällä yksin” (LW 2, 340, ks. myös LW 13, 41). Ihmisen autonomia ei ole arvo
sinänsä, sillä vain yhteys toisiin takaa ”läheisemmän yhteyden maailmaan” (LW 9, 303).
Pelkkä liberalistinen rajoitusten vähentäminen ei voi johtaa hyvään elämään. Poliittisilla
ja sosiaalisilla instituutioilla on tärkeä vastuu demokraattisen elämänmuodon
edistämisessä.
Deweyn kommunitarismiin sisäänrakennettu yksilön kunnioittaminen näkyy hänen
tasa-arvon ajatuksessaan, joka perustuu hänen ”uuteen individualismiinsa” (ks. LW 5,
41–123). Dewey ei kannata klassisen empirismin liberaalia individualismikäsitystä, jossa
yksilöiden oletetaan olevan vapaita itsessään ja ohjautuvan ensisijaisesti omien
intressiensä varassa. Deweyn individualismi pitää yksilöä ”alkuperäisenä lähtökohtana”
korkeintaan fysikaalisessa mielessä: sosiaalisessa ja moraalisessa katsannossa
yksilöllisyys on aina ”jotain työstettävää” (MW 12, 191). Yksilöllisyys koostuu tavoista,
joilla yksilöt ottavat osaa yhteisöelämään. Tässä mielessä – paradoksaalista kyllä –
individualismi viittaa sosiaaliseen osallistumiseen. Tasa-arvo puolestaan paljastuu tavaksi
ottaa toiset huomioon. Tasa-arvo ei ole yhteismitallisuutta, vaan joustavaa erojen
tunnistamista ja hyväksymistä, mikä tapahtuu aina yhteisöelämän kontekstissa. Tasa-arvo
on ”yhteisön hedelmä”, joka kypsyy, kun ”yhteisön toimintaa ohjaa sen ominaisluonne
yhteisönä” (emt. 329–330).
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Deweyn demokratiakäsitystä on mahdollista valottaa myös poliittisen yleisön (public)
käsitteen kautta (ks. Boisvert 1998, luku 4). Dewey ei allekirjoittanut 1900-luvun
alkupuolen demokraattisten realistien käsitystä poliittisesta yleisöstä massana (mass),
jonka liikkeitä tulisi pyrkiä hallitsemaan demokratian edellytysten turvaamiseksi (ks.
Westbrook 1991, 301–306, Glassman 2003). Tämä tuli selvästi esiin teoksessa The Public
and Its Problems (ilm. 1927), jossa Dewey kritisoi Walter Lippmanin pessimististä
näkemystä kansasta demokraattisena päätöksentekijänä.90 Vaikka Dewey yhtyi
Lippmanin käsitykseen klassisten demokraattisten käytäntöjen sopimattomuudesta
modernin teollisen yhteiskunnan ongelmanratkaisuun, hän korosti samalla
monikulttuurisen ja fragmentoituvan kulttuurin potentiaalia yleisön demokraattisen
elämäntavan kehittämisessä. (Ks. Ryan 1995, 201–202, 216–220.)
Deweylle poliittinen yleisö ei ole ennalta annettu realiteetti, vaan pikemminkin
ideaalinen tulos, joka on saavutettavissa yhteiskunnallisen eksperimentoinnin avulla.
Yhteiskunnallisen eksperimentoinnin tulisi ratkaista ensisijaisesti kolme ongelmaa: (1)
nykyisen poliittisen yleisön kapeus, fragmentaarisuus ja näkymättömyys, (2) yleisön
käytettävissä olevien päätöksentekoon tarvittavien resurssien vähyys sekä (3) yleisön
hämmennys poliittisten kysymysten kohdalla (LW 2, 313–314).
Näiden ongelmien ratkaisu – ja demokratian yleisten kriteerien toteuttaminen –
edellyttävät Deweyn mukaan kahta strategiaa: demokratian idean rekonstruktiota sekä
niiden faktorien esiin tuomista, jotka ovat välttämättömiä tässä rekonstruktiossa. Deweyn
ihanteena on luoda kriittisesti valistunut ”Suuri Yhteisö”, jolla on kolme tehtävää (emt.
luku 5, Boisvert 1991, 85):
1. Symbolien käytön uudistaminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tämä
rekonstruktiivinen tehtävä edellyttää vallitsevien merkitysten ja puhetapojen
kritiikkiä. Deweyn kritiikki kohdistuu tässä yhteydessä ennen kaikkea hänen oman
aikansa individualistis-utilitaristiseen kielenkäyttöön, jossa otetaan itsestään selvänä
tietty yksilöllisyyttä korostava kulttuurinen ideaali.
2. Sosiaalinen eksperimentointi. Kielen kritiikki ei vielä yksinään riitä: sen tulee liittyä
kattavampaan reformipyrkimykseen, jossa ihmisten ajattelun ja harkinnan tapoja
pyritään
muuttamaan
sosiaalisen
eksperimentoinnin
kautta.
Tällainen
eksperimentointi kohdistuu ennen kaikkea ”tiettyjen vapauksien ja auktoriteettien – –
jakautumisen seuraamuksiin”, sekä ”siihen, mitä [niiden uudelleen jakaminen]
merkitsisi haluttavimmille seuraamuksille” (LW 2, 356).
3. Politiikan taiteen harjoittaminen. Deweylle poliittinen toiminta on parhaimmillaan
eräänlaista yhteiskunnallista käsityöläistaitoa tai -taidetta (art pikemminkin kuin fine
art). Poliittinen toimija on kuin artesaani, joka yhdistää toiminnassaan luontevasti
esteettisyyden ja käytännöllisyyden ideat. Taiteellinen toiminta onkin olennainen osa
90

Lippman oli pohtinut teoksissaan Public Opinion (1922) ja The Phantom Public (1925)
amerikkalaisen demokratian ja julkisen mielipiteen välistä suhdetta. Lippmanin mukaan
amerikkalainen ”aaveyleisö” ei pysty muodostamaan mielipidettä modernin yhteiskunnan
kompleksisista asioista. Koska kansan valitsemat poliitikot ovat samassa asemassa, sosiaalitieteiden
eksperteistä koottujen komiteoiden tulisi antaa ohjata poliittista päätöksentekoa yleisön toimiessa
eräänlaisena näkymättömänä läsnäolona, valmiina ottamaan kantaa asioihin tarvittaessa (ks.
Westbrook 1991, 293–200, Ryan 1995, 217). Deweylle tällainen elitismi oli eettisesti kestämätöntä
(ks. MW 13, 337–344, LW 2, 213–220).
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demokraattiseen
elämään
kuuluvaa
kommunikaatiota.
Niin
kuin
(käsityöläis)taidekin, poliittinen päätöksenteko voi olla ”sotkuista, turhauttavaa ja – –
huono-onnista” (Boisvert 1998, 88). Se on kuitenkin ainoa käytettävissämme oleva
keino toteuttaa demokraattisen yhteisöelämän ideaalia. Kuten taiteessa, politiikassa
päämäärä hahmottuu vähitellen itse prosessissa. Vaikka demokratia ei olekaan
ennalta määrätty arvo, vaan poliittisessa eksperimentaatiossa muotoutuva
elämäntapa, tämä ei tarkoita, että poliittinen toiminta olisi täysin sattumanvaraista.
Demokratiaan liittyvä positiivinen vapaus on luonteeltaan älyllisyyden kultivaatiota,
kriittisten kansalaisten vapautumista kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen, mikä
tapahtuu luontevimmin politiikan taidetta harjoittamalla.

3.6 Deweyn estetiikka ja taidefilosofia
Vaikka estetiikkaan liittyvillä käsitteillä oli keskeinen osuus Deweyn naturalistisessa
pragmatismissa, hän keskittyi taidefilosofisiin pohdintoihin verraten myöhään. Hänen
taidefilosofinen pääteoksensa (ja samalla ainoa estetiikkaan keskittyvä monografiansa)
ilmestyi vasta vuonna 1934.91 Art as Experience (LW 10) ei ole tyypillinen
taidefilosofinen teos, sillä sen esittämä taidekäsitys poikkeaa epistemologisissa
lähtökohdissaan modernin estetiikan esittämästä.92
Tärkein ero kulminoituu antirepresentationalismiin. Siinä, missä nykyaikainen
estetiikka on pyrkinyt selvittämään esteettisen objektin (lähinnä taideteoksen) ja sen
havaitsijan välistä suhdetta tai näitä kuvaavien käsitteiden välisiä suhteita, Deweyn
91

Dewey ei tehnyt selvää eroa estetiikan ja taidefilosofian välille. Vaikka Dewey kiinnostuikin
taidefilosofiasta vasta kypsällä kaudellaan, hän oli pohtinut estetiikan alueeseen liittyviä ongelmia
jo aiemmin. Erityisesti Alexander (1987, luku 2) korostaa Deweyn varhaiskauden idealistisen ja
myöhäiskauden naturalistisen estetiikan välisiä temaattisia yhteyksiä. Samalla Alexander
muistuttaa, että Deweyn estetiikan systemaattisen tulkinnan ei pidä tyytyä pelkästään Art as
Experiencen analyysiin (emt. 60, ks. myös Jackson 1998, xii). Deweyn varhaiskauden esteettiset
pohdinnat keskittyivät pitkälti hänen Psychology-nimiseen oppikirjaansa (1886/EW 2) ja
muutamiin artikkeleihin, joissa Dewey kannattaa vielä idealistista tulkintaa esteettisestä arvosta.
Palaan näiden kirjoitusten merkitykseen Deweyn pedagogiikan yhteydessä (ks. luvut 4.1.7 ja 4.4.2).
Vaikka Deweyn keskikauden instrumentalistiset kirjoitukset eivät suoranaisesti viittaakaan
estetiikkaan tai taidefilosofiaan, Alexander (1987, 58) tulkitsee myös Deweyn keskikauden
ajattelua ”taiteellisen, älyllisen menettelyn teoriana”. Deweyn myöhäiskauden teksteissä esteettisen
kokemuksen ja taiteen tarkastelulla oli tärkeä osuus myös v. 1925 julkaistussa Experience and
Nature -teoksessa (LW 1, luku 9), jota käsittelen luvussa 4.4.2.
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Vaikka osa Deweyn aikalaiskriitikoista näki Art as Experiencen ”konfliktoivien metodien ja
kurittomien spekulaatioiden sekamelskana” (Isenberg, lainattu teoksessa Shusterman 2000, 6),
ainakin Monroe Beardsley piti teosta ”arvokkaimpana estetiikkaa koskevana työnä, joka on
kirjoitettu englanniksi (ja ehkä millään kielellä) vuosisadallamme” (lainattu teoksessa Jackson
1998, xii). Deweyn ystävyyssuhteella taidekriitikko ja -keräilijä A. C. Barnesiin oli keskeinen
vaikutus Art as Experiencessa esitettyjen ideoiden kiteytymiseen (emt. 7–8, Dykhuizen 1973, 210,
Martin 2002, 398–405, ks. myös luku 4.4.2.4).
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näkökulma, uskollisena hänen nonkartesiolaiselle yleissävylleen, lähtee liikkeelle
holistisesta ja toiminnallisesta kokemuskäsityksestä, jossa esteettinen kokemus
näyttäytyy muun kokemuksen transaktionaalisen tarkastelun yhteydessä. Muun
filosofiansa tapaan Dewey korostaa estetiikassaan inhimillisen kokemuspiirin ykseyttä
haluamatta erottaa esteettistä tai taiteellista kokemusta muista elämänalueista.
Pikemminkin hän sijoittaa taiteen käytännöllisen elämän keskiöön kutsuen kaikkea
tietyillä ehdoilla tapahtuvaa kokemusta esteettiseksi (ks. myös Väkevä 2000c). Tämä
perustava ero sekä idealistiseen että analyyttiseen estetiikkaan jätti Deweyn tarjoaman
vaihtoehdon lähes vaille huomiota 1900-luvun jälkipuoliskon taidefilosofisessa
keskustelussa.93
Deweyn estetiikka on kuitenkin alkanut herättää enenevässä määrin kiinnostusta viime
vuosina (Alexander 1987, Jackson 1998, Määttänen 1999, 2000a). Uudemman
analyyttisen estetiikan puitteissa etenkin Richard Shustermanin teos Pragmatist
Aesthetics (1997c, 2000) on kehitellyt ja vienyt eteenpäin Deweyn ideoita (ks. myös
Shusterman 1997d).94
Shustermanin (2000, 5–6) mukaan selitys Deweyn estetiikan aiempaan epäsuosioon ja
uuteen nousuun piilee yleisemmässä filosofisessa taipumuksessa erottaa loogisanalyyttinen ja holistis-historistinen (”kantilainen ja hegeliläinen”) lähestymistapa
toisistaan (ks. luku 2.2.2). Nykyestetiikka on tuonut esiin tarpeen estetiikan käsitteiden
historialliselle tarkastelulle. Historiallinen tarkastelu osoittaa, että vaikka nykyestetiikan
tutkimuskohteet ovat herättäneet kiinnostusta koko länsimaisen filosofian historian ajan,
sekä taide modernissa erityismerkityksessään (”kaunotaide”, fine art) että estetiikka
erityisenä doktriinina syntyivät tiettynä historiallisena ajanjaksona (ts. modernina
epookkina) tietyn intressipiirin (so. porvariston) tarpeisiin (ks. myös Wolff 1989,
Eagleton 1990, Elliott 1995, 23–26). Esteettisen taidekäsitteen historiallisen
sitoutuneisuuden tunnustaminen toimii avaimena pragmatistisen estetiikan lähtökohtien
ja tarpeen ymmärtämiselle.
Modernin estetiikan perustana voi pitää Alexander Baumgartenin v. 1750 ilmestynyttä
teosta Aesthetica. Estetiikka Baumgartenin esittämässä muodossa – oppina siitä, mikä
aistihavainnossa on filosofisesti kiinnostavaa – heijasti valistuksen uskoa järkeen ja
yksilöllisen subjektin vapauden kultivaatioon. Baumgartenille estetiikka oli yhtäältä
”logiikan sisar”, joka osoittaa aistimusten alueen kognitiivisen arvon ja tähtää metodisesti
jälkimmäisen ymmärtämiseen ”sellaisenaan, kauneuden sisältäen” (Baumgarten
1750/1986, §14, ks. myös §533). Toisaalta kyseessä oli metodi, jonka päämääränä on
aistihavainnon täydentäminen järjen tarjoamien välineiden avulla. (Shusterman 2000,
264–265.)
Shusterman (emt. 265–266) kiinnittää huomiota ilmeiseen ristiriitaan Baumgartenin
estetiikan projektissa. Vaikka estetiikka on määritelmällisesti aistillisen ymmärtämisen
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Deweyn estetiikan aikalaisreseptiossa muodostaa poikkeuksen Benedetto Croce, joka uskoi
Deweyn lähestyvän Art as Experiencessa omaa idealistista estetiikkaansa. Myös Stephen Pepper
kehitteli Deweyn ajatuksia ”orgaanisen idealismin” suuntaan (Pepper teoksessa Alexander 1987, 2).
Dewey vastasi kieltämällä naturalistisen estetiikkansa idealismikytköksen. (Ks. tarkemmin Dewey
teoksessa Schilpp 1939/1980, 549–554, LW 15, 97–100, 438–444, Alexander 1987, luku 1.)
94
Ks. lisäksi artikkelit Musiikkikasvatus-lehden numerossa 1–2/2000 ja teoksessa Määttänen
(2000c).
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tiede ja vaikka aistillinen on välttämättä sidoksissa keholliseen, Baumgarten piti
somaattisen (ruumiillisen, kehollisen) kokemuksen aluetta toissijaisena järjen
pyrkimysten rinnalla. Sama taipumus esiintyi Baumgartenia seuranneessa estetiikassa,
joka pyrki irrottamaan tutkimuskohteensa lihallisesta aistipohjaisuudesta ja
muotoilemaan perusteita ylevän kauneuskokemuksen ymmärtämiseksi. Tämä johti
asomaattisuuteen, ruumiillisuuden vähättelyyn esteettisessä kokemuksessa.95
Toinen Baumgartenin esteettisen projektin huomiotta jättämä alue oli esteettisen
alueen käytännöllisyys. Valistuksen näkökulmasta esteettinen havaitsija oli vapaa
partikulaari, jonka vastineena yksilöllinen esteettinen objekti toimii (ks. Eagleton 1990,
luku 1). Taide taas haluttiin nähtiin transsendentaalisten periaatteiden heijastajana, jonka
perustana on subjektiivinen, mutta samaan aikaan transsendenttiin kurkottava kokemus.96
Idealistisesti painottunut estetiikan tutkimus keskittyikin seuraaviksi vuosisadoiksi
pyrkimykseen löytää ahistoriallisia ja aistikokemuksen ylittäviä arvoperustoja, joiden
kautta taideteoksia ja niiden esteettisen havaitsemisen ehtoja voidaan arvioida
objektiivisesti ja universaalisesti.
Muun 1800–1900-lukujen mannermainen filosofian tapaan idealistinen estetiikka
rakensi lähestymistapansa pitkälti Kantin ja Hegelin varaan. Kant veti estetiikkansa
suuntaviivat kolmannessa kritiikissään (Kritik der Urteilskraft, ilm. 1790), joissa hän
hahmotti esteettiset arvostelmat samanaikaisesti subjektiivisina ja universaaleina (ks.
Kant teoksessa Townsend 2001, 124–141). Esteettisten (maku)arvostelmien
subjektiivisuus ei ole subjektiivisuutta relativistisessa mielessä, vaan pikemminkin siinä
universaalissa mielessä, että subjektit tulevat välttämättä muodostamaan ne tiettyjen
ehtojen vallitessa. Suhteutettuna 1900-luvun empiiris-analyyttiseen estetiikkaan, jossa
taidetta koskevat arvostelmat erotettiin tiukasti aistivaikutelmiin perustuvista
”luonnollisista” arvostelmista, Kantin näkökulmaa voi pitää jopa naturalistisena sen
edellyttäessä ihmisluonnon esteettisen arvostelman (makuarvostelman) perustaksi
(Shusterman 2000, 8). Kantin naturalismi paljastuu kuitenkin lähemmässä tarkastelussa
illusoriseksi: hänen estetiikkansa perustana on ”yliaistillinen substraatti – –, joka
asetetaan metafyysisenä uskon artikkelina” (emt., ks. myös Pitkänen 2000).
Idealistinen taidefilosofia omaksui Kantilta näkemyksen taideteoksesta objektina,
johon liittyy aistisuuden materiaalisesta perustasta poikkeava esteettinen kauneusarvonsa.
Kantia seuranneet romantiikan ajan idealistit hyväksyivät myös tämän tekemän erottelun
pyyteettömän ja pyyteellisen intressin välillä (Kant teoksessa Townshend 2001, 124–
95

Boisvert (1998) pitää asomaattisuutta Deweyn kritisoiman modernin filosofian yhtenä keskeisenä
erheenä. Siinä, missä esimerkiksi Kantille ihmisyyden ytimessä on ”rationaalinen olemus”,
Deweylle ihmiset ovat ”kehollistuneita (embodied) yksilöitä, jotka on varustettu älyllisyydellä”.
(emt. 10–11.)
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”Transsendentti” viittaa tässä sekä arkikokemuksen ylittämiseen että itsessään ylevään,
subliimiin. On huomattava, että termillä oli Kantille tekninen erityismerkitys: Kant tarkoitti sillä
jotain, mistä emme voi saada tietoa, jotain kokemuksen kerta kaikkiaan ylittävää. Kant teki eron
transsendentin ja transsendentaalisen välille ensimmäisessä kritiikissään (Kant 1933/KdrV A295 =
B352–A296 = B353). Hänen mukaansa transsendenttien periaatteiden soveltaminen ei ole lainkaan
mahdollista kokemuksen asettamien rajojen puitteissa. Sen sijaan transsendentaalisuus liittyy
kaiken tiedon välttämättömiin ja yleisiin apriorisiin ehtoihin, jotka ovat selvitettävissä
transsendentaalifilosofian avulla.
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128). Kauneuden, pikemminkin kuin ”hyvyyden” (tarkoituksenmukaisuutena tai
käyttökelpoisuutena ymmärrettynä) katsottiin olevan esteettisen objektin merkitsevin
ominaisuus.97 Juuri kauneuteen kohdistuvan pyyteettömän havainnon erityislaatuisuuden
katsottiin määräävän esteettisen maun ensisijaiseksi taiteen arvioinnin kriteeriksi.
Samalla taiteellinen lahjakkuus erotettiin taidosta, teknisen tuottamisen kyvystä, jonka
avulla valmistetaan käyttökelpoisia tuotteita.98 Taitoon liittyvistä arvostelmista poiketen
kaunotaiteeseen liittyvä makuarvostelma katsottiin universaaliksi, jolloin sille ei katsottu
voitavan esittää historiallisesti rajaavia ehtoja.
Hegel korvasi Kantin tekemän jyrkän erottelun järjen ja moraalin välttämättömyyden
ja aistikokemuksen illusorisuuden välillä Absoluutilla, historiallisella maailmanjärjellä,
joka sulkee sisäänsä kognitiivisen, praktisen ja affektiivisen kokemuksen. Hegelille järki
ei ollut enää empiiristä tiedonmuodostusta ohjaava periaate, vaan pikemminkin
kollektiivinen hanke, idea, joka työstää itseään (tai tulee työstetyksi) maailmanhistorian
dialektiikassa. Henkisestä olemuksestaan huolimatta tämä historiallinen projekti voi
toteutua vain ruumiillistamalla itsensä siveellisessä toiminnassa (Sittlichkeit), jossa
rationaalinen, moraalinen ja esteettinen elämänalue sulautuvat toisiinsa. (Eagleton 1990,
20–21, Hegel teoksessa Townsend 2001, 155–158).
Sitoessaan makuarvostelmaa ohjaavan prinsiipin kulttuurihistoriaan Hegel tuli,
tahtomattaankin, antaneeksi lupauksen estetiikan tutkimuskohteen naturalisoimisesta
”pehmeässä” mielessä. Hän kuitenkin liitti esteettisen arvon henkiseen sivistysprosessiin
(Bildung), Absoluutin välttämättömään itsekehitykseen, jossa luodaan side yksilöllisen ja
universaalisen, subjektiivisen ja objektiivisen välille. Siinä missä Hegel korosti itsensä
tiedostavan maailmanhengen sisäistä dialektiikkaa esteettisen arvon lähteenä, Dewey
juurrutti myöhäiskauden filosofiassaan esteettisen kokemuksen osaksi ihmiselämän
transaktionaalista kokemuspiiriä.
Shustermanin
(2000)
mukaan
nimenomaan
hegeliläisiä
peruja
oleva
kokemuskäsityksen holistisuus erotti Deweyn estetiikan hänen analyyttisten
kriitikoidensa näkökulmista, joille oli ominaista kiinnittyminen modernismin dualistisiin
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Tämän käsityksen juuret voidaan palauttaa Aristoteleen ja Tuomas Akvinolaisen kirjoituksiin.
Aristoteleelle hyvä liittyi toimintaan, kaunis myös ”liikkumattomiin olioihin” (Metafysiikka 1078a–
b), Tuomas Akvinolaiselle kauneus liittyi kohteen tarkasteluun, hyvyys sen tavoitteluun (Vuorinen
1993, 108–109). Kant erotti hyvyyteen liittyvät arvostelmat sekä miellyttävyyteen liittyvistä
aistiarvostelmista että kauneuteen ja ylevyyteen liittyvistä makuarvostelmista (emt. 182–197).
Taideteoksen kauneus ei perustunut Kantille sen praktiseen tai pragmaattiseen hyvyyteen ja
aistiseen miellyttävyyteen, vaan sen muodollisiin ominaisuuksiin. Tässä suhteessa Kant toimi
esikuvana 1800- ja 1900- lukujen formalistiselle estetiikalle (ks. Bowman 1991).
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Sanan ”taide” etymologiasta ks. Niiniluoto (1992), Vuorinen (1993, 18–19). Moderni taidon ja
taiteen välinen erottelu voidaan tulkita antiikin teknisen (tuottavan) ja mimeettisen (jäljittelevän)
taidon sekä teoreettisen (filosofisen) viisauden välisen erottelun jatkokehittelyksi. Aristoteleen
Runousopissa tekemää jaottelua eri taiteenlajeihin voi pitää nykyaikaisen taidekäsitteen esikuvana
(ks. Runousoppi 1447a, Vuorinen 1993, 61–62). Varsinainen kaunotaiteen ja käsityötaiteen
erottaminen tapahtui kuitenkin vasta kaksi tuhatta vuotta myöhemmin, 1600–1700-luvuilla, jolloin
kaunotaiteen tehtäväksi määriteltiin sen kyky tuottaa nautintoa (emt. 129–131). Syistä, joita
käsittelen tuonnempana, Dewey piti sekä antiikin että modernin epookin erotteluja hyödyllisen
taidon ja itsessään nautittavan taiteen välillä veteen piirrettyinä.
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lähtökohtiin. Päinvastoin kuten esimerkiksi G. E. Moore (1903/1976, kappaleet 20–26,
ks. myös 2000, 253–275), Dewey piti kokemuksen orgaanista yhteyttä hyväksyttävänä
lähteenä esteettiselle arvolle sellaisenaan, ilman viittausta supervenienssin tai
sisäsyntyisen (intrinsic) merkityksen kaltaisiin välittäviin käsitteisiin (vrt. luku 3.4.2).
Siinä, missä Moore korosti esteettisen arvon omalaatuisuutta suhteessa subjektiiviseen
makuun ja objektiiviseen tosiasiaan, Dewey katsoi, että esteettisyys kasvaa esiin
kokemuksen transaktionaalisesta taustasta sen elimellisenä osana. Esteettinen kokemus
paljastuu Deweyn pragmatistisen naturalismin näkökulmasta ”ruumiillistetuksi”
kokemuksen ”tunnettuun taustaan (felt background), jonka oletamme ennakolta, kun
alamme artikuloida tai tulkita” (Shusterman 2000, 134, ks. myös Alexander 1987, xviii–
xx, vrt. luku 3.2.3.1).99
Koska deweylainen pragmatismi suosittaa pluralistista näkökulmaa kokemuksen
tarkasteluun (ks. luku 3.4.1), sen ei tarvitse myöskään johtaa postmoderniin
diskurssirelativismiin. Deweylle esteettinen kokemus on inhimillisen fysiologian ja
psykologian tosiasia. Esteettisyys ilmenee inhimillisessä kokemuksessa siksi, että meille
on kehittynyt kyky nauttia asioista sellaisinaan, niiden itsensä takia. Esteettinen ei
rajaudu jyrkästi erikseen muista kokemuksen alueista. Esteettisen kokemisen ehdot ovat
pohjimmiltaan kaiken kokemisen ehtoja, ja kaikesta kokemisesta voi tulla esteettistä
tiettyjen ehtojen vallitessa. Elollisten systeemien jatkuva pyrkimys tasapainoon
muuttuvan ympäristön kanssa on keskeinen biologinen selittäjä esteettisen kokemuksen
emergenssille: ”kun organismi jakaa ympäristönsä järjestetyt suhteet, se voi varmistaa
elämälle tärkeän tasapainon”, ja kun tämä ”jakaminen seuraa hajaannuksen ja konfliktin
vaihetta, se sisältää esteettistä muistuttavan täyttymyksen aiheet” (LW 10, 20).
Kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa elämässä tämä pyrkimys saa uusia, kompleksisempia
muotoja. Kokemuspiirin moninaisuus takaa sen, että esteettiseen kokemukseen liittyy
erilaisia merkitysvivahteita, joille sen palauttaminen biologiselle tai psykologiselle tasolle
ei tee oikeutta.
Esteettisen kokemuksen naturalisoimiseen liittyy tärkeitä implikaatioita:
1. Muun kokemuksen tavoin esteettinen kokemus paljastuu situationaaliseksi: se
muotoutuu organismi–ympäristö-transaktioiden järjestymisen naturalististen
lähtökohtien ehdoilla, yksilöllisissä kokemussituaatioissa. Esteettisen kokemuksen
ymmärtäminen edellyttää näin kokemuksen empiiristen ehtojen ymmärtämistä (emt.
10).
2. Naturalistisesta näkökulmasta esteettinen kokemus on myös kontekstuaalinen. Se ei
voi esiintyä sellaisenaan, puhtaassa havainnossa, sillä puhdas havainto on myytti.
Instrumentalistisesta näkökulmasta kaikki havaitseminen on suhteellista ja
päämäärähakuista, pragmaattisiin merkityksentuoton prosesseihin kietoutuvaa (LW
10, 30, 50, 248). Esteettisen kokemuksen ehdot sisältyvät välineellisen kokemuksen
ehtoihin tavalla, joka ei mahdollista esteettisen ja instrumentaalisen arvon edeltä
käsin tapahtuvaa erottamista. Esteettinen kokemus ei ole myöskään koskaan
absoluuttisen pyyteetöntä. Esteettiset kvaliteetit tulevat esiin ihmisten pyrkiessä
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Tämä oivallus toimii lähtökohtana Shustermanin omalle somaestetiikalle (ks. Shusterman 1997a,
127–129, 166–177, 1997b, 2000, luku 10). Palaan Shustermanin käsityksiin tutkimukseni
viimeisessä osassa.
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ratkomaan elämänpiirissään ilmeneviä ongelmia sosiokulttuurisissa käytännöissä
(emt. 174, 329, ks. myös Kaplan 1989, xvi).
3. Deweyn näkökulmasta esteettinen kokemus uppoutuu osaksi reflektiivistä
tutkimusprosessia, tapaamme ymmärtää ja tuottaa merkitystä. Tästä näkökulmasta
esteettinen kokemus on kasvattava kokemus: se muotoutuu kasvun ehdoilla ja sen
muotoutumiseen voi vaikuttaa pedagogisin keinoin (Jackson 1998, 6). Esteettinen
kokemus laajentaa tulkinnallista horisonttiamme tarjoten paradigman tulevien
kokemustemme muotoilemiseksi tavalla, joka tuo esiin niiden sisäisen arvon (LW 10,
313).
Esteettisen kokemuksen situationaalisuuden, kontekstuaalisuuden ja kasvattavuuden
huomioiminen auttaa valottamaan uudella tavalla mielikuvituksen, ilmaisullisuuden ja
kommunikaation välistä yhteyttä (ks. Boisvert 1998, 126–135). Päinvastoin kuin
romantiikan ajan esteetikot, Dewey ei pidä mielikuvitusta mystisenä luovuuden lähteenä,
vaan yksinkertaisesti kokemukseen sisältyvien objektiivisten mahdollisuuksien
tunnustelun opittavana kykynä, jonka avulla kokemussituaatioiden ”aktuaalisen
tekstuurista” voidaan kutoa uusia merkitysverkostoja (LW 10, 348). Ilmaisullisuus taas
viittaa Deweylla mielikuvituksen soveltamisen ”aktuaalisen tekstuuriin”: ilmaisussa
aiemmasta kokemuksesta muotoillaan välineitä tulevan kokemuksen ymmärtävään
hallintaan (emt. 66). Dewey ei näin hyväksy 1800-luvun ilmaisuteorioiden käsityksiä
taideteoksesta sisäisen tunteen ilmauksena. Pikemminkin hän katsoo, että esteettisessä
ilmaisullisuudessa on kyse kokemuksen ”keskittämisestä ja laajentamisesta”, ts.
merkityksen julki tuomisesta (emt. 277). Tästä näkökulmasta ilmaisu on enemmän kuin
välittömän tunteen esittämistä: kyseessä on tapa ilmaista merkityksiä toiminnassa.
Tähän ilmaisullisuuden pragmaattiseen tulkintaan liittyy tapa, jolla Dewey erottaa
taideteoksen (art work) ja taideobjektin (art object). Taideteos on Deweylle jotain, mitä
taideobjekti saa aikaan, taide-esineen (tai taide-esityksen) funktio kokemuksessa (emt. 9).
Taideobjekti on ilmaisullinen vain silloin, kun se on osa (tai otetaan osaksi)
kokemuksellista merkityksentuottoa. Tässä tulee esiin esteettisen kokemuksen
kommunikatiivisuuden vaatimus: ilmaisulliset objektit toimivat välineinä ”jatkuvassa
yhteisöllisessä merkityksen haussa”, kulttuurisessa pyrkimyksessä ymmärtää ja tuottaa
uusia merkityksiä (Boisvert 1998, 131). Taideteos ”elää vain kommunikaatiossa,
toimiessaan muiden kokemuksessa”: vaikka taiteilija ei ensisijaisesti tähtäisikään
kommunikaatioon, hänen ilmaisunsa tapahtuu aina kommunikatiivisessa kentässä,
sosiokulttuuristen käytäntöjen ehdoin (ks. LW 10, 110).
Miten sitten esteettinen kokemus voidaan ylipäätään tunnistaa? Ja mikä tekee
taiteeseen liittyvästä kokemuksesta esteettisen? Näyttää siltä, että esteettinen kokemus
tulee Deweyn mukaan ymmärtää jonain, jota kohti arkikokemus pyrkii: kokemuksen
ihanteellisena muotona. Esteettisen kokemuksen piirteet ovat tavanomaisen kokemuksen
tarkoitetuloksia, eivät jonkin erikseen rajautuvan kokemuksen alueen tunnusmerkkejä.
Spesifisti esteettinen kokemus tähtää ensisijaisesti esteettisen kvaliteetin havaitsemiseen
ja arvostamiseen. Kun tämä pyrkimys liittyy tietoiseen toimintaan, kyseessä on taide.
Taide tekee näkyväksi sen, mikä tavallisesti piiloutuu kokemukseen mahdollisuutena,
kokemukseen kätkeytyvän esteettisen merkityspotentiaalin (emt. 278).
Vaikka taiteisiin liittyvät esteettiset kokemukset jakavat muiden esteettisten
kokemusten yleiset piirteet, ”taidekeskeiselle” esteettiselle kokemukselle on myös
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mahdollista erottaa omia tunnusmerkkejään.100 On kuitenkin muistettava, että nämä
tunnusmerkit tulee Deweyn estetiikan yhteydessä ymmärtää esteettisen kokemuksen
yleisten piirteiden kehitysmuotoina.
Jacksonin (1998, 7–12) mukaan Dewey erottaa esteettisen kokemuksen yleisiksi
tunnusmerkeiksi (1) täydellisyyden (completeness), (2) ainutlaatuisuuden (uniqueness) ja
(3) yhdistävän emootion (unifying emotion) (ks. tarkemmin LW 10, luku 3):
1. Täydellisyys viittaa siihen, että esteettisesti rakentuva kokemus käy läpi
merkityksentuoton vaiheet tavalla, joka luo siihen sisäistä jatkuvuutta (emt. 42).
Tällaisessa kokemuksessa ”jokainen toistaan seuraava osa virtaa (flows) vapaasti – –
siihen, mikä seuraa” (emt. 43).
2. Ainutlaatuisuus viittaa tämän kokonaisuuden läpäisevään kvaliteettiin, ”kokemuksen
värähtelevään välittömyyteen”, joka tekee siitä tietyn kokemuksen (”an experience”)
[sic] (Jackson 1998, 9, LW 10, 73).101
3. Yhdistävä emootio taas näyttää viittaavan kahteen asiaan: toisaalta kokemuksen
emotionaalisen sävyyn, sen tunnettuun taustaan, joka esteettisessä kokemuksessa
”nousee – – havainnon kynnyksen yli ja tulee manifestoiduksi oman itsensä takia”
(LW 10, 63), toisaalta emotionaaliseen ”suodattimeen, jonka läpi havainnot
valikoidaan” (Jackson 1998, 11). Tästä näkökulmasta esteettisen kokemuksen
emotionaalisuus
koostuu
kokemussituaatiolle
ominaisesta
laadullisesta
painotuksesta, joka tuo esiin joitakin havaitsija–ympäristö-transaktion piirteitä
toisten kustannuksella. Kyseessä on paitsi ”emotionaalinen sementti”, joka yhdistää
yksilöllisen kokemussituaation tasapainoiseksi, päämäärähakuiseksi hankkeeksi,
myös ennakoiva tuntuma siitä, että kokemus on menossa jonnekin. (Emt., ks. myös
luku 3.2.3.1.)
Jacksonin (1998, 36) mukaan Dewey katsoo, että ”taidekeskeiset” esteettiset
kokemukset erottuvat muista esteettisistä kokemuksista nimenomaan edellä mainittujen
piirteiden ”intensiteetissä ja selkeydessä”. Tätä tukee se, että Dewey näyttää pitävän
taiteeseen liittyviä kokemuksia erityisen kokonaisvaltaisina (LW 10, 254). Taiteessa
esteettinen ulottuvuus ilmentää kokemuksen sisäistä intensiteettiä, selkeyttä,
keskittymistä ja integraatiota, jotka tulevat esiin taiteilijan tekemien valintojen kautta.
Taiteilijan tekemät valinnat palvelevat ensisijaisesti kahta tarkoitusta: taideteoksen (so.
esteettisen kokemuksen) muotoa ja taiteen tradition jatkuvuutta. Toisin sanoen
100

”Taidekeskeisen kokemuksen” käsite on tässä lainattu Jacksonilta, joka viittaa sillä
”kokemuksiin, jotka keskittyvät taideobjekteihin” (1998, 35). Jacksonin (emt.) mukaan Deweyn
estetiikan yhteydessä voidaan vastaavasti puhua ”esteettisistä kokemuksista yleensä” tai
”luonnollisesti esiintyvistä esteettisistä kokemuksista”. Vaikka Jackson katsoo, että taidekeskeisen
kokemuksen erottelu sisältyy implisiittisesti Art as Experienceen, voidaan myös argumentoida, että
Dewey jättää sen tietoisesti eksplikoimatta pyrkiessään korostamaan taidekeskeisten kokemusten
kiinnittymistä ”luonnollisesti esiintyviin” esteettisiin kokemuksiin.
101
Dewey käyttää termiä ”an experience” kuvaamaan esteettiseen kokemukseen liittyvää
erityislaatuista
täyttymyksellisyyden
ja
kokonaisvaltaisuuden
tunnetta.
Mahdollinen
suomenkielinen käännös ”an experience” -termille voisi olla ”elämys”, mutta vältän tätä ratkaisua,
koska katson, että se synnyttää filosofis-teknisessä mielessä tarpeettomia yhtymäkohtia
mannermaisen filosofian piirissä käytettyyn subjektivistiseen elämyskäsitteeseen (ks. esim.
Gadamer 1979, 58–63).
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taidekeskeinen esteettinen kokemus ei rajoitu merkityspiiriltään taideobjektin plastiseen
muotoon tai sen havaintoon: taiteellisessa kokemisessa sisäinen ja ulkoinen merkitys
yhdistyvät tavalla, joka auttaa tekemään siihen liittyvästä toiminnasta kokonaisvaltaisesti
palkitsevaa, itsessään arvokasta.
Kuten edellä on käynyt ilmi, Dewey katsoo, että kaikkeen kokemukseen liittyy sekä
ulkoista että sisäistä merkityssuhteisuutta (ks. luku 3.2.3, ks. myös LW 10, 89). Ulkoinen
merkityssuhteisuus liittyy yleisesti ottaen kokemuksen teleologiseen, päämäärähakuiseen
luonteeseen. Ulkoisessa viittaavuudessaan kokeminen on välineellistä ja tähtää tulevan
kokemuksen ymmärtävään hallintaan merkityssuhteiden operationaalisen todentamisen
kautta. Instrumentaalinen tutkimusprosessi sulkee kuitenkin myös sisäänsä alkuperäisen
ongelmallisen kokemussituaation yhdistävän tunteen, jonka puitteissa merkityssuhde on
sisäinen, kokemukseen itseensä viittaava. Deweyn (emt. 330) sanoin ”jokainen
reflektiivinen kokemus tuo mukanaan uusia sisäisten kvalifikaatioiden (intrinsic
qualifications) sävyjä”, jotka rikastavat kokemuksen välitöntä merkityksellisyyttä.
Välitön (esteettinen) merkityksellisyys ei siis ole pelkkä instrumentaalisen
tutkimusprosessin sivutuote. Toisaalta se ei myöskään ilmesty kokemukseen
ulkopuolelta: kyseessä on kokemukseen sisään rakentuva ominaislaatu, yksilöllinen ja
täyttymyksellinen tunne, joka syvenee merkityspiirin laajentuessa.
Dewey pitää tätä kokemuksen emotionaalista ulottuvuutta niin tärkeänä, että hän
käyttää sen kuvaamiseen teologiaan viittaavia termejä: kyseessä on ”kokonaisena
olemisen ja laajempaan, kaiken kattavaan kokonaisuuteen kuulumisen kvaliteetti”, joka
selittää ”uskonnollisen tunteen, joka [usein] liittyy intensiiviseen esteettiseen
havaitsemiseen” (emt. 199). Kokemuksen sisäisen, välittömän merkityksellisyyden
havaitseminen ”tutustuttaa meidät maailmaan tämän maailman takana, joka on – – sen
maailman syvempi todellisuus (deeper reality), jossa elämme tavanomaisissa
kokemuksissamme” (emt.). Dewey ei kuitenkaan maalaile tässä yliaistillista
ideamaailmaa, jonka esteettinen kokemus pyrkii tavoittamaan. Pikemminkin esteettisen
kokemuksen itseisarvo liittyy sen kykyyn ”paljastaa sen maailman mahdollisuu[ksia],
jossa elämme” (Jackson 1998, 61). Toisin sanoen esteettinen kokemus ilmaisee jotain itse
kokemuksesta, kokijan ja koettavan välisestä empiirisestä vuorovaikutuksesta.102
Deweyn naturalistinen analyysi osoittaa, miksi esteettinen arvo ei voi olla
absoluuttista: koska esteettisyyden kokeminen – niin kuin kaikki kokeminen – perustuu
maailman ”järjestettyyn muuttumiseen” (LW 10, 25), esteettistä kokemista ei voisi
tapahtua maailmassa, joka palautuu Absoluutin täydellisyyteen. Pikemminkin esteettisyys
kasvaa esiin epätäydellisyydestä, kokemuksen ajallisen muotoutumisen ehdoista. Tästä
102

Vaikka Dewey kritisoi ”spritualisoivaa” taidekäsitystä eikä hyväksynyt enää kypsässä
filosofiassaan nuoruuskautensa käsitystä esteettisestä kokemuksesta Absoluutin itsetiedostuksen
vaiheena, hän näyttää edelleen tunnustavan siihen liittyvän transsendentaalisuuden mahdollisuuden.
Kyse ei kuitenkaan ole transsendentaalisuudesta kantilaisessa mielessä, viittauksena kokemuksen
universaaleihin ennakkoehtoihin (ks. Määttänen 2001). Pikemminkin Dewey on kiinnostunut
yksilöllisiin kokemussituaatioihin sisältyvien merkityspotentiaalien periaatteellisesta avoimuudesta,
joka tekee mahdolliseksi erilaisten kokemuskvaliteettien konstituution. Tätä kautta Deweyn
estetiikan voi myös nähdä sulkevan sisäänsä käsityksen hengellisyydestä, tosin tulkittuna
”amerikkalaisen uskonnon” naturalistisesta näkökulmasta (ks. Jackson 1998, 75, ks. myös
Rockefeller 1991). Palaan Deweyn naturalistiseen uskontokäsitykseen luvussa 3.7.1.
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näkökulmasta taide on itse asiassa yleisnimitys ajallisen järjestyksen hallinnan
pyrkimyksille: ”[t]aide juhlii erityislaatuisella intensiteetillä hetkiä, jossa mennyt
vahvistaa nykyistä ja tulevaisuus on sen elävöittämistä, mikä on nyt” (emt. 24, ks. myös
Väkevä 2001a). Koska esteettisyys kasvaa esiin kokemuksesta, sen filosofiaa ei ole syytä
rajoittaa koskemaan vain sitä kapeaa aluetta, jonka viime vuosisatojen länsimainen
estetiikka on sille halunnut varata. Estetiikka tulee pikemminkin rekonstruoida yleiseksi
kokemuksen arvon filosofiaksi, joka ottaa huomioon tämän arvon kiinnittymisen
inhimillisen kokemuksen naturalistisiin ehtoihin.
Mihin sitten voidaan vetää taiteen analyyttinen raja? Shustermanin (1997d) esittämä
kritiikki, jonka mukaan Deweyn käsite on taidefilosofisena välineenä ”toivottoman
riittämätön esittäessään karkeasti väärin nykyisen taidekäsityksemme”, vaikuttaa osuvan
maaliinsa: Deweyn muiden käsitteiden tapaan hänen taidekäsitteensä vaikuttaa liian
pehmeärajaiselta analyyttisiin tarkoituksiin (vrt. kuitenkin Jackson 1998). Toisaalta tämä
lienee sen tarkoituskin. Dewey ei hyväksynyt filosofian tehtäväksi analyyttista erottelua,
vaan pyrki rekonstruoimaan filosofian käytännön viisaudeksi. Deweyn taidekäsitystä
onkin pidettävä ennemminkin ohjelmallisena kuin analyyttisena.
Deweyn mukaan modernien taideteorioiden ongelmana on, että ”ne lähtevät liikkeelle
valmiista osajaosta, tai taidekäsityksestä, joka ”spiritualisoi” [taiteen] irralleen yhteydestä
konkreetin kokemuksen objekteihin” (LW 10, 17). Deweyn Art as Experiencessa
hahmottelema vaihtoehto pyrkii pikemminkin ”paljasta[maan] tavan, jolla [taideteokset]
idealisoivat tavanomaisesta kokemuksesta löytyvät ominaisuudet”, kuin perustelemaan
taiteellis-esteettisten kvaliteettien erityislaatuisuutta (emt.). Deweylle kaunotaiteen
teokset (taideobjektit ja -esitykset) toimivat parhaimmillaan esimerkkeinä tavoista, joilla
tavanomainen kokemus voi löytää tasapainon.
Deweyn pluralistisen kokemuskäsityksen hyväksyminen voi myös auttaa
hahmottamaan entistä demokraattisempaa esteettisen käsitettä. Deweyn mukaan ero, joka
on länsimaissa tehty pyyteettömän kaunotaiteeseen liittyvän kontemplaation ja
intressisidonnaisen käytännön toiminnan välille, on keinotekoinen ja perustuu
vuosituhansia vanhaan sekaannukseen. Tällä sekaannuksella on historiallinen yhteys
antiikin epädemokraattiseen työnjakoon, joka salli pyyteettömän esteettisen arvostamisen
vain vapaille kansalaisille (ts. vapaille miehille) jättäen muille tekemisen alempiarvoisena
pidetyn alueen. Käytännöllisen kokemuksen alueen katsottiin eroavan esteettisestä
kokemuksesta nimenomaan siksi, että esteettisen kokemuksen (tai antiikin aikana
filosofisen kontemplaation) sisäinen arvo ei ole sellaisenaan transformoitavissa
toiminnaksi, joka olisi samanaikaisesti itsessään arvokasta ja tuottavaa. (Ks. LW 1, luku
3, LW 10, luku 2, Dewey 1999, luku 1.)
Vaikka Deweyn sosiaalihistoriallinen analyysi saattaakin toistaa ennemmin
hegeliläistä käsitystä herruuden ja orjuuden historiallisesta dialektiikasta kuin kuvata
antiikin tosiasiallista yhteiskunnallista työnjakoa (Tiles 1988, 188–189), se voi auttaa
selventämään käsitteellistä dualismia, joka on yhä helppo hahmottaa modernin
taideinstituution ja sitä legitimoivien voimien taustalta. Deweyn kritiikki kohdistuu ennen
kaikkea ”museokäsitykseen”, joka esoterisoi taideteoksen irralleen arkielämästä antaen
sille mystisen auran (ks. LW 10, 14–15). Deweylle taiteen mystifiointi on seurausta
pikemminkin siitä sivullisen asemasta, jonka teollinen massatuotannon kulttuuri on
osoittanut käsityöläisille, kuin taiteellisen ilmaisun edistyksestä. Deweyn kiinnostus
kohdistuukin Art as Experiencessa enemmän taideteorioiden sosiogeneesiin kuin taiteen
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yleisiin ehtoihin: hän pyrkii rekonstruoimaan esteettisen kokemuksen palauttamalla sen
elimelliseen perustaansa, elävään ja välittömään arkikokemukseen. Samalla Dewey pyrkii
hahmottelemaan yhteiskuntaa, jossa esteettinen kokeminen ja taiteesta nauttiminen
liittyvät kiinteästi ihmisten käytännölliseen elämään.

3.7 Yhteenveto
Olen edellä eritellyt Deweyn naturalistisen pragmatismin keskeisiä ideoita ja käsitteitä
filosofian eri osa-alueiden näkökulmista. Samalla olen kartoittanut vaikutteita, jotka
johtivat Deweyn filosofian (ja tätä kautta klassisen pragmatismin) naturalisoitumiseen
1900-luvun alussa. On tärkeää huomata, että Deweyn filosofiaa leimaa jatkuvista
muutoksista huolimatta pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen ja erilaisten (ainakin Deweyn
näkökulmasta) keinotekoisten erojen ylittämiseen. Vaikka Deweyn naturalistinen
pragmatismi ei ehkä täytäkään filosofisen systeemin tunnusmerkkejä sellaisena kuin se
näyttäytyy jälkipolville103, sen tulkitsijan on syytä ottaa vakavasti sellaiset yleiset
juonteet, jotka pysyvät suhteellisen muuttumattomina läpi Deweyn pitkän filosofisen
uran. Seuraavassa käyn läpi joitakin näistä teemoista: tarkoituksenani on samalla alustaa
tutkimukseni seuraavan osan Deweyn kasvatusajattelua koskevaa analyysia.

3.7.1 Filosofinen rekonstruktio
Dewey näki oman ajattelunsa ennen kaikkea modernin filosofian rekonstruktiona, jonka
kautta uuden ajan filosofiaan liittyvä pyrkimys mahdollisimman selkeiden ja
erottelukykyisten ideoiden hahmottamiseen todellisen kuvajaisina tulee transformoiduksi
kriittiseksi käytännöksi, joka osoittaa älyllisyydelle paikan inhimillisen elämänkäytännön
keskiössä (Ross 1982, ix–xii). Tämän rekonstruktiivisen ohjelman toteuttaminen edellytti
Deweyn katsannossa aiempien filosofisten ajattelutapojen jännitteiden purkamista tavalla,
jolle tieteellinen eksperimentaatio tarjosi metodologisen esikuvan.
Deweyn kritiikin kohteiksi joutuivat ensisijaisesti käsitykset, jotka perustuivat
todellisuuden puolien jyrkkään erotteluun. Boisvert (1998, 4–12) katsoo, että Deweyn
”filosofinen rekonstruktio” kohdistui laajemmassa katsannossa kolmeen tällaiseen
taipumukseen, jotka Boisvert nimeää (1) plotiniaaniseksi kiusaukseksi (Plotinian
Temptation), (2) galileiseksi puhdistukseksi (Galileian Purification) sekä (3)
asomaattiseksi asenteeseeksi (Asomatic Attitude).
(1) ”Plotiniaanisella kiusauksella” Boisvert viittaa länsimaiseen ajatteluun
juurtuneeseen haluun postuloida filosofian tutkimuskohteen moninaisuuden taustalle
”yhteyden ideaali, joka sekä pohjustaa eksistenssin monimuotoisuutta että toimii elämän
lopullisena päämääränä” (emt. 6). Boisvert (emt.) katsoo tämän Plotinukselta
Augustinuksen kautta periytyvän taipumuksen piilevän niin Descartesin selkeän,
erottelukykyisen idean, Locken sense datan, modernin atomiteorian kuin ”lingvistisen
103

Dewey itse katsoi, että hänen filosofiansa muodosti systeemin ”ainakin väljässä mielessä” (LW
14, 141–142).
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Ursprachenkin” etsinnän taustalla. Kaikkia näitä yhdistää todellisuuden jako varmuuteen
ja epävarmuuteen, Kantin termein praktiseen ja pragmaattiseen (ks. luku 2.2.1).
Plotiniaanisen kiusauksen kritiikki tulee esiin sekä Deweyn keskikauden
instrumentalismissa että hänen kypsän kautensa ontologisessa pluralismissa.
Instrumentalismissa se heijastuu pyrkimyksessä päästä eroon tietoteoreettisesta
fundamentalismista naturalisoimalla tiedon- ja merkityksentuoton ehdot. Ontologiassa
sama tarve tulee esiin pyrkimyksessä selittää maailman muotoutuminen luonnollisen
järjestäytymisen dynaamisin ehdoin. Kuten luvussa 3.3.1 kävi ilmi, Deweyn ontologiassa
ei ole juurikaan tilaa kiinteille substansseille perinteisessä metafyysisessä mielessä.
Deweylle substanssi ei ole asian erillinen olemus tai predikaation alkuperäinen kohde,
vaan pikemminkin jotain, joka tuotetaan tutkimusprosessissa johonkin tarkoitukseen (LW
1, 96). Tutkimuksen tehtävänä ei ole puhdistaa tiedon ideaalista kohdetta kokemuksen
likaisuudesta, vaan pikemminkin avata ”kokemuksen universumiin” piiloutuva
merkityssuhteiden kokonaisuus ”diskurssin universumissa” (ks. LW 12, 74). Tällä
projektilla ei ole kuitenkaan itseisarvoa: se kytkeytyy aina ja kaikkialla pragmaattisiin
pyrkimyksiin.
Filosofia asettuu luontevasti osaksi tätä ymmärtävää pyrkimystä. Dewey katsoo, että
filosofian tehtävänä on piirtää ”kritiikin provinssin maastokartta” (LW 1, 309). Filosofia
on ”kritiikkien kritiikkiä” (emt. 298), ”erottelevaa arvostelmien tekemistä (judgement)
[ja] huolellista arviointia (appraisal)”. Arvostelmien teko taas on ”asianmukaisesti
nimettävissä kritiikiksi silloin, kun erottelun asiasisältö koskee yksittäisiä hyviä (goods)
tai arvoja” (emt.). Koska arvostelmien tekeminen palaa aina käytännölliseen toimintaan,
filosofinen kritiikki on aina eettisesti kiinnittynyt inhimilliseen käytäntöön.
Arvostamisella on myös välittömästi nautinnollinen puolensa:
Kritiikki tulee esiin silloin, kun ajankohta omistetaan sen näkemiselle, minkälaisia
arvoja on läsnä: milloin sen sijaan, että hyväksymme arvo-objektin täydellä sydämellä,
haltioidumme siitä, nostamme esiin edes epäilyksen häivän sen arvosta, tai
muunnamme tuntumamme (sense) siitä, vaikka vain hetkellisellä arviolla sen
mahdollisesta tulevaisuudesta (emt. 299).
Deweyn naturalistinen pragmatismi asettuu päättäväisesti vastustamaan länsimaisen
kulttuurin essentialistisia taipumuksia. Samalla siihen sisältyy pyrkimys tarkastella
filosofisen kritiikin kohteena olevaa kokemusta kokonaisuutena, mitään sen osa-aluetta
pois sulkematta. Voimme tarkastella tätä pyrkimystä vielä tarkemmin kiinnittämällä
huomiota Deweyn uskontofilosofiaan.
Kuten edellä on jo tullut esiin, Deweyn varhaistuotanto oli hengeltään varsin
hegeliläistä. Muiden ”Amerikan hegeliläisten” tapaan nuori Dewey oli kiinnostunut
historian kautta itsensä toteuttavan absoluuttisen hengen manifestoitumisesta
inhimillisessä elämänkäytännössä (ks. esim. Westbrook 1991, luku 2). Deweyn
uskontofilosofialle
oli
kuitenkin
alusta
asti
ominaista
institutionaalisen
uskonnonharjoittamisen vastustus. Vaikka hän oli kasvanut “liberaalin evankelisuuden”
vaikutusvallassa, hän koki uskonnollisen dogmatismin ristiriitaiseksi naturalistiseen
holismiin taipuvan ajattelunsa kanssa (LW 5, 149–150). Ann Arborin (1889–1894) ja
Chicagon vuosinaan (1894–1904) Dewey alkoi korostaa yhä enemmän uskonnon ja
sosiaalisen liberalismin yhteyttä. Esimerkiksi puheessaan v. 1893 pappisuraa harkitseville
opiskelijoille Dewey ennusti, että ”seuraava uskonnollinen profeetta, jolla tulee olemaan
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pysyvä ja todellinen vaikutus ihmisten elämään tulee olemaan [hän], joka onnistuu
osoittamaan demokratian uskonnollisen merkityksen, normaalista elämänvirrasta
löytyvän lopullisen uskonnollisen arvon” (EW 4, 367, ks. myös Rockefeller 1991, luku
3).
Dewey toi tämän ”arkipäivän uskon” teeman uudelleen esiin kuuluisimmassa
myöhäiskauden uskontofilosofisessa esityksessään A Common Faith (1934/LW 9). Tässä
tekstissä Dewey erottaa toisistaan uskonnon ja uskonnollisuuden korostaen jälkimmäisen
asemaa kaikkea kokemista kvalifioivana ideaalisena piirteenä, joka yhdistää ihmiset
”riippuvuuden ja tuen termein maailmaan, jonka mielikuvitus tuntee universumiksi”
(emt. 36). Deweyn ongelmana on, että hän ei halua erottaa uskonnollisuutta muista
kvalitatiivisesti yhtenäisistä kokemuksen muodoista käyttäen hyväkseen teologista
termistöä. Deweylle uskonnollinen kokemus on esteettisen kokemuksen tapaan
yksinkertaisesti ”tunnettu” (felt): kyseessä on kattava tunne siitä, että pragmaattiset
pyrkimyksemme muodostavat osan kattavampaa luonnollisten ja sosiaalisten suhteiden
verkostoa, joka tukee näitä pyrkimyksiä (Boisvert 1998, 142, ks. myös Rockefeller 1991,
luku 10). Näin ymmärrettynä uskonnollisuus perustuu yhtä vahvasti tämänpuoleiseen
kuin muutkin kokemisen alueet. Uskonnollisuudella on siis muiden kokemuspiirien lailla
naturalistinen perusta, jolloin kaikki uskontofilosofiset kategoriat – Jumalan kategoria
mukaan lukien – on mahdollista tulkita ja ymmärtää tätä kautta. On selvää, ettei tällainen
uskonnon naturalisointi herättänyt vastakaikua teologisesti ajattelevissa piireissä. Deweya
syytettiinkin laajalti ateistiksi: näillä syytöksillä oli myös vaikutusta siihen tapaan, jolla
hänen pedagogiset ideansa omaksuttiin Vanhalla mantereella (ks. Biesta & Miedema
1996).
Boisvertin (1998, 142) mukaan Deweyn uskontotulkinnan voi myös katsoa heijastavan
esimodernia käsitystä uskonnollisuudesta. Modernille ajalle ominainen plotiniaaninen
kiusaus pyrkii ymmärtämään uskonnon kulttuurin erityisenä saarekkeena, joka takaa
kokemukselle yhteyden transsendenttiin. Sen sijaan Deweylle uskonto ei ole erillinen
asia, joka viittaa johonkin sellaiseen olemassaolon alueeseen, mihin muut asiat eivät voi
viitata, vaan kiinteä osa elämä-kokemusta. Niin kuin muillakin tiedon osa-alueilla,
uskonnollakin on tehtävänsä kokemuksessa: osoittaa, että on olemassa ”käyttäytymisen
ylittävä päämäärä” (LW 9, 15). Deweylle tämä päämäärä on viime kädessä
demokraattinen elämäntapa, joka takaa parhaat mahdolliset kasvun mahdollisuudet
kaikille yhteisön jäsenille.104
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Tähän mennessä laajin esitys Deweyn uskonnollisen ajattelun kehityksestä sisältyy teokseen
Rockefeller (1991). Rockefeller katsoo, että Dewey säilytti nuoruutensa ”luonnollisen pieteetin”
myöhäiskautensa holistisessa filosofiassa, mutta korvasi teologisen ajattelun ”naturalistisella
rekonstruktiolla”, joka ”integroi täydellisesti hengellisen ja luonnollisen, uskonnollisen ja
jokapäiväisen elämän, uskonnollisen tien ja demokraattisen tien” (emt. 539–540). Deweyn kypsän
kauden uskontofilosofia on myös mahdollista yhdistää hänen estetiikkaansa (Alexander 1987,
Jackson 1998). Alexanderin (1987, 255) mukaan uskonnollisuus oli Deweylle ”elämän esteettisiin
mahdollisuuksiin tarttumista kokonaisuutena ideaalin kautta”. Tästä näkökulmasta Dewey mielsi
naturalistisella kaudellaan uskonnollisen kokemuksen ”elämän toteuttamiseksi esteettisenä
projektina” (emt.). Deweyn uskontokäsitystä on suomalaisessa keskustelussa valottanut Pihlström
(2001d, 89–95).

95
(2) ”Galileinen puhdistus” viittaa metodologiseen taipumukseen, jonka galileinen
luonnontiede toi esiin uuden ajan alussa ja joka korvasi keskiajalla vallalla olleen
aristoteelisen näkökulman. Aristoteelinen lähestymistapa oli perustunut empiiristen
havaintoaineistojen keräämiseen ja asioiden essentiaalisten piirteiden erottamiseen niiden
aksidentaalisista piirteistä, ts. olennaisen erottamiseen epäolennaisesta. Tämän
menetelmän ongelmana pidettiin toisaalta ihmisen aistihavainnon rajallisuutta, toisaalta
varmojen kriteerien puutetta sille, mitkä piirteet ovat todella olennaisia. Galilei pyrki
esittämään luonnontieteelliselle tarkastelulle vaihtoehtoisen kontekstin, joka olisi
mahdollisimman vapaa arkikokemuksen sattumanvaraisuudesta. Monien aikalaistensa
tavoin hän löysi tämän kontekstin matemaattisista laeista, joiden avulla luonnonilmiöitä
voidaan selittää puhtaasti teoreettisin termein.105 Galilein ratkaisu viitoitti tietä
hypoteettis-deduktiiviselle tieteelle, jossa ”tieteellinen metodi” (so. kokeellinen
menetelmä) korvasi aiemman apriorisen metodin. Kokeellisen metodin kautta myös
tieteenfilosofia sai uutta kurinalaisuutta erottaessaan luonnontieteen tutkimat
primaarikvaliteetit aistihavaintoon liittyvistä sekundaarikvaliteeteista. (Ks. Oldroyd 1986,
20–21, 50–59.)
Vaikka Galilei ei ehkä ollutkaan yksiselitteisesti platonisti (emt. 53–54), lienee selvää,
että uusi tieteellinen välineistö perustui ainakin osittain platoniseen pyrkimykseen löytää
empiirisen kokemusaineiston taustalta täydellisiä ja muuttumattomia lakeja tai muotoja,
jotka takaavat tiedollisen varmuuden (ks. myös Dewey 1999, luku 1). Galileinen
puhdistus löysi pian tiensä valtavirtafilosofiaan, jossa se tuli esiin Descartesin
metodologisena skeptisisminä ja Baconin pyrkimyksenä päästä eroon puhtaan tiedon
esteistä, ”idoloista”.
Dewey kritisoi galileisen puhdistuksen soveltamista filosofiaan, sillä hän näki sen
riisuvan jälkimmäisestä kaiken, mikä tekee siitä arvokasta. Deweyn ”empiirinen
naturalismi” (LW 1, 4) pyrkii lähtemään liikkeelle inhimillisestä kokemuksesta koko
rikkaudessaan ja muuttuvaisuudessaan. Metodologisesti Dewey seuraa Peircea (2000, CP
5.358–387), joka erotti tieteellisen (eksperimentaalisen) menetelmän “auktoriteetin” ja
“apriorismin” menetelmästä ja argumentoi ensimmäisen puolesta ainoana mahdollisena
vakavasti otettavana tiedon pätevöittäjänä. Peircen tavoin Dewey ei hyväksynyt
absoluuttisen varmuuden pyrkimystä filosofian ohjelmalliseksi peruskiveksi, vaan korosti
kaiken filosofisen ajattelun kytkeytymistä arkielämän muuttuviin situaatioihin. Deweylla
– päinvastoin kuin ehkä Peircella – tämä vaatimus kuitenkin sulki kokonaan pois
”ensimmäisen kielen” mahdollisuuden. Logiikalla, matematiikalla, fysiikalla, biologialla,
tai millään muulla tiedon alueella ei ole etuoikeutta epistemologisen perustan valamiseen.
”Kovat” tieteenalat, kuten muutkin tiedon tuoton alueet, ovat pohjimmiltaan välineitä
arkikokemuksen merkityksellistämiseksi.
Deweyn kritiikki galileista puhdistusta vastaan liittyi ajattelutaipumukseen, jota hän
kutsui ”intellektualismiksi” (LW 1, 28–29, ks. myös luku 3.2.2). Tämä taipumus on
Deweyn mukaan ominainen filosofeille, jotka seuraavat liian orjallisesti vaatimusta
tieteen universaalin kielen löytämisestä. Deweyn kritiikki ei tässä kohdistu teoreettisen
tietämisen arvoon sinänsä, vaan sen kritiikittömään ottamiseen kaiken kokemuksen
105

Tälle pyrkimykselle on myös vastineensa musiikin filosofiassa: McClary (1989, 15) kutsuu
“pythagoralaiseksi malliksi” paradigmaa, joka erottaa musiikin teorian omaksi autonomiseksi osaalueekseen sosiaalisesta käytännöstä.
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mittapuuksi:
intellektualistisen
filosofian
sovellusarvo
inhimillisessä
ongelmanratkaisussa jää helposti tekniselle tasolle, jolloin filosofian rekonstruktiivinen
potentiaali jää hyödyntämättä.
Vaikka Deweyn transaktionaalinen lähestymistapa häviää analyyttisessa voimassaan
empiristiselle analyysille, sen etuna on, että se löytää filosofisesti kiinnostavan
merkityksentuoton edellytyksiä kaikelta inhimillisen kokemuksen alueelta. Etenkin kaksi
modernia erottelua joutuu tässä katsannossa vaakalaudalle: (a) erottelu tieteen ja
filosofian sekä (b) erottelu tieteen ja taiteen välillä. Deweylaisen lähestymistavan toisena
etuna on, että se auttaa säilyttämään moraalisen näkökulman osana tiedollis-loogista
tarkastelua.
(3) Intellektualismiin liittyy myös kolmas Boisvertin erottama deweylaisen kritiikin
kohde, asomaattinen asenne. Koska olen viitannut tähän asenteeseen jo estetiikkaa
käsittelevässä osuudessa (ks. luku 3.6), käsittelen sitä tässä yhteydessä varsin lyhyesti.
Palaan kuitenkin asomaattisuuden teemaan myöhemmin Deweyn pedagogiikan ja
taidekasvatusfilosofian yhteydessä.
Deweyn
pluralismin
näkökulmasta
Kantin
puhdasta
järkeä
koskevat
transsendentaaliargumentit heijastavat toivotonta pyrkimystä kartesiolaiseen dualismiin
(ks. esim. MW 12, 107–108, Dewey 1999, 249–251, vrt. kuitenkin Pihlström 1999,
2000).106 Ihminen ei ole Deweylle luonnosta erillinen rationaalinen olemus, vaan
biologinen organismi, joka toimii luonnossa luonnon ehdoilla. Tässä yhteydessä on syytä
palauttaa mieleen, että Dewey painotti filosofisessa antropologiassaan älyllisyyttä
(intelligence) puhtaan järjen sijasta. Älyllisyys on kaikissa lähtökohdissaan
ruumiillistunutta. Tämä ruumiillistuneisuus edellyttää, että kaikki ihmisen älyllisesti
hyödyntämät työkalut, loogiset työkalut mukaan lukien, keksitään, tuotetaan ja
uudistetaan transaktioissa, joissa ihmiset omaksuvat tapoja käyttää joitakin maailman
aspekteja sen toisten aspektien hallintaan.
Dualismin kritiikki selittää, miksi Dewey (LW 12, 21–29) ei voinut pitää logiikkaa
kehollisesta toiminnasta erillisenä apriorisena periaatekokoelmana, jota vasten
tiedollisten väitteiden pätevyyden ehtoja punnitaan. Logiikka tuli rekonstruoida
106

Kuten aiemmin on jo tullut esiin, asiasta voidaan olla monta mieltä. Esimerkiksi Pihlströmin
mukaan kantilaisuuden tulee piillä ”jokaisen vakavan ja vastuullisen pragmatismin muodon
taustalla” (Pihlström 1999, ks. myös 2000, 2002). Väite perustuu ajatukseen, että vain jokin
empiirinen–transsendentaalinen-erottelun kaltainen erottelu voi erottaa pragmatismin ”liian
vahvoista metafyysisen realismin muodoista” (Pihlström 1999, 19). Deweylaista pragmatismia
voisikin Pihlströmin (2000) mukaan tulkita myös idealismina siinä mielessä, ettei se välttämättä
allekirjoita moderneja naiivin “empiirisen idealismin” muotoja (kuten sosiaalista
konstruktionismia), vaan pitää ”kokemuksen mahdollisuuksien [ehtoja] – – kokemuksen kohteina
olevien objektien mahdollisuuksien [ehtoina], normatiivisina edellytyksinä sille, mitä on olla
kokemuksen objekti kokevalle subjektille”. Mikäli kantilaisuutta ei tulkita metafyysiseksi
spekulaatioksi, vaan filosofiseksi menetelmäksi, joka valottaa ihmisen laadullisesti kahtalaista
luonnetta luonnon- ja kulttuuriolentona, ei ole ehkä täysin pois suljettua pitää Deweyn
pragmatismia ”idealistisemmin asennoituvan” filosofian johdannaisena (emt.). Tästä näkökulmasta
Deweyn pehmeän naturalismin voidaan katsoa tarkastelevan ihmisen sivistykseen perustuvaa
”toista luontoa” osana muuta luonnonontologiaa (Pihlström 1999, vrt. kuitenkin Määttänen 2001).
Ks. myös Alexander (1987, xv–xvii, luku 1), Shook (2000).
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kehittyvänä,
operationaalisesti
määräytyvänä
kuvauksena,
joka
mallintaa
mahdollisimman yleisin käsittein tutkimusprosessin muotoutumista ihmiselämän
konkreettisissa tilanteissa. Deweyn mukaan vain ”tutkimus [voi määrätä] tutkimuksen
muodolliset ehdot” (emt. 28).
Kuten huomasimme edellä, ruumiillistuneisuuden edellytys kehystää myös Deweyn
moraali- ja taidefilosofiaa. Apriorisille moraalisille periaatteille, taiteellisen kokemuksen
”eteerisille asioille”, sen kummemmin kuin mielenfilosofiselle ”hengelle koneessa” ei ole
sijaa Deweyn emergentissä naturalismissa. Olemme aina ja kaikkialla ympäristömme
mahdollisuuksia luotaava elävä keho, joka on lukemattomin merkityssitein kiinni
välittömässä elinpiirissään.

3.7.2 Filosofian taide
Alexanderin (1987) tulkinnan mukaan Deweyn estetiikka voisi tarjota tien hänen
kokemuksenteoriansa ja tätä kautta koko hänen kypsän filosofiansa ymmärtämiseen.
Siirtämällä filosofisen tarkastelun painopisteen epistemologisista kysymyksistä
jokapäiväisen kokemuksen esteettiseen potentiaaliin Dewey laajensi filosofian
ihmiselämään kuuluvan merkityksentuoton, kokemuksen taiteen, kritiikiksi. Taide,
kaikessa ruumiillistuneisuudessaan, paljastuu tästä näkökulmasta inhimillisen elämän
keskeiseksi voimavaraksi. Filosofian kriittisenä tehtävänä on osoittaa kokemuksen
taiteeseen sisältyvä esteettinen potentiaali, ”luonnon täyttymys kokemuksessa ja
kokemuksen merkityksessä” (emt. 118).
Taide on sidoksissa ihmisen kykyyn luoda ideaaleja, arvoja, joista voi tulla
parhaimmassa tapauksessa kulttuuria uudistavia ja kontrolloivia voimia. Taide ei ole
transformatiivista vain siksi, että se tapahtuu kulttuurin puitteissa, vaan pikemminkin
siksi, että se on kulttuuria. Kulttuurissa yhteisö realisoi itsensä sosiaalisesti
merkityksellisellä tavalla, tutkivana yhteisönä. Kulttuuri on tästä näkökulmasta
ihmiselämään sisältyvien mahdollisuuksien taiteellista koettelua, luova yritys elää
merkityksellistä ja arvokasta elämää. Kulttuuriyhteisö ymmärtää itsensä
merkityksentuoton taiteen kautta. Se tunnistaa inhimillisen perustilanteen
lähtökohdissaan ongelmallisena, jonain alati tutkittavana, kritisoitavana ja
rekonstruoitavana. Tästä näkökulmasta voimme jäsentää deweylaisen filosofian sellaisen
kokemuksen ehtojen kriittiseksi kartoittajaksi, joka kykenee tuomaan esiin inhimilliseen
elämään kätkeytyvän merkityksentuoton ehdot ja samalla toimimaan ihmisen toimintaan
sisään rakentuvan esteettisen mielellisyyden lähteenä. Filosofia on rekonstruktiivista
taidetta, jonka kautta elämä voidaan tehdä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.
Lähdettäessä tarkastelemaan Deweyn pedagogista ajattelua on syytä pitää mielessä
kaksi teemaa, joihin olen jo viitannut tutkimuksen alussa. Nämä kaksi teemaa ovat (1)
Deweyn luottamus ”denotatiiviseen menetelmään”, ts. empiiris-eksperimentaaliseen
metodologiaan filosofisten kysymysten ratkaisussa (ks. Gouinlock 1972, 15–27,
Alexander 1987, 116–117) ja (2) hänen näkemyksensä filosofian eettisestä
perustehtävästä, joka pitää postulaattinaan sosiaalisen käytännön ensisijaisuutta toimintaa
ohjaavien arvostusten määräytymisessä. Deweyn filosofian kehitys absoluuttisesta
idealismista instrumentalistisen logiikan ja eksperimentalismin kautta pehmeäksi
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naturalismiksi pitää kaikissa vaiheissaan sisällään ajatuksen kasvatuksesta tiedon- ja
merkityksentuoton kriittisenä ytimenä, tieteellisen ja moraalisen käytännön
leikkauskohtana, jossa kokeellinen menetelmä voidaan panna toimeen ”ihmisten
ongelmien” ratkaisussa. Deweyn luottamus tutkimukseen ei nojaa sokeaan tiedeuskoon,
vaan käsitykseen sekä tieteellisten että moraalisten ongelmien pragmaattisesta luonteesta.
Dewey katsoo, että molemmat perustuvat käytännöllistä elämää ohjaaviin sosiaalisiin
sääntöihin (ks. Shook 2000, 147).
Edellä olen noudattanut heuristisista syistä käsittelyjärjestystä, jossa Deweyn
instrumentalistinen tietoteorian ja logiikan tarkastelu toimii johdantona hänen filosofiansa
naturalisoitumisen tulkinnalle. Tällainen lähestymistapa tuo nähdäkseni parhaiten esiin
Deweyn filosofisen rekonstruktion merkityksen perinteisten teoreettisen filosofian alaan
kuuluvien ongelmien käsittelyssä (ks. myös Sleeper 1986). On kuitenkin myös syytä
ottaa vakavasti Shookin (2000) esittämä huomio, jonka mukaan Deweyn
instrumentalismi (ja tätä kautta hänen filosofiansa naturalistinen rekonstruktio) perustui
yhtä paljon moraaliteoreettisiin kuin epistemologis-ontologisiin lähtökohtiin (ks. myös
Westbrook 1991, luvut 3 ja 4). Deweyn filosofian naturalisointi tähtäsi ennen kaikkea
sellaisen yhteisöelämän rekonstruktioon, joka kykenee hyödyntämään filosofiaa
käytännöllisen viisauden muotona. Tähän liittyy pedagogiikan keskeinen asema Deweyn
ajattelussa.

4 John Deweyn kasvatusfilosofia
Tarkastelen tässä luvussa Deweyn kasvatusajattelua historiallis-systemaattisesta
näkökulmasta. Pyrin samalla suhteuttamaan Deweyn pedagogiikan teemoja hänen kypsän
kautensa naturalistiseen pragmatismiin. Ensimmäisessä osiossa (luku 4.1) käsittelen
Deweyn kasvatusajattelun varhaiskehitystä ja hänen kypsän kauden pedagogiikkansa
kehittymisen kannalta tärkeää Chicagon kautta. Toisessa osiossa (luvut 4.2) tarkastelen
Deweyn varhaisen Columbian yliopiston kauden pedagogiikkaa. Kolmas osio (luku 4.3)
on omistettu kokonaan Democarcy and Educationin, Deweyn pedagogisen pääteoksen,
analyysille. Neljäs osio (luku 4.4) kokoaa yhteen Deweyn kypsän kauden pedagogiikan
pääteemoja. Viidennessä osiossa (luku 4.5) suhteutan Deweyn estetiikan teemoja hänen
pedagogiikkaansa. Lopuksi (luku 4.6) pohdin Deweyn naturalistisen pragmatismin
merkitystä oman aikamme pedagogiselle teorialle.

4.1 Deweyn varhainen kasvatusfilosofia
4.1.1 Pedagogisen kiinnostuksen herääminen
Dewey kiinnostui pedagogisista kysymyksistä työskennellessään vuosina 1884–1894
University of Michiganissa (Archambault 1966, xix–xx, Dykhuizen 1973, 50).107
Yliopistosta pyrittiin tuolloin tekemään kiinteä osa Michiganin osavaltion
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Dewey vietti akateemisen vuoden 1888–89 University of Minnesotassa, mutta palasi seuraavana
vuonna Ann Arboriin johtamaan University of Michiganin filosofian osastoa (Dykhuizen 1973, 57–
64). Rockefellerin (1991, 90) mukaan G. Stanley Hall, Deweyn opettaja Johns Hopkinsin
yliopistossa, johti tämän oivaltamaan ensimmäistä kertaa ”kasvatusteorian sosiaalisen
merkityksen”. Dewey oli jo ennen yliopistouraansa työskennellyt high schoolin opettajana Oil
Cityssa, Pennsylvaniassa ja Charlottessa, Vermontissa (ks. tarkemmin Dewey 1980, 13, Dykhuizen
1973, luku 2, Ryan 1995, 57–59, Martin 2002, 46–49). Deweyn laajamittaisempi pedagoginen
innostus heräsi ilmeisesti kuitenkin vasta Ann Arborissa (emt. 99–100).
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koulujärjestelmää. Dewey oli niiden tutkijoiden joukossa, jotka lähetettiin arvioimaan
koulujen opetuksen kelpoisuutta korkeakouluopintojen pohjaksi. Tätä kautta Dewey
kiinnostui perusopetuksen ongelmista ja alkoi hahmotella pedagogista teoriaa, joka ”voisi
yhdistää kasvatuksen, psykologian ja filosofian vaatimukset” (emt. 51). Tämän teorian
hahmottelu tuli viemään ”suuren osan hänen filosofisesta huomiostaan läpi hänen pitkän
– – uransa” (emt.).108
Vaikka Deweyn ensimmäiset pedagogiset tekstit mukailevat hänen idealistisen
kautensa ajatuksia, ne sisältävät myös viitteitä hänen tulevasta suuntautumisestaan. Ann
Arborissa Deweyn luentojen pääpaino oli moraalifilosofiassa, josta hän esitti varsin
jälkihegeliläisen tulkinnan absoluuttisen Minän itsekehityksen kuvauksena (ks.
Westbrook 1991, luku 2). Ann Arborissa Dewey aloitti yhteistyön nuorempien
kollegoidensa George Herbert Meadin ja James Tuftsin kanssa. Molemmilla oli tärkeä
vaikutus
Deweyn
keskikauden
filosofian
suuntautumiseen,
edellisellä
sosiaalipsykologian, jälkimmäisellä etiikan alueella. Molemmat seurasivat Deweya
Chicagon yliopistoon. Deweyn varhaiset kasvatusta käsittelevät pohdinnat ilmentävät
myös hänen kiinnostustaan tarkastella filosofisia kysymyksiä ”psykologisesta
näkökulmasta”, ts. inhimillisen kokemuksen konkreettisen yksityiskohtien kautta (EW
48–60, 122–167). Dewey säilytti tämän kokemuksellinen näkökulman naturalisoidessaan
filosofiansa.
Deweyn ensimmäiset julkaistut pedagogiset kirjoitukset Education and the Health of
Women (1885/EW1, 64–68) ja Health and Sex in Higher Education (1886/EW 1, 69–80)
heijastavat kasvavaa kiinnostusta yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan. Dewey
tarkastelee näissä teksteissä naisten edellytyksiä yliopisto-opiskeluun ottaen samalla
kantaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaan keskusteluun. Dewey tuo tässä yhteydessä
ensimmäistä kertaa esiin pedagogisen ongelmanratkaisun tieteellistämisen tarpeen: hän
näkee ”kaikkein lupaavimpana nykypedagogiikan merkkinä” ”taipumuksen soveltaa
eksakteja tieteen metodeja kasvatuksen ongelmiin” (EW 1, 64). Tämä heijastaa hänen
varhaisfilosofiansa pyrkimystä lähestyä filosofista analyysia empiirisen tutkimuksen
keinoin. Samalla se ennakoi hänen myöhemmän pedagogiikkansa eksperimentaalista
otetta.
Deweyn kolmas varhainen pedagoginen kirjoitus Psychology in High-Schools [sic]
from the Standpoint of the College (1886/EW 1, 81–90) puolustaa psykologian asemaa
toisen asteen oppiaineena (emt. 82). Tässä kirjoituksessa Dewey tuo esiin myöhemmälle
pedagogiikalleen keskeisen vaatimuksen oppiaineksen suhteuttamisesta oppilaan omaan
ajatteluun. Deweyn mukaan kasvatuksen tavoitteena tulee olla älyllinen toimija, joka
kykenee itsenäiseen kriittiseen ajatteluun: “opetuksen testinä toimii lopulta aste, jolla
mieli herää ja saavuttaa kyvyn toimia itselleen” (emt. 87).
Dewey ei tässä pohdi seikkaperäisesti esittämänsä ajatuksen didaktisia implikaatioita.
Kiinnittäessään huomiota tapaan, jolla psykologiaa tulisi opettaa, hän kuitenkin
muistuttaa, että koska oppimisen menetelmä on viime kädessä sidoksissa oppilaan
108

Deweyn tärkeimmät pedagogiset teokset – joilla on myös suurin painoarvo tässä luvussa – ovat
School and Society (1899/MW 1, 1–109), How We Think (1910/MW 6, 177–356, uudistettu painos
1933/LW 8, 105–352), Schools of To-Morrow (1915/MW 8, 205–404, teos on kirjoitettu yhdessä
Evelyn Deweyn kanssa), Democracy and Education (1916/MW 9) sekä Experience and Education
(1938/LW 13, 1–62).
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persoonallisuuteen, opettajan tulee pyrkiä “mitä läheisimpään kontaktiin oppilaiden
mielten kanssa” (emt. 88). Tätä voi pitää varhaisena viittauksena Deweyn myöhemmin
kehittelemään oppilaslähtöisyyden ajatukseen.109
Deweyn (emt.) mukaan oppilaslähtöisyyden vaadetta ei pidä tulkita niin, että
opettajalle koituisi luokassa “tyhjäntoimittajan” rooli. Pikemminkin opettaja tulisi
rinnastaa kokeellisen tutkimuksen valvojaan. Tällaisena valvojana hän voi ohjata
oppilasta ”näkemään konkreettisissa yksittäistapauksissa, mitä [tämän omat
käyttäytymisen] säännöt – – merkitsevät” (emt.). Dewey (emt.) katsoo, että psykologian
opiskelulla voi olla tärkeä merkitys jatko-opintojen (college-opintojen) kannalta, sillä se
voi antaa kasvavalle konkreettisia avaimia abstraktin tason käsitteiden oppimiseen.
Neljännessä varhaisessa pedagogisessa kirjoituksessaan Teaching Ethics in the High
School (1893/EW 4, 54–61) Dewey tarkastelee etiikkaa toisen asteen opetussuunnitelman
läpäisyaineena. Deweyn (emt. 56) mukaan etiikka on “oikein käsitettynä esitys
inhimillisistä suhteista toiminnassa – –, menettelytavoista, joilla ihmiset on sidottu yhteen
vuorovaikutustensa kompleksisissa suhteissa”.110 Tässä voi nähdä selviä viitteitä Deweyn
varhaiseen jälkihegeliläiseen etiikkaan liittyvästä sivistysajatuksesta: yksilön vapaus
toteutuu positiivisena vapautena eettisessä toiminnassa, jossa sosiaalinen organismi
uudistaa itsensä (ks. Westbrook 1991, luku 2). Moraalinen kasvu on tästä näkökulmasta
nimenomaan kasvua demokraattiseen yhteishenkeen. Toisaalta psykologinen näkökulma
edellyttää, että tämä kasvu toteutuu yksilön kokemuksen kautta. Moraalisen kasvatuksen
painopiste on yksilön eettisessä toiminnassa, jonka kautta hän oppii jakamaan muiden
yhteisön jäsenten kokemusta ja myötäelämään heidän toiveitaan ja pyrkimyksiään.
Deweyn mukaan eettisen kasvatuksen päämääränä tulisikin olla “inhimillisiin suhteisiin
kohdistuvan myötätuntoisen mielikuvituksen muotoutuminen toiminnassa” (EW 4, 57,
kursivointi alkup.).
Dewey esittää didaktisena esimerkkinä tilanteen, jossa opettaja pyrkii kyselemällä
aktivoimaan oppilaiden omaa eettistä pohdintaa. Opettaja voi esimerkiksi “kysyä
oppilailta – –, jos ilmeinen kurjuuden tapaus esitettäisiin heille, pitäisikö sitä lievittää ja
jos pitäisi, miten” (emt. 56, kursivointi alkup.). Deweyn (emt.) mukaan tällainen
kysymys on “yksinkertaisesti käytännöllinen”, mikä tarkoittaa, että “ennalta valmiit
moraaliset harkinnat tulee siirtää syrjään”. Kysymys on ensisijaisesti sen päättämisestä,
miten ao. tilanteessa tulisi menetellä: päämääränä ei ole saada kasvavat ”väittelemään
moraalisista säännöistä”, vaan “saada heidät omaksumaan jokin inhimillisen
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Tässä voitaisiin puhua myös oppilaskeskeisyydestä. Nähdäkseni Deweyn pedagogiikan kohdalla
on kuitenkin parempi viitata oppilaslähtöisyyteen, ts. ajatukseen siitä, että oppilaan kokemus toimii
kasvatuksen lähtökohtana, mutta ei määrää kasvatuksen tavoitteita (vrt. Kinos 1994). Tässä
suhteessa Deweyn pedagogiikka erosi Jamesin kasvatusajattelusta, jolle oli tyypillistä
subjektikeskeisempi näkökulma kasvuun yksilön vapauden toteutumisena (Bowen 1981, 413).
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Kuten edellä on jo tullut esiin (ks. luku 3.5.1), Dewey viittaa eettiseen toimintaan termillä
conduct, joka tulee tässä ymmärtää tavoitteisen toiminnan erityiseksi lajiksi, menettelytavaksi.
Ensimmäisessä etiikkaa käsittelevässä teoksessaan Outlines of A Critical Theory of Ethics (EW 3,
241) Dewey toteaa etiikan oleva “menettelytavan tiede, jossa menettelytapa ymmärretään ihmisen
koko ulottuvuudessa”. Menettelytapaan “liittyy – – tarkoitus, motiivi, intentio – – näkyvissä oleva
päämäärä” (emt.). Tällä tavalla toimiva agentti on “moraalinen agentti ja hänen toimintansa, silloin
kuin se on tietoista, on menettelyä” (emt.).
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vuorovaikutuksen todellisen näyttämön mielellinen konstruktio ja konsultoimaan [tätä
konstruktiota] ohjeena siitä, mitä tulisi tehdä” (emt. 56–57).
Dewey (emt.) katsoo, että eettinen pohdinta keskittyy aina ennemmin yksittäisiin
ongelmatilanteisiin kuin yleisten moraaliprinsiippien soveltamiseen. Pohdinnan alla
olevalla yksittäistapauksilla ei ole kuitenkaan eettistä arvoa sinänsä. Yksittäistapausten
eettinen arvo piilee siinä, että ne ohjaavat kasvavan huomiota “inhimillisten
vuorovaikutusten tyypillisiin aspekteihin” (emt.). Eettinen kasvatus on tästä
näkökulmasta etukäteen tapahtuvaa harjaantumista tulevissa elämäntilanteissa vastaan
tuleviin yhteisöelämän pulmakohtiin. Siinä missä psykologia tarjoaa kasvavalle tietoa
yleisistä valmiuksista ratkaista esiin nousevia ongelmia, etiikan tehtävänä on työstää
esimerkkejä elämän partikulaarisista situaatioista. Tämä näkökulma asettuu selvästi
vastakkain deontologisen etiikan praktinen-pragmaattinen-erottelun kanssa: missä
Kantille ja hänen seuraajilleen etiikka käsitteli normatiivisesti pakottavia (so. praktisia)
prinsiippejä, Deweyn etiikka on jo varhaisessa muodossaan pragmaattisiin
ongelmatilanteisiin ruumiillistunutta (ks. EW 3, 298–300, ks. myös luvut 2.2.1 ja 3.5.1).
Dewey pohtii eettisen kasvatuksen ongelmaa myös Popular Science Monthly aikakauslehdessä ilmestyneessä kirjoituksessaan The Chaos in Moral Training (1894/EW
4, 106–118). Tässä artikkelissa hän tuo esiin, että vaikka “nuorisossa aikaan saatujen
moraalisten asenteiden ja taipumusten kysymys on kasvatuksen lopullinen kysymys”,
kotona ja koulussa annettava moraalinen kasvatus on yhä ”mitä sattumanvaraisin asia”
(emt. 113). Perinteiset eettisen kasvatuksen menetelmät – tekojen seuraamuksiin
vetoaminen, rangaistuksella uhkaaminen, oikean ja väärän itsestään selvänä opettaminen,
vanhempien mielihyvään tai mielipahaan vetoaminen tai uskonnollinen perustelu – eivät
täytä tarkoitustaan. Deweyn mukaan “lapsi tulee saattaa näkemään syy sille, miksi [juuri]
hänen tulisi toimia tietyllä tavalla”: tavoitteena on ”vedota lapsen omaan älyyn niin
paljon kuin mahdollista” (emt. 115, kursivointi alkup.).
Deweyn (emt.) mukaan “[n]iin kauan kun lapsi ei näe tekojensa merkitystä ja arvoa
itselleen, on absurdia pitää kiinni niihin yhteydessä olevista moraalikysymyksistä”.
Koska lapsella on Deweyn mukaan luonnollinen kiinnostus eettiseen pohdintaan,
“meidän ei tarvitse omaksua opetuksen lähtökohdaksi mitään positiota, joka koskee
moraalisten erottelujen intuitiivista luonnetta tai moraalilakien a priori luonnetta” (emt.,
kursivointi alkup.). Dewey varoittaa tässä samasta teorian ja käytännön välisestä erosta,
jonka hän näkee tuomittavana kaikilla filosofian osa-alueilla. Samalla hän kuitenkin
myös varoittaa jättämästä käsitteellistä pohdintaa kokonaan pedagogisen
ongelmanratkaisun ulkopuolelle. Eettiseen kasvatukseen liittyy aina “positiivinen
moraalisen elämän teoria”, joka on kuitenkin luonteeltaan “työteoria” (working theory),
empiirisesti koeteltava hypoteesi (emt. 117). Kasvattajan tehtävänä on alistaa moraaliset
ideat “käytännön testille, eksperimentaaliselle verifikaatiolle, ja samalla tehdä
käytännöstämme tieteellinen – [toisin sanoen] tehdä siitä kaikkein niiden järkevimpien
ideoiden ruumiillistuma, jotka voimme tavoittaa” (emt. 117–118).
Sama situationaalisuuden painottaminen, joka käy ilmi psykologian ja etiikan
pedagogisessa tarkastelussa, tulee myös esiin Deweyn esseessä How Do Concepts Arise
from Percepts? (1891/EW 3, 142–147). Tämä essee kuuluu Deweyn varhaisimpiin
instrumentalistisen logiikan formulaatioihin (Eames 1969, xxii–xxv, Shook 2000, 167–
169). Kirjoituksen tekee tässä erityisen mielenkiintoiseksi se, että se on suunnattu
opettajille: essee julkaistiin alun perin Public-School Journal -aikakauslehdessä.
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Dewey lähtee ko. kirjoituksessaan liikkeelle huomauttamalla, että käsite tulee
ymmärtää pikemminkin älyllisenä funktiona kuin mielikuvallisena representaationa:
”[k]äsite on voima, joka tietyllä mielikuvalla on tietyn merkityksen tai älyllisen arvon
edustamisessa tai välittämisessä – –, jotain, jota mielikuva tekee; jokin merkitys, jonka se
välittää” (EW 3, 142–143, kursivointi lisätty). ”Mielellisen toiminnan muotona” käsitettä
”ei voi tuntea, nähdä tai kuulla”: se on ”ideationaalinen” (emt.). Ideationaalisuus ei
kuitenkaan tarkoita, että käsite irrottautuisi erilliseen maailmaansa. Se on kiinteä osa
transaktionaalisen kokemuspiirin konkreettisia vuorovaikutuksia, kokemukseen
ruumiillistunut toimintataipumus (ks. myös luku 3.2.3.2).
Deweylle käsite on ensisijaisesti ”tietoa siitä, mikä reaalinen objekti on – [ts.] objekti
otettuna suhteessa konstruktion periaatteeseensa” (emt. 145, kursivointi lisätty). Käsite on
toisin sanoen operationaalinen ja konstruktiivinen ja näin enemmän kuin empiiristen
havaintojen summa. Käsite viittaa tietoon ”geneesinsä muodossa ja suhteissaan ja
merkityksissään”, empiirinen havainto puolestaan merkitsee ”epätäydellistä (tosin sanoen
”abstraktia”, abstraktin todellisessa merkityksessä) tietoa objektista” (emt.). Käsitettä ei
tule kuitenkaan ymmärtää pelkäksi mielelliseksi konstruktioksi, sillä se “palaa aina
havaintoon ja rikastuttaa sitä niin, että niiden välinen erottelu ei ole kiinteä vaan
muuttuva” (emt. 145). Tätä kautta “käsitteestä tulee havainnon merkityksen rikastus”
(emt.).111
Esseensä lopussa Dewey (emt. 146) esittää seuraavan didaktisen implikaation:
[ – – ] on ilmeistä, että on olemassa vain yksi aito tapa ohjata mieli havainnosta
(percept) käsitteeseen: esittää – – havainto geneesissään, alkuperässään ja kasvussaan,
asianmukaisissa suhteissaan. Ei ole tarpeen osoittaa prosessin järjellistä perustaa
(rationale), tai esittää lapselle syitä kaikkeen. Päinvastoin kiinnittämällä tietoinen
huomio suhteisiin pysyvästi voidaan estää niiden käsittäminen. Mutta antaa kohteen
tulla – – työstetyksi uudelleen; antaa siihen sisältyvien suhteiden tulla hyödynnetyiksi;
antaa mielen toimia mukaan liittyvän periaatteen suuntaisesti; ja varma pohja
asetetaan käsitteen myöhemmälle tietoiselle ymmärtämiselle. Opettajan työ rajoittuu
tässä pitkälti idean tiettäväksi tekemiseen lapsen mielelle niin puhdistetussa muodossa,
että lapsen mielen on käytävä läpi konstruktiivinen prosessi, joka käsitteeseen sisältyy.
Myöhemmin tämä prosessi tulee itsessään reflektion kohteeksi. Ensin prosessiksi, joka
on mielen käyttämä: sitten tietoisesti ajateltu prosessi on aina normaali psykologinen
metodi.
Toisin sanoen Dewey katsoo, että käsitteet opitaan luontevimmin työstämällä niitä
konkreettisten operaatioiden kautta. Tämän voi nähdä varhaisena sovelluksena Deweyn
instrumentalismista. Samalla se ennakoi Deweyn Chicagon kauden pedagogiikan
tekemällä oppimisen ajatusta.
Kokoavasti voidaan esittää, että Deweyn ensimmäisissä pedagogisissa kirjoituksissa
heijastuu kaksi yleistä tendenssiä: (1) University of Michiganissa alkanut suhteellisen
nopea
siirtymä
hegeliläisestä
absoluuttisesta
idealismista
naturalistisesti
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Dewey käyttää esimerkkinä kolmion käsitettä, jonka hän ymmärtää lähinnä tavaksi, ”jolla kolme
suoraa saatetaan yhteen; [kyseessä] on konstruktion muoto” (EW 3, 144). Myös Määttänen (1993a)
viittaa
operationaalis-konstruktiiviseen
käsitteellistämiseen
naturalistisessa
kognition
selityksessään.
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orientoituneeseen instrumentalismiin
ja (2) samaan aikaan herännyt kiinnostus
yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joka ohjasi Deweyn pedagogiikkaa progressivistiseen
suuntaan.113 Spesifimmässä tarkastelussa löydämme edellä lainatuista teksteistä Deweyn
myöhemmän pedagogiikan pääteemat iduillaan:
1. Kasvatus on yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen jalostamista tavalla, joka
konstituoi moraalista elämänmuotoa.
2. Kasvatuksen päämääränä on kriittistä älyllisyyttä toiminnassaan toteuttava yksilö.
3. Psykologia ja sosiaalisesti tulkittu etiikka tarjoavat avaimet kasvu- ja
kasvatustapahtumien käsitteelliseen hallintaan: edellinen osoittaa yksilön kasvun
yleiset kehityspsykologiset lainalaisuudet, jälkimmäinen tarjoaa aineiston
yksittäisten kasvatussituaatioiden sisällölliseen kritiikkiin.
4. Kasvatuksessa – kuten etiikassakin – teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä: teoria
on aina hypoteettinen työteoria, jonka implikaatiot tulevat esiin sovellettaessa sitä
yksilöllisiin elämäntilanteisiin.
5. Kasvatus määräytyy pitkälle kasvavan kokemuksen lähtökohdista käsin:
oppiaineksen jäsentäminen edeltä käsin valmiiksi ei kykene tekemään oikeutta
kasvun situationaalisuudelle.
6. Yleisten käsitteiden oppiminen edellyttää konstruktiivista työstöä, jossa tuodaan
esiin
havaintoaineksen
merkitys.
Samalla
kasvavaa
harjaannutetaan
metakognitiivisten taitojen oppimiseen, mikä on kriittisen reflektion edellytys.

4.1.2 Chicagon yliopisto ja laboratoriokoulu
Dewey siirtyi vuonna 1894 filosofian osaston johtavaksi professoriksi University of
Chicagoon. Chicagossa Deweyn ensimmäisenä tehtävänä oli vahvistaa yliopiston
filosofian osastoa. Toiseksi päämääräkseen hän otti pedagogiikan vakiinnuttamisen
yliopistolliseksi oppiaineeksi. (Dykhuizen 1973, 77–78.)
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Tämä siirtymä tulee hyvin esiin esseessä Self-Realization as the Moral Ideal (1893/EW 4, 42–
53), jossa Dewey kritisoi idealistista ajatusta kasvusta absoluuttisen Minän toteutumisen välineenä.
Essee osoittaa myös William Jamesin kasvavaa vaikutusta Deweyn ajatteluun. Deweyn kritiikin
kohteena on mainitussa kirjoituksessa T. H. Greenin moraalifilosofia, joka pitää Minää “ikuisesti
täydellistyvän tietoisuuden” konstituoi(tu)mana (emt. 44). Deweylle (emt.) realisoituva minä on
aina empiirinen, “käytännöllinen minä”, joka kiinnittyy kasvavan yksilön konkreettisiin
lähtökohtiin. Kirjoitus osoittaa myös, että vaikka Deweyn varhainen etiikka heijasti Greenin
jälkihegeliläistä näkökulmaa, hän ei ollut tyytyväinen sen tapaan ohittaa ”psykologinen
näkökulma” ja tätä kautta moraalisen kasvun kokemuksellisuus. On selvää, että Dewey pyrki jo
1890-luvulla irti idealismista. Tämä pyrkimys ilmeni Deweyn vuosina 1894–1903 Chicagossa
kehittelemässä eksperimentalismissa, jonka yhteydessä hänen pedagoginen ajattelunsa kehittyi rinta
rinnan naturalisoidun etiikan ja instrumentalismin kanssa (ks. Alexander 1987, 40–41).
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Sekä Jane Dewey (1980, 20–21), Dykhuizen (1973, 54) että Ryan (1995, 80–82) painottavat
Deweyn vaimon Alice Chipman Deweyn roolia Deweyn huomion virittäjänä sosiaalisiin
kysymyksiin (ks. myös EW 1, lxxiv, Westbrook 1991, luku 3). Käsittelen progressivismia
tarkemmin luvussa 4.1.4.

105
Erillinen pedagogiikan osasto perustettiin syksyllä 1895.114 Osaston työtovereista
erityisesti Ella Flagg Young vaikutti Deweyn kasvatusajatteluun (ks. MW 15, 188, LW 8,
109). Young oli pedagogisen osaston jatko-opiskelija, joka oli toiminut yliopistolle
tullessaan jo neljännesvuosisadan opetus- ja opetushallintotehtävissä. Youngilla oli tärkeä
rooli pragmatististen ajatusten levittämisessä Chicagon opetustoimeen. Lisäksi hän toimi
valvovana opettajana yliopiston kuuluisassa kokeilukoulussa, joka on myöhemmin opittu
tuntemaan ”laboratoriokouluna”.115 (Dykhuizen 1973, 87, Ryan 1995, 123, Lagemann
1996.)
Dewey oli jo aiemmin esittänyt halunsa löytää laboratorio filosofisten ajatustensa
kokeiluun. Marraskuun ensimmäisenä päivänä 1894 päivätyssä kirjeessään vaimolleen
Dewey totesi, että hänelle oli hahmottunut ajatus perustaa ”koulu, jossa – – aktuaalinen ja
– – konstruktiivinen toiminta olisi [opetuksen] keskiössä ja jonka työ haarautuisi aina
kahteen suuntaan – toisaalta tämän konstruktiivisen teollisuuden sosiaalisiin
seuraamuksiin, toisaalta yhteyteen luonnon kanssa, joka tarjoaisi sille materiaalit”
(Westbrook 1992, 401–402, ks. myös Dewey EW 5, 433–453). Kokeilukoululle oli myös
yhteiskunnallinen tilaus. Pedagoginen kenttä oli Chicagossa koulun perustamisen aikaan
kirjava ja koululaitos huonossa kunnossa (Dykhuizen 1973, 102, Westbrook 1991, luku
4).
Laboratoriokoulun keskeisenä tavoitteena oli soveltaa tuolloin uusia lapsikeskeisen
kasvatuksen ajatuksia käytäntöön ja tarjota oppilaille konstruktiivinen oppimisympäristö,
jolla olisi suora yhteys yhteiskuntaan. Lokakuussa 1896 pitämässään esitelmässä
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Pedagogisen osaston opetussuunnitelmasta ja opetusjärjestelyistä ks. Dewey (EW 5, 442–464),
Tanner (1997). Myöhemmin Dewey johti myös Chicagon yliopiston School of Educationia. School
of Educationin opetussuunnitelmasta ja opetusjärjestelyistä ks. (MW 2, 67–79, MW 3, 342–347).
115
Dewey valvoi Ella Flagg Youngin väitöskirjatyötä ja viittasi tähän omissa pedagogisissa
kirjoituksissaan (ks. esim. MW 1, 134, 269, 272). Laboratoriokoulu (Laboratory School, Lab
School, Dewey School) perustettiin uuden pedagogiikan osaston alaisuuteen tammikuussa 1896. Se
jatkoi toimintaansa vuoteen 1903, jolloin se sulautettiin yhteen Chicagon normaalikoulun ja toisen
asteen harjoittelukoulun kanssa. (Dykhuizen 1973, 102.) Deweyn (LW 11, 195) mukaan
”laboratoriokoulu”-nimeä ehdotti alun perin juuri Young. Alice Chipman Deweylla oli niin ikään
tärkeä rooli laboratoriokoulun perustamisessa. Hän toimi vuosina 1901–1903 koulun rehtorina.
Hänen nimityksensä yliopiston yhdistetyn kokeilukoulun rehtoriksi vuonna 1903 ja sen muassaan
tuoma kohu oli keskeisin tekijä Deweyn perheen siirtymisessä New Yorkiin (ks. tarkemmin
Dykhuizen 1973, 109–115, Ryan 1995, 154, Martin 2002, 207–214). Deweyn School and Societyn
neljänteen lukuun sisältyy kuvaus laboratoriokoulun kolmesta ensimmäisestä toimintavuodesta ja
koulun toiminnan perustaksi jäsennetyistä lähtökohdista (MW 1, 57–66, ks. myös emt. 317–321,
325–338, LW 11, 191–216). Laboratoriokoulun historiasta ks. myös Mayhew & Edwards (1936),
Raby (1960), Cremlin (1961, 115–126) ja Tanner (1997). Ella Flagg Youngista ks. Smith (1979),
Schugurensky (2002). Kolmas tärkeä vaikuttaja Deweyn pedagogiselle ajattelulle oli eversti F. W.
Parker, School of Educationin johtaja, jonka paikka periytyi Deweylle Parkerin äkillisen kuoleman
jälkeen v. 1902 (Dykhuizen 1973 89–90, Ryan 1995, 123, ks. myös MW 2, 98–101).
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pedagogiselle klubille Dewey (EW 5, 437) kuvasi koulun tehtävää seuraavasti (ks. myös
MW 1, 67):116
Niin kuin millä tahansa laboratoriolla, [laboratoriokoululla] on kaksi tehtävää: (1)
esittää, kokeilla, todentaa ja kritisoida teoreettisia väitteitä ja periaatteita; (2) tehdä
lisäyksiä oman erityisalueensa tosiasioihin ja periaatteisiin – – Niin kuin laboratorion
ensisijaisena tehtävänä ei ole esittää tapoja ja keinoja, joita voitaisiin saman tien
hyödyntää käytännössä, tämänkään koulun tehtävänä ei ole esittää menetelmiä
suhteessa niiden suoraan soveltamiseen. Joidenkin koulujen funktiona on tuottaa
parempia opettajia nykystandardien mukaisesti; toisten funktiona on luoda uusia
standardeja ja ideaaleja ja näin johdattaa vähittäiseen olosuhteiden muutokseen.
Laboratoriokoulun toiminnan perustana oli ajatus koulusta ”erityisenä sosiaalisena
yhteisönä, jossa liian kompleksinen sosiaalinen ympäristö redusoidaan ja
yksinkertaistetaan” (emt. 438). Tällaisessa yhteisössä ”lasta kehotetaan harjoittamaan – –
[toimintoja], jotka on erityisesti valikoitu [hänelle] ominaisen sopeutumisen perusteella”
(emt.).
Laboratoriokoulun sosiaalisessa painotuksessa tulee esiin Deweyn etiikan
kommunitaristinen näkökulma: kasvatus on nimenomaan kasvatusta yhteisön jäseneksi ja
“sosiaalinen tapa määrittää kasvatuksen standardin” (Dewey teoksessa Archambault
1966, 35, ks. myös luku 3.5.1). Laboratoriokoulun opetussuunnitelman voi nähdä samalla
heijastavan Deweyn psykologisessa ajattelussa vuosina 1890–1900 tapahtunutta
muutosta. Dewey alkoi tuona aikana pitää psykologiaa yhä enemmän filosofian
aputieteenä sen kriittisessä tehtävässä, demokraattisen yhteisöelämän ehtojen
kohentamisessa (Burnett 1976, xii). Tämä heijasti Deweyn pyrkimystä korvata ajatus
eettisestä kasvusta Absoluutin itsetietoisuuden representaationa sosiaalisella
funktionalismilla, jossa yhteisön poliittisen toiminnan katsotaan asettavan
moraalitietoisuuden ehdot (Shook 2000, 144–155). Samalla se liittyi Chicagon
pragmatistien pyrkimyksiin rekonstruoida logiikka naturalistiseksi ”ajattelun taiteen”
kuvaukseksi (ks. Westbrook 1991, luku 3).
Kuten Deweyn eettisen ajattelun tarkastelun yhteydessä on jo käynyt ilmi, Deweya ei
voi kuitenkaan pitää pelkkänä sosialisaatioteoreetikkona: kasvatus ei ole pelkästään
yhteisöelämän käytäntöihin vihkiytymistä, vaan myös kurinalaiseen reflektioon
perustuvaa välineiden tarjoamista yksilön henkilökohtaiselle kasvulle. Toisin sanoen
Dewey katsoi, että kasvu tapahtuu aina yksilön ohjatun sivistysprosessin kautta:
yhteisöelämän arvot tulee ymmärtää kasvupotentiaalin realisaation kehyksenä, jolle
kasvavan yksilön toiminta antaa ilmiasun.117 (EW 5, 58–59, 76–77, ks. myös EW 4, 44–
45, Shook 2000, 146–147.)
116

Pedagoginen klubi toimi pedagogisen osaston yhteydessä: sen ”kokoukset oli omistettu osaston
opettajien ja opiskelijoiden alkuperäisten paperien lukemiseen ja niistä keskustelemiseen, kirjaarviointeihin ja tuoreiden pedagogisen maailman tapahtumien raportointiin” (Dykhuizen 1973, 88).
117
Dewey ei itse viitannut suoraan ”sivistys”-käsitteeseen (Bildung). Hänen kasvatusfilosofiansa
on kuitenkin ehkä tietyissä rajoissa tulkittavissa yleiseksi sivistysteoriaksi (Pikkarainen 2000, vrt.
kuitenkin Dewey MW 6, 405–407). Sivistysteoreettista tulkintaa tukee ehkä se, ettei Dewey juuri
viitannut käsitteellä ”education” itse opetustoimintaan, vaan nimenomaan yksilön moraaliseen
kasvuun sosiaalisen elämän jatkuvuuden turvaajana (ks. esim. EW 5, 84, MW 3, 307–308, MW 4,
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4.1.3 Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
Luvussa 3.5.1 olen jo viitannut Deweyn filosofian eettiseen perusvireeseen ja tapaan,
jolla yksilön ja yhteisön välinen dynaaminen suhde saa erityisaseman Deweyn
moraalifilosofiassa. Tämän suhteen tarkastelu on myös Deweyn pedagogiikan
painopisteessä. Deweyn mukaan kasvatuksen ehtona ovat “yhtäältä yksilöt, jotka ovat
fysiologisesti ja psykologisesti kykeneviä kasvatettaviksi, toisaalta sosiaalisten tapojen ja
ideaalien olemassaolo, joiden soveltaminen yksilöön konstituoi kasvatuksen prosessin”
(Dewey teoksessa Archambault 1966, 31).
Deweyn mukaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisen vastavuoroisuuden
huomioimisen tulisi ohjata myös pedagogista tutkimusta. Kirjoituksessaan Ethical
Principles Underlying Education (ilm. 1897) Dewey katsoo psykologian ja sosiaalisen
etiikan (Deweyn terminologiassa ”sosiologian”) tarjoavan tiedollisen perustan
kasvatustutkimukselle:
Kaikki eettinen teoria on kaksipuolista. Se edellyttää, että sitä pohditaan kahdesta
näkökulmasta ja esitetään kahden toisistaan eroavan termistön avulla. Kyseessä ovat
sosiaalinen ja psykologinen [termistö]. Tässä ei ole kuitenkaan jyrkkää jakoa
(division), vaan yksinkertaisesti erottelu (distinction) – – Se, mitä kautta tämä erottelu
on olemassa, on ehkä arvattavissa palauttamalla mieleen, etteivät yksilö ja yhteiskunta
ole vastakkaisia eivätkä toisistaan kokonaan erillisiä. Yhteiskunta on yksilöistä
koostuva yhteiskunta ja yksilö on aina sosiaalinen yksilö. (EW 5, 54–55, ks. myös
emt. 85–86, Dewey teoksessa Archambault 1966, 88, McKenzie 1971, x.)
Pedagogiikan luennoissaan Dewey (teoksessa Archambault 1966, 95) muistuttaa, että
“mikä tahansa tosiasia lapsesta, joka on tiukasti psykologinen fakta, on arvoton, ellemme
tarkastele sitä sen näkökulmasta, mihin se voisi johtaa, – – tai muuten niiden
olosuhteiden näkökulmasta, joista se tulee esiin”. Deweylle nämä olosuhteet ovat
ensisijaisesti yhteisöllisiä.
Psykologian ja etiikan välisen vastavuoroisuuden tunnustamiseen liittyy opetuksen
muodon ja sisällön välisen suhteen rekonstruktio: ”[m]uoto edustaa – – tekniikkaa, – –
[yksilön] toimintaan liittyvien keinojen säätelyä, – – sisällön viitatessa sosiaalisen
toiminnan toteutettuun arvoon tai päämäärään” (EW 5, 67, ks. myös emt. 142–143).
Toisin sanoen Dewey ei halua erottaa oppiaineksen arvoa sosiaalisen toiminnan arvosta:
oppisisällön merkitys punnitaan aina sosiaalisessa kontekstissa. Samalla Dewey vastustaa
jäykkää ja universalisoivaa käsitystä kasvatuksen metodista: kasvatuksen ”muoto”
edellyttää hänen mukaansa ”tietoisuutta [sellaisista] välineistä ja menetelmistä, jotka ovat
välttämättömiä sosiaalisten liikkeiden (movements) hallitsemiseksi (control)” (emt. 73).
Koska yhteiskunta on jatkuvassa muutostilassa, opetusmenetelmienkin on kyettävä
muuttumaan tarpeen mukaan. (Ks. myös Dewey teoksessa Archambault 1966, 132–141.)
188, MW 9, luku 1). Deweyn kuvaukseen kasvatuksen yksilöllisen ja yhteisöllisen momentin
dialektiikasta näyttää myös liittyvän sivistysteoreettinen perusvire (ks. EW 5, 76–77). Tulkinnan
asettanee
kuitenkin
kyseenalaiseksi
mannermaisen
sivistyskäsitteen
kiinnittyminen
hengentieteelliseen näkökulmaan. ”Sivistys”-käsitteen hegeliläisistä juurista ks. Gadamer (1979,
10–19), Inwood (1992, 68–70).
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Dewey erottaa vastaavasti kasvatuspsykologialle kaksi tutkimuskohdetta: (1)
luonnolliset ”vaistot ja impulssit”, jotka ovat yleisiä, sekä (2) ”eettisten periaatteiden
psykologiset termit”, jotka ovat yksilöllisiä (EW 5, 77–78). Siinä, missä edellisten
ymmärtäminen auttaa kasvattajaa ymmärtämään kasvatuksen naturalistisia lähtökohtia,
jälkimmäisten analyysi tuo esiin opittavien sisältöjen kulloisenkin sosiaalisen arvon
oppivan yksilön kannalta. Edellisillä on näin keskeinen merkitys kasvatusmenetelmien,
jälkimmäisillä kasvatussisältöjen valinnalle.
Deweyn Chicagon kauden moraalifilosofian sosiaalipsykologinen painotus tulee esiin
myös tavassa, jolla hän päättää kasvatuksen eettisiä periaatteita koskevan diskussionsa
artikkelissa Ethical Principles Underlying Education. Eettiset periaatteet eivät ”roiku
ilmassa”, vaan kasvattajien tulee tunnustaa, että ne ovat kiinteästi sosiaalisiin ja
psykologisiin faktoreihin ruumiillistuneita: ”[m]eidän tulee kääntää moraali aktuaalisiksi
olosuhteiksi ja toimiviksi (working) yhteisöelämämme voimiksi sekä impulsseiksi ja
tavoiksi, joista yksilöksi kasvatus koostuu (which make up the doing of the individual)”
(emt. 83). Tässä Dewey heijastaa jo varhaisessa eettisessä teoriassaan kannattamaansa
ajatusta, joka pitää sosiaalista kasvua aidon yksilöllisyyden lähtökohtana (ks. luvut 3.5.1
ja 4.1.1, EW 3, 387–388).

4.1.4 Progressivismi
Dewey muotoili kuuluisimman yleisesityksensä Chicagon kauden kasvatusperiaatteistaan
uskontunnustukseksi.118 My Pedagogic Creed (1897/EW 5, 84–95) kokosi yhteen
Deweyn ajatuksia kasvatuksesta, koulusta, opetuksen sisällöstä ja metodista. Lisäksi se
liitti Deweyn hahmottelut progressivismina tunnettuun sosiaaliseen reformiliikkeeseen.
Nimikettä ”progressivismi” on käytetty amerikkalaisessa historiantutkimuksessa
varsin väljästi kuvaamaan ”tapaa, jolla koko sukupolvi – – puolusti itseään poliittisesti ja
vastasi kansakunnan ongelmiin [1800- ja 1900-lukujen] vaihteessa” (Link & McCormick
1983, 3). Progressivismin painopisteessä oli sellaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen
ongelmien tiedostaminen, jotka liittyivät teollistumisen ja urbanisoitumisen mukanaan
tuomiin sosiaalisiin eroihin (emt. 21).119 Kasvatuskeskustelussa progressivismi esiintyi
118

Deweyn suhde uskontoon muuttui Ann Arborin viimeisinä vuosina tavalla, joka heijastaa
luopumista hegeliläisen hengenfilosofian lähtökohdista (ks. luvut 3.6 ja 3.7.1). Tulkintaa, jonka
mukaan Dewey korvasi Chicagon kaudellaan aiemman uskonnollisen ajattelunsa uskolla
sosiaaliseen edistykseen, tukee tapa, jolla hän jo Ann Arborin aikanaan piti ”demokratiaa, ideoiden
ja intressien yhteisöä toiminnan yhteydessä”, uskonnollisen tunteen huipentumana (EW 4, 9, ks.
myös emt. 367).
119
Myös Dewey osallistui innokkaasti keskusteluun, joka koski Chicagon ja muiden
suurkaupunkien nopeasti kasvavan ja kurjistuvan työväestön ongelmia. Hän lukeutui kuitenkin
lähinnä maltillisiin progressivisteihin välttäessään radikaaleja kannanottoja sosiaalisiin
epäoikeudenmukaisuuksiin (ks. Leys 1970, xxi–xxii). Westbrook (1992) yhdistää Deweyn
”sosiaalikristittyihin”, jotka vastustivat korporaatiotaloutta ja tukivat teollista demokratiaa
kannattamatta sosialistista valtionomistusta (ks. myös Ryan 1995, 111, 151). Kaiken kaikkiaan
Deweyn julkiset kannanotot sosiaalisiin kysymyksiin olivat Chicagon vuosina varsin varovaisia ja
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reformiliikkeenä, joka vastusti pedagogista formalismia ja pyrki hyödyntämään tuolloin
uusien tutkimusalojen – kuten kehityspsykologian, evoluutioteorian ja sosiaalitieteiden –
tuloksia koulutuskäytänteiden uusintamisessa vastaamaan paremmin teollistuneessa
yhteiskunnassa elävien yksilöiden tarpeita (ks. Cremlin 1961, Bowen 1981, luku 12).120
Progressivistinen ajattelujuonne tulee selvästi esiin My Pedagogic Creedin viimeisessä
artikkelissa, jossa Dewey katsoo kasvatuksen olevan “sosiaalisen edistyksen ja reformin
perustavanlaatuinen menetelmä” (EW 5, 93). Kasvatuksen kautta yhteiskunta voi
“formuloida omat päämääränsä, organisoida – – keinovaransa ja näin muotoilla itsensä
tarkkuudella ja taloudellisuudella suuntaan, johon se haluaa muuttua” (emt.). Dewey ei
esitä tälle reformille konkreettisia päämääriä: sen sijaan hän esittää ajatuksen
kasvatuksesta ”korkeimpana taiteena” (supreme art), jonka kautta “inhimillisille voimille
voidaan antaa muoto” sovittamalla ne “sosiaaliseen palveluun”, mikä tapahtuu
“taiteilijoiden parhaaksi” (emt.). Dewey katsoo, että tieteen tarjoamalla kriittisellä
menetelmällä ja välineistöllä on tässä projektissa keskeinen merkitys (emt.) Niitä
soveltamalla ”kasvatuksen taide” voi auttaa yhteiskuntaa “saavuttamaan kaikkein
määräävimmän (commanding) motiivin inhimilliselle toiminnalle”, mikä on omiaan
herättämään “aidoimmat inhimillisen käyttäytymisen juonteet” palvelemaan “ihmisen
luontoa” (emt.).
Dewey (teoksessa Archambault 1966, 35) tarkentaa progressiivisen kasvatuksen
päämäärää pedagogiikan luennoissaan:
On olemassa kaksi yhteiskunnan tyyppiä, paikallaan pysyvä ja edistyvä. Vastaavasti
kasvatus näiden jäsenyyteen vaihtelee. Paikallaan pysyvässä yhteiskunnassa tähdätään
reproduktioon – – Edistyvän yhteiskunnan käsitykseen kuuluu, ettei se ole ennalta
asetettu (fixed), vaan että sen täytyy parantaa itseään – originaalisuus, itsenäisyys,
kehittyy – – Progressiivinen yhteiskunta tekee tilaa lisääntyvälle individualismille
kasvatuksessaan: se kasvattaa muutokseen.
Deweylle progressiivisen kasvatuksen päämääränä on emansipoitunut yksilö, “joka
määrää käytännöllisesti oman uransa” (emt.). Progressiivinen kasvatus ei kuitenkaan
tähtää pelkästään yksilöllisyyden toteutumiseen: yksilöllisyyshän voi Deweyn mukaan
toteutua vain demokraattisessa yhteisössä. Progressiivisen kasvatuksen päämääräksi
todennäköisesti syystäkin: University of Chicagon päärahoittaja John D. Rockefeller ja presidentti
William Rainey Harper eivät katsoneet suopeasti radikaaleja aineksia yliopistonsa palkkalistoilla
(Dykhuizen 1973, 101–102, Westbrook 1992, Ryan 1995, 120–122, 168). Deweyn poliittinen
aktiivisuus lisääntyi hänen siirryttyään New Yorkiin Columbian yliopistoon (emt. 156). Deweyn
myöhempää yhteiskunnallista näkökulmaa voi pitää sosiaalidemokraattisena (tai paremminkin
sosiaaliliberalistisena) vaikkakaan ei marxilaisena. Deweyn ajattelun ja marxismin yhtäläisyyksistä
ja eroista ks. Westbrook (1991, luku 13, 1992), vrt. Brosio (1994), Brooks (2003). Deweyn
kasvatusajattelun suhteesta progressivismiin ks. myös Kaminsky (1992).
120
On huomattava, että pedagoginen progressivismi kattoi joukon ”erilaisia ja toisinaan myös
ristiriitaisia teorioita, politiikkoja, ohjelmia ja käytäntöjä”, jotka perustuivat varsin eklektisiin
filosofisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin (Chambliss 1996b, 507). Pragmatisteilla ei ollut
yksinoikeutta progressivistisiin ideoihin: siinä missä pragmatistit tähtäsivät demokraattisen
elämäntavan ehtojen parantamiseen sosiaalisten uudistusten kautta, romanttisemmin orientoituneet
individualistiset progressivistit korostivat kasvavan luonnollista vapautta itseisarvona (emt. 508).
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paljastuu jatkuvassa kasvuprosessissa muotoutuva kriittinen toimija, tai pikemminkin
tällaisten toimijoiden yhteisö, joka realisoi toiminnassaan demokratian moraalista
ideaalia.
Deweyn esittämässä muodossa progressiivinen kasvatus ottaa huomioon yksilön
luonnollisen tarpeen sopeutua muuttuviin ympäristöoloihin ja pyrkii tätä kautta
sosiaalisesti ohjattuun yhteiskuntamuutokseen. Dewey (emt. 44) kuitenkin painottaa, että
sopeutuminen tulee kasvatuksen yhteydessä ymmärtää sekä yksilöä että ympäristöä
muuttavaksi, transaktionaaliseksi prosessiksi. Vain tällainen vastavuoroinen muutos voi
taata jatkuvan kasvun edellytykset. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden lapsilähtöiselle
pedagogiikalle, joka ei alista kasvavien erityislaatuisuutta oppiaineen ja oppimisen
menetelmän ulkoiselle ohjaukselle.
Dewey kehitteli progressiivisia kasvatusideoitaan Chicagon yliopiston pedagogisen
osaston ohella myös toisella näyttämöllä, setlementtitoiminnan yhteydessä. Dewey
tutustui setlementtitoimintaan Jane Addamsin, Hull House -nimisen setlementtitalon
perustajan kautta.121 Hull House toimi tärkeänä näyttämönä paitsi yleisöluennoille, myös
erilaisille kulttuuritapahtumille ja keskusteluille. Addamsin kanssa käydyt keskustelut
todennäköisesti vaikuttivat Deweyn ajattelun radikalisoitumiseen ja hänen poliittisen
tietoisuutensa heräämiseen – Addams mm. tutustutti Deweyn Chicagon slummeihin ja
muihin teollisen yhteiskunnan varjoalueisiin. Hull Housessa kokoontuvien ajattelijoiden
poliittinen värikkyys (talossa kokoontui keskustelijoita laidasta laitaan, papeista
anarkisteihin)
tarjosi
käytäntöön
sovelletun
mallin
demokraattiselle
kansansivistysihanteelle. (Dykhuizen 1973, 104–105, Ryan 1995, 149–153.)
Hull Housen kaltaisten setlementtitalojen tehtävänä pidettiin taloudellisista eroista
johtuvien sosiaalisten ongelmien lievittämistä ja erilaisista taustoista lähtöisin olevien
maahanmuuttajien omien kulttuurien vaalimista. Tälle olikin tarvetta: esimerkiksi Hull
Housen välittömässä läheisyydessä asui kahdeksaatoista kansallisuutta edustavia
siirtolaisia (Link & McCormick 1983, 73). Addamsin tavoin Dewey piti setlementtitaloa
ennen kaikkea pedagogisena instituutiona, joka tarjoaa erilaisista etnisistä taustoista
tuleville kansalaisille eväitä osallistua demokraattiseen päätöksentekoon. Tämä tulee esiin
luennossa The School as Social Centre (MW 2, 85), jossa Dewey kiinnittää huomiota
maahanmuuttajien identiteettiä uhkaaviin ”denationalisoiviin” vaikutuksiin. Hull Housen
kaltaisten laitosten tärkeä tehtävä on Deweyn mukaan auttaa institutionaalisen
koulutuksen ulkopuolelle jääneitä kansanosia demokratisoitumaan aiempia kansallisia
erityispiirteitään kadottamatta. Tässä voi nähdä varhaisen merkin Deweyn myöhemmin
kehittelemistä demokraattisen kansalaiskasvatuksen ideoista (ks. luku 4.4.1.2, vrt. Ryan
1995, 152–153).122
121

Setlementtitoiminnan historiasta ks. esim. Link & McCormick (1983, 72–84). Hull Housen
historiasta ja Jane Addamsin vaikutuksesta Deweyhin ks. (LW 5, 421, LW 15, 192–198),
Dykhuizen (1973, 104–105), Ryan (1995, 149–153), Martin (2002, 164–169). Jane Addamsin
sosiaalisesta ajattelusta ks. Lasch (1965). Addams (1910/1990) on Jane Addamsin
omaelämäkerrallinen esitys Hull Housen toiminnasta.
122
Ryan (1995, 152–153) kiinnittää huomiota eroon tavassa, jolla Dewey ja Addams suhtautuvat
maahanmuuttajien kasvatukseen. Siinä, missä Addams keskittyi enemmän vaalimaan
maahanmuuttajien identiteetin kannalta keskeisiä kulttuuripiirteitä, Deweyn kiinnostuksen kohteena
oli ”Suuren Amerikkalaisen Yhteisön” rakentaminen (emt. 153, ks. myös luku 3.5.2). Deweyn
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4.1.5 School and Society
Deweyn luetuimpia kasvatusta käsitteleviä teoksia on vuonna 1899 ilmestynyt School
and Society (suom. Koulu ja yhteiskunta, 1957). School and Society ei ole pedagoginen
reseptikirja, vaikka se sisältääkin kuvauksia Chicagon laboratoriokoulun
opetusjärjestelyistä. Pikemminkin teoksen tavoitteena on raportoida progressiivisten
kasvatusideoiden kokeilua ja koota yhteen kokeilukoulun taustalla vaikuttavia ajatuksia.
Teoksen hajanaisuus kielii sen syntytavasta: School and Societyn tekstit on laadittu
alun perin luennoiksi laboratoriokoulun rahoittajille ja oppilaiden vanhemmille (ks. MW
1, 361–370). Kirjan pääteemat ovat kuitenkin suhteellisen helposti hahmotettavissa.
Näihin lukeutuvat (1) tekemällä oppiminen, (2) lapsilähtöisyys, (3) tarve pedagogiselle
reformille, (4) oppimispsykologian rekonstruointi sekä (5) varhaiskasvatuksen merkitys
konstruktiivisen pedagogiikan lähtökohtana.

4.1.5.1 Tekemällä oppiminen
Teoksen ensimmäisessä luvussa Dewey tuo esiin ajatuksen, joka on myöhemmin totuttu
liittämään kiinteästi pragmatistiseen pedagogiikkaan, ajatuksen toimimalla tai tekemällä
oppimisesta (learning by doing).123 Tekemällä oppimisen keskeisinä sisältöinä voidaan
pitää oppilaan oman aktiivisuuden korostamista ja opittavan asian kytkemistä oppilaan
elämänkäytäntöön. Dewey kuvaa tekemällä oppimisen periaatetta eräässä myöhemmässä
kirjoituksessaan (MW 4, 185) seuraavasti:
Jokaisen kasvattavan prosessin tulee alkaa siitä, että tehdään jotain; – – aistihavainnon,
muistin, mielikuvituksen ja arvostelukyvyn – – harjoittamisen tulisi kasvaa esiin sen
ehdoista ja tarpeista, mitä tehdään. Sen, mitä tehdään, ei tulisi olla luonteeltaan
sattumanvarainen tehtävä, jonka työnjohtaja (taskmaster) antaa, vaan jotain sisäisesti
merkityksellistä ja sen luonteista, että oppilas arvostaa sen tärkeyttä tarpeeksi
omaksuakseen elävän kiinnostuksen sitä kohtaan. Tämä on tapa, jolla lapsi saa – –
voimiensa ensimmäisen harjoituksen ja – – ensimmäisen tietonsa maailmasta.
Yleisimpiä tekemällä oppimisen väärintulkintoja on pitää sitä pelkästään tekemisen
ensiarvoisuutta korostavana periaatteena. Dewey painotti toistuvasti, että tekemällä
oppimisen tulee tapahtua ”suhteessa ideoiden testaamiseen tai jonkin projektin
läpiviemiseens tai jonkin tekemiseksi välttämättömäksi käsillä olevan tehtävän kannalta”
(Hook 1979, xxxiv). Dewey oli ensisijaisesti kiinnostunut teorian ja käytännön välisen
suhteen ymmärtämisestä ja tavoista ymmärtää käytäntö älyllisesti produktiivisena (Ross
1979, xxiii, ks. myös MW 8, 206–404, MW 9, 192, LW 2, 5).

optimistinen käsitys amerikkalaisen monikulttuurisen demokratian mahdollisuuksista joutui
koetukselle ensimmäisen maailmansodan aikana: ks. tarkemmin luku 4.4.1.1.
123
Vaikka tekemällä oppiminen on tärkeimpiä Deweyn Chicagon kauden pedagogisia ideoita, hän
alkoi käyttää varsinaista termiä ”learning by doing ”vasta v. 1915 ilmestyneessä teoksessa Schools
of To-Morrow [sic].

112
Tekemällä oppimisen keskiössä ovat toimet (occupations). Dewey (MW 1, 92) rajaa
tämän termin kuvaamaan ”lapsen toiminnan muotoa, joka edustaa jotain yhteisöelämän
työmuotoa tai toimii sille samansuuntaisena”. Toimi on erotettava ”työstä, joka kasvattaa
ensisijaisesti ammattiin” (emt. 92). Toimet tähtäävät ensisijaisesti kasvuun, ”joka juontuu
jatkuvasta ideoiden ja niiden toiminnassa ruumiillistumien vuorovaikutuksesta, ei
ulkoisesta hyödyllisyydestä” (emt.). Toisin sanoen toimien pedagoginen merkitys ei piile
yksin siinä, että ne perehdyttävät kasvavia vallitsevaan sosiaaliseen työnjakoon.
Pedagogisesti arvokkaiden toimien tehtävänä on pikemminkin ”pitää yllä tasapainoa
kokemuksen älyllisen ja käytännöllisen vaiheen välillä” (emt.), välittää toisiinsa
käytäntöä ja reflektiivistä ajattelua. Jotta toiminta olisi pedagogisesti (ja tätä kautta
moraalisesti) arvokasta, oppijalle on tarjottava ”älyllinen vastuu niiden materiaalien ja
välineiden valinnassa, jotka ovat [toimien kannalta] sopivimpia, sekä antaa mahdollisuus
muotoilla omat mallinsa ja työsuunnitelmansa, johdattaa havaitsemaan omat virheensä ja
keksimään, miten ne voisi ratkaista” omien kykyjensä puitteissa (emt. 92–93). Tällainen
reflektiivinen käytäntö painottaa henkilökohtaista kokeilua, suunnittelua ja innovaatiota
rikastaen samalla toimintaa ”arvoilla, joita – – sosiaalinen elämä ehdottaa” (emt. 93).124
Opetussuunnitelmaan sisällytettyinä toimet tarjoavat sosiaalisesti merkityksellisen
oppiaineksen, jonka omaksumiselle lapsen edellytyksistä liikkeelle lähtevä opetus antaa
suunnan.
Deweyn School and Societyssa hahmottama ”toimien psykologia” korostaa (1)
käytännöllistä ongelmanratkaisua reflektion lähtökohtana, (2) lapsen luonnollista
kiinnostusta toimintaan, jota ohjaavat käytännöllisen ongelmanratkaisun aiemmat
tulokset, sekä (3) toimien jatkuvuutta koulun opetussuunnitelmassa ja koulun ja sen
ulkopuolisen elämän välillä (emt. 94–96, 234–235). Tämä ”toimien psykologia” selittää
käsityö- ja taitoaineiden (manual training) keskeisen aseman Deweyn pedagogiikassa.
Nimenomaan käsityö- ja taitoaineet voivat Deweyn mukaan tarjota ”elämisen ja
oppimisen menetelmiä”, jotka tuovat esiin ”sosiaaliset merkityksensä” toimiessaan apuna
koulun seinien ulkopuolella avautuvan kompleksisen sosiaalisen todellisuuden
kohtaamisessa (emt. 10). Tästä näkökulmasta taitoaineet näyttäytyvät pikemminkin
valmistautumisena yhteisöelämään kuin irrallisina aktiviteetteina, joita opetellaan käden
taitoja silmällä pitäen. Näin Dewey liittää alusta alkaen tekemällä oppimiseen sosiaalisen
merkityksen, joka saa pontta teollistuneen urbaanin yhteiskunnan ongelmien
tiedostamisesta.

4.1.5.2 Lapsilähtöisyys
Perinteisen koulun suurimpia ongelmia on Deweyn mukaan oppiaineksen ja tavoitteiden
yhdenmukaisuus: opittava aines on etukäteen järjestetty ”valmiiksi tuloksiksi ja
124

Reflektiivisestä käytännöstä ja praktikkoudesta ks. Schön (1983, 1988), Elliott (1995, 252–253),
Väkevä (1999a, luku 6.2.2). Dewey ei hyödyntänyt tätä termiä sellaisenaan. Angloamerikkalaisessa
pedagogiikassa reflektiivisen praktikon käsite voitaneen kuitenkin palauttaa pitkälti Deweyn
pedagogisiin kirjoituksiin, etenkin hänen How We Think -teoksessa esittämiinsä käsityksiin
ajattelun reflektiivisyydestä (ks. tarkemmin luku 4.2.2).
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saavutuksiksi, jotka kaikkien lasten tulee saavuttaa annetussa ajassa” (emt. 22–23).
Tällaisessa opetusjärjestelyssä oppimisen ”painopiste on lapsen ulkopuolella – –
opettajassa, tekstikirjassa, missä tahansa, – – paitsi lapsen itsensä välittömissä – –
toiminnoissa” (emt. 23). Dewey ajaa tilalle opetusta, jossa ”lapsen elämästä tulee
[koulutuksen] kattava päämäärä” (emt. 24). Tällaisen pedagogiikan psykologisena
lähtökohtana toimivat kasvavan luonnolliset ”impulssit”, joiden suuntaaminen on
kasvatuksen keskeinen projekti (emt. 25, ks. myös EW 5, 123–124). Dewey (MW 1, 29)
jakaa nämä ”impulssit” neljään ryhmään: (1) ”sosiaalinen vaisto”, (2) ”tekemisen vaisto”,
(3) ”tutkimuksen vaisto” ja (4) ”taidevaisto”.
Dewey (emt.) pitää kiinnostusta kommunikaatioon ensisijaisena kasvatuksellisena
resurssina, jonka kautta lapsen ”itsekäs ja rajattu intressi – – on kykenevä rajattomaan
laajenemiseen”. Kommunikatiivisuuden tarve on pedagogisessa toiminnassa mahdollista
kanavoida tekemisen impulssiksi, joka kasvaa ”leikissä, liikkeessä, eleissä ja
mielikuvituksessa tapahtuvasta ilmaisusta – – rajatummaksi, hakien ulospääsyä
materiaalien käsittelystä kouriintuntuvaan muotoon ja pysyvään ruumiillistuneisuuteen”
(emt.). Tämä produktiivinen intressi on mahdollista edelleen jalostaa tutkimusintressiksi,
johon liittyy suotuisissa oloissa myös pyrkimys taiteelliseen ilmaisuun. On merkittävää,
että Dewey pitää nimenomaan taiteellista impulssia aiempien impulssien ”täytenä
ilmentymänä” (emt. 30): ”[t]ee konstruktiosta asianmukainen, tee siitä täysi (full), vapaa
ja joustava, anna sille sosiaalinen motiivi, jotain kerrottavaa, ja sinulla on taideteos”
(emt.).
Deweyn (emt. 37–38) mukaan oppiaines tulisi lapsilähtöisessä opetuksessa hahmottaa
mielikuvituksen kultivaation termein. Kasvuprosessi kätkeytyy toiminnan julkisivun
taakse, ”mielellisen asenteen uudelleensäätöön, laajennettuun ja sympaattiseen
näkemykseen, tuntumaan kasvavasta voimasta ja tahtovaan kykyyn identifioida sekä
sisäinen näkemys että kyky maailman ja ihmisen intresseihin” (emt. 38). Tähän
huomioon liittyy kultivaation mieltäminen ”mielikuvituksen joustavuuden, ulottuvuuden
ja sympatian kasvuna”, jonka kautta ”yksilön elämä tulee luonnon ja yhteiskunnan
elämän informoimaksi” (emt.). Mielikuvituksen kultivaatiolla on kuitenkin viime kädessä
sosiaalinen tilaus: ”[k]un luonto ja yhteiskunta voivat elää luokkahuoneessa, kun
oppimisen muodot ja työvälineet alistetaan kokemuksen substanssille, ilmenee
mahdollisuus – – samaistumiseen ja kulttuurista tulee demokratian tunnussana” (emt.).

4.1.5.3 Tarve pedagogiselle reformille
Progressiivinen näkökulma tulee hyvin esiin School and Societyn alussa, jossa Dewey
kiinnittää huomiota teollistumisen yhteisöelämään kohdistuviin vaikutuksiin. Mikäli
koulu haluaa pysyä mukana sosiaalisessa muutoksessa, sen on itsekin oltava valmis
muutokseen. Koulun on alkuopetuksesta lähtien tarjottava mahdollisuudet moraaliseen,
sosiaalisesti merkitykselliseen kasvuun, joka antaa yksilöille eväät toimia demokraattisen
yhteisön jäseninä. Tämä ei kuitenkaan onnistu niin kauan, kun koulu pysyy
yhteiskunnasta erillisenä saarekkeena, jossa oppilaiden odotetaan oppivan valmiiksi
jäsennettyjä oppisisältöjä hyväksi havaittujen reseptien mukaan.
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School and Societyn ensimmäisessä luvussa Dewey kuvaa maatalousvaltaisessa
yhteisössä tapahtuneen kotikasvatuksen hyviä puolia, ”oppimisen käytännöllistä
monopolia”, jossa ”koti oli käytännöllisesti katsoen se keskus, jossa kaikki tuotannon
tyypilliset muodot toteutettiin” (emt. 7, 16). Deweyn mukaan ”mikään määrä
objektitunteja (object-lessons), jotka pidetään informaation antamista silmällä pitäen, ei
voi tarjota edes korvauksen häivää maatilalla ja puutarhassa tapahtuvalle tutustumiselle
kasveihin ja eläimiin, mikä tapahtuu elämällä – – niiden parissa ja huolehtimalla niistä”
(emt. 8, ks. myös EW 5, 87).125 Ensi lukemalta tämä saattaa vaikuttaa kaipuulta
rousseaulaiseen alkutilaan. Rousseaulaisuus saa tässä kuitenkin progressiivisen asun:
Deweyn johtoajatuksena on, että herättämällä henkiin esiteollisen yhteiskunnan
sosialisaatiokäytäntöjen pedagoginen potentiaali on mahdollista lievittää teollisen
kulttuurin vieraannuttavia puolia.126
Dewey ei pidä teollistumisen ja modernisaation vaikutuksia pelkästään kielteisinä,
sillä niihin liittyy mahdollisuus ”uuden koulun” tai ”uuden kasvatuksen”
organisoimiseen.127 Uuden koulun todelliseksi ongelmaksi nousee, ”miten voimme
säilyttää [nyky-yhteiskunnan] edut samalla kuitenkin tuoden kouluun jotain, joka edustaa
elämän toista puolta — toimia, jotka edellyttävät henkilökohtaisia vastuunottoja ja jotka
valmentavat lasta suhteessa elämän fysikaalisiin realiteetteihin” (emt. 8–9).
Progressivismin hengessä Dewey sisällyttää retoriikkaansa oman aikansa vallitsevien
koulutuskäytänteiden jyrkkää kritiikkiä. School and Societyn kolmannen luvun otsikko,
125

”Objektituntien” ajatus liittyy Johann Heinrich Pestalozzin pedagogiikkaan. Pestalozzi katsoi,
että koska oppimisen keskiössä on aistihavaintoon perustuva käsitteellistämisen prosessi
(Anschauung), opetus tulisi järjestää empiirisesti, siten että edetään objektien ominaisuuksien
havainnoinnista niiden nimeämiseen ja luokitteluun (Bowen 1981, 226–230, 334–335, Gutek
1996b, 447).
126
Morton ja Lucia White (1962, luku 10) ovat maalanneet kuvaa Deweysta nostalgikkona, joka
haikaili esiteollisten sosiaalisten käytäntöjen perään (vrt. Burnett 1976, xxi–xxii). Dewey (LW 7,
289) katsoi itse, että “Rousseaun vaikutuksen kautta Pestalozziin, Fröbeliin ja muihin
luonnonmukainen kasvatus tuli tarkoittamaan, että oli olemassa tiettyjä sisäsyntyisiä – – lakeja
fysikaaliselle, mielelliselle ja moraaliselle kehittymiselle (unfolding) – – ja että näiden
sisäsyntyisten kasvun periaatteiden tulisi varustaa kaiken kasvatuksellisen menettelyn normeja”.
Toisessa yhteydessä Dewey (emt. 377) kuitenkin huomautti, että Rousseau ei tehnyt riittävää eroa
kasvun itsensä ja “todellisen kasvatuksellisen päämäärän” välille. Lisäksi Rousseau “sekoitt[i] – –
keskenään kaksi erillistä ideaa luonnosta: yksi tarkoittaa syntyperäisiä oppimattomia kykyjä ja
kehityksen järjestystä; toinen – – oppositiota sosiaaliselle elämälle ja kulttuurille” (emt., ks. myös
MW 8, 211–404, MW 9, 119–125, LW 9, 195–196, LW 17, 298–300).
127
”Uusi koulu” tai ”uusi kasvatus” viittaavat tässä progressiiviseen pedagogiikkaan, joka syntyi
1800–1900-lukujen vaiheessa protestiliikkeenä ”vanhalle” tai perinteiselle pedagogiikalle (ks.
Westbrook 1991, 98–99). Dewey teki näiden välille eksplisiittisen eron v. 1902 ilmestyneessä
kirjoituksessaan Child and the Curriculum (MW 2, 272–292). Cahn (1988, xiii) kärjistää ”vanhan”
ja ”uuden” kasvatuksen välisen eron seuraavasti: ”vanha kasvatus” alisti lapsen
opetussuunnitelmalle, ”uusi kasvatus” alisti opetussuunnitelman lapselle”. Lisäksi ”vanha
kasvatus” edellytti opettajalta aktiivisuutta ja oppilaalta passiivisuutta, ”uusi kasvatus” perustui
oppilaan aktiivisuuteen. Dewey kritisoi myöhemmin ”uuden koulun” nimissä oikeutettua
lapsikeskeistä kasvatusta (ks. luvut 4.4.4 ja 4.4.5).
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Waste in Education, kuvaa Deweyn mukaan sitä ”inhimillisen elämän tuhlausta, lasten
elämän, silloin kun he ovat koulussa ja jälkeenpäin”, joka johtuu ”epäasianmukaisesta ja
kieroutuneesta” kasvatuksesta (emt. 39).
Tärkein syy perinteisessä kasvatuksessa tapahtuvalle inhimillisten resurssien
haaskaukselle on organisatorinen: koulu ei instituutiona kykene vastaamaan yhteiskunnan
ja sen jäsenten kasvutarpeisiin. Dewey haluaa hahmottaa koulun organisaation
systeemisesti, ”yksilöiden yhteisönä, suhteissa muihin sosiaalisen elämän muotoihin”
(emt.). Hän muistuttaa länsimaisen koulujärjestelmän pirstaleisuudesta, joka ilmenee niin
opetusjärjestelyjen kuin oppiaineidenkin organisaatiossa. Tämä pirstaleisuus heijastaa ja
edistää Deweyn mukaan yleisempää kulttuurin jakautumista eriytyneisiin osa-alueisiin.
Opetussuunnitelmaan tämä jakautuminen tuottaa ”keskenään taistelevien tavoitteiden ja
erillisten oppiaineiden tilkkutäkin”, joka ei kykene takaamaan yhtenäisyyttä ja tätä kautta
vähentämään ”tuhlausta kasvatuksessa” (emt. 44, ks. myös emt. 265). Oppiaineksen ja
opetusjärjestelyjen yhtenäisyys on mahdollista turvata muuttamalla koulu suljetusta
avoimeksi järjestelmäksi, joka toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivään
yhteiskuntaan.
Edellisiä huomioita silmällä pitäen Dewey (emt. 48) esittää ideaalikoulun
organisaatiomallin, jossa erilaiset käytännölliset oppiaineet ryhmittyvät teoreettisen
keskustan, ”kirjaston”, ympärille. ”Kirjaston” tarkoituksena on auttaa toimien sosiaalisen
merkityksen tunnustamisessa, jolloin sen ”intellektuaaliset resurssit – – luovat valoa
käytännölliselle työlle” antaen sille ”merkitystä ja liberaalista arvoa” (emt.). Eri
työpisteet puolestaan edustavat yhteyksiä ulkoiseen maailmaan: ”kaupalla” ja
tekstiilityöpajalla on suora yhteys talouselämään, tekstiilityöpajalla ja kotitalousosastolla
kotiin ja ympäröivään luontoon (emt.).
Dewey (emt. 51–52) sijoittaa ideaalikoulunsa ”symboliseen yläkertaan” laboratoriot,
joissa ”työstetään keittiössä ja kaupassa esiin nousevia ongelmia”. Yläkertaan sijoittuvat
myös taide- ja musiikkityöpajat. Deweylle ”piirustus ja musiikki, graafiset ja auditoriset
taiteet edustavat – – tehdyn työn idealisaatiota, korkeinta hienostuneisuuden astetta”
(emt. 52). Dewey pitää käsityöläistoimintaa taiteiden historiallisena perustana (MW 1,
53). Koulun tulisi ottaa huomioon taiteen käytännölliset juuret, sillä ”pelkällä taiteella,
otettuna itsessään ja ulkoa asetettuna, on taipumus tulla pakotetuksi, tyhjäksi,
sentimentaaliseksi” (emt.). Taideopetuksen aloittaminen valmiiksi arvotetusta
”museotaiteesta” on tästä näkökulmasta sortumista intellektualismin erheeseen. Vaikka
taide edellyttää aistien koordinaatiota, se samalla ylittää teknisen osaamisen, sillä siihen
”sisältyy idea, ajatus, henkinen asioiden esittäminen”, jonka avulla se muodostaa ”elävän
ajattelun ja ilmaisun instrumentin yhteyden” (emt.) (Ks. myös luku 3.6.)
Deweyn hahmottelema ideaalikoulu ei tarjoa vain oppia akateemisessa mielessä, vaan
pyrkii aina ja kaikkialla käsittelemään lasta kokonaisvaltaisesti, ”mielen ja ruumiin
kokonaisuutena” (emt. 50). Ideaalikoulu ei ole myöskään pelkkä toimintakeskus:
käytännölliset toimet tulee ymmärtää avaimiksi teoreettisen tiedon omaksumiseen.
Vastaavasti teoreettinen tieto on arvokasta vain sikäli, kuin sillä on yhteys oppilaan
elämänkäytäntöön. Tässä tulee jälleen kerran esiin Deweyn instrumentalismille
ominainen näkökulma tiedon tuotosta situoituna ja kehollisena tutkimusprosessina, joka
tähtää välittömien elinolojen merkityksellistämiseen yksilön ja yhteisön tulevaisuuden
kannalta.
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Dewey (emt. 51) pyytää myös lukijaa kuvittelemaan edellä mainitussa mallissaan
opittavan ”intellektuaalista merkitystä” kokoavan ”kirjaston” ja koulun siipiin
sijoitettujen työpisteiden välille ”resitaatiotiloja”, joihin ”lapset tuovat kokemuksensa,
ongelmansa, kysymyksensä, löytämänsä partikulaariset faktat, ja keskustelevat niistä
siten, että ne on mahdollista nähdä uudessa valossa, etenkin toisten kokemusten uudessa
valossa, maailmaan kumuloituneen viisauden – jota kirjasto symbolisoi”. Näissä
resitaatiotiloissa teoreettinen oppiaines kytketään suoraan käytännöllisten toimien
palvelukseen. Samalla käytännön ja teorian aiemmin keinotekoisesti erotetut funktiot
yhdistyvät pedagogisen toiminnan eksperimentaalisessa kehyksessä.

4.1.5.4 Oppimispsykologian rekonstruktio
Dewey (emt. 67) huomauttaa, ettei laboratoriokoulun ensisijaisena tehtävänä ole toimia
mallikouluna, vaan ”tarkastella lapsen kasvatusta niiden mielellisen toiminnan ja
kasvuprosessien periaatteiden valossa, jotka moderni psykologia on tehnyt tiettäviksi”.
”Moderni psykologia” viittaa tässä sosiaalipsykologisesti tulkittuun funktionalismiin,
jossa ”yksilöllinen mieli nähdään sosiaalisen elämän funktiona” (emt. 69). ”Uuden”
psykologian erottaa Deweyn mukaan ”vanhasta” kolme asiaa:
1. Ensinnäkin ”vanha” psykologia heijastaa klassisen empirismin näkemystä mielestä
tabula rasana, joka saa sisältönsä suhteestaan ympäröivään maailmaan. Mieltä
pyritään perinteisen psykologian ohjaamassa pedagogiikassa ruokkimaan valmiiksi
pureskelluilla tosiasioilla, jotka on luokiteltu oppiaineiden nimikkeiden alle.
Oppiaineiden yhteys sosiaaliseen elämään jää tällöin huomiotta. Dewey katsoo, että
”tullakseen yhdistetyksi osaksi lapsen toimintaa ja luonnetta [opittavat asiat] tulee
sulauttaa – – orgaanisiksi osiksi hänen nykyisiä tarpeitaan ja päämääriään – jotka – –
ovat sosiaalisia” (emt.).
2. Toiseksi aiempi psykologia korostaa liikaa tietopuolisen aineksen asemaa
opetussuunnitelmassa. Taustalla on jälleen vanhempaa psykologiaa ohjaava
empirismi, joka irrottaa aistihavaintoaineksen abstrakteista käsitteistä ja ohjaa kahtia
jakautuneeseen tulkintaan opetussuunnitelmasta, ”objektitunteja” ja ”kirjatietoa”
painottaen (emt.). ”Moderni” psykologia ohjaa näiden asemasta tarkastelemaan tietoa
kasvavan elämänkäytännöstä esiin nousevien ongelmien ratkaisuyrityksinä. Jamesin
psykologiaan viitaten Dewey (emt.) muistuttaa, että funktionalismi näkee
”älyllisyyden – – ”välittävänä osastona” (middle department), jonka – – otamme
lopullisena, näkemättä – – että sillä voi olla vain yksi olennainen funktio – funktio
määrittää suunta, jonka toimintamme – – omaksuu”.
3. Kolmas ero, jonka Dewey tuo esiin ”vanhan” ja ”uuden” psykologian välillä, liittyy
jälkimmäiselle ominaiseen tapaan nähdä mieli orgaanisesti kasvavana prosessina.
Mielen kasvun kehityspsykologisten lainalaisuuksien ymmärtäminen hahmottaa tietä
”loogisesti järjestetyistä faktoista ja periaatteista” koostuvan ”aikuisen” oppiaineksen
ensiarvoisuuden kritiikille (emt. 72).
Tällä kehityspsykologisen näkökulman vaatimuksella on tärkeä asema Deweyn
pedagogiikassa. Kuten Piaget myöhemmin, Dewey tarkasteli oppimista konstruktiivisena
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prosessina, jossa kasvava käy läpi tiettyjä kehitysvaiheita.128 Oppiaineksen valintaa tulisi
Deweyn mukaan aina ohjata ”viittaus toiminnan hallitsevien suuntien asianmukaiseen
ruokkimiseen tiettynä [kehitys]periodina” (emt.). Viitaten laboratoriokoulun yhteydessä
saatuihin tutkimustuloksiin Dewey (emt. 73–80) esittää seuraavan oppiaineksen ja
opetusjärjestelyjen suunnittelua ohjaavan kehityspsykologisen vaiheistuksen (vrt. LW 17,
255–268, 284–297):
1. Ensimmäisestä kehitysvaihetta (n. 4–8 v) dominoivat ”suorat sosiaaliset ja
henkilökohtaiset intressit” sekä ”vaikutelmien, ideoiden ja toiminnan” välitön suhde
(MW 1, 73). Koska ”vaatimus ilmaisun motoriselle kanavoimiselle on pakottava ja
välitön”, oppiaines tulee valikoida aluksi lapsen lähiympäristöstä ja laajentaa
vähitellen koskemaan laajempia ja tyypillisempiä sosiaalisia toimia sekä näiden
toimien historiallista taustaa (emt.). Ensimmäistä vaihetta ohjaavat konkreettiset
käden toimet, ”dramaattinen leikki, keskustelu, tarinoiden kertominen jne.” (emt.
74).129 Päämääränä on hyödyntää tälle kaudelle ominaista ”tekemisen ja tietämisen
intiimiä suhdetta – – yhdistämällä [lapsen] kokemuksen tyypillisiä vaiheita – –
niiden laajentamiseksi, rikastamiseksi ja asteittaiseksi muotoilemiseksi” (emt.).
2. Toisessa vaiheessa (n. 9–11/12 v) pyritään ”vastaamaan muutokseen, joka juontuu
lapsen kasvavasta herkkyydestä pysyvämpien ja objektiivisempien tulosten
saavuttamiseen ja tarpeeseen hallita näiden tulosten saavuttamiseksi välttämättömien
taitojen toimintoja” (emt.). Tässä vaiheessa kasvava tulee tietoiseksi toimintansa
päämääristä ja alkaa pyrkiä tietoisesti niitä kohti: lapsi tunnistaa ”toiminnan sääntöjä
– toisin sanoen säännöllisiä keinoja, jotka soveltuvat pysyvien tulosten
aikaansaamiseen” (emt.). Toisen vaiheen pedagogisena haasteena on opettaa lasta
erottamaan keinot päämääristä ja asettamaan yksittäiset tutkimusprosessit laajempiin
yhteyksiin.
3. Kolmanteen vaiheeseen (n. 12/13 v–) siirrytään, kun lapsella ”on riittävä tuntemus –
– erilaista todellisuuden – – ja toiminnan muodoista”, ”metodeista, ajattelun,
tutkimuksen ja toiminnan apuvälineistä, jotka soveltuvat kokemuksen eri vaiheisiin,
voidakseen erikoistua erillisiin oppiaineisiin ja taitoihin” (emt. 79). Dewey
huomauttaa, että laboratoriokoulun tavoitteena on tulevaisuudessa viedä oppilaat
tämän vaiheen läpi ”ilman seikkaperäisyyden, mielellisen kurinalaisuuden tai
teknisten oppimisen välineiden uhraamista” (emt. 80).
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Piaget’sta poiketen Dewey ei kuitenkaan pitänyt kehitysvaiheita erityisinä kehitystehtävinä.
Pikemminkin hänen oppimispsykologialleen oli ominaista kasvun ymmärtäminen plastisena,
orgaanisena prosessina, jota kasvatus voi pyrkiä ohjaamaan sosiaalisesti suotaville urille
huomioimalla eri kehitysvaiheiden herkkyyskausien potentiaalin. Deweyn ja Piaget’n pedagogisten
näkökulmien yhtenevyyksistä ja eroista ks. Tanner (1997, 133–136). Flavell näkee vahvan
yhteyden Deweyn ja Piaget’n ajatusten välillä: hänen mukaansa Piaget tunnusti, että hänen
kasvatusajattelunsa perustui Deweyn pedagogiikkaan (lainattu kirjoituksessa Prawat 2000b, 805).
129
Kuten Aebli (1991) myöhemmin, Dewey pitää tämän ensisijaisen pedagogisen intressin
”älyllisenä vastineena” ”tarinamuotoa”, joka yhdistää toisiinsa ”joukon ihmisiä, asioita ja
tapahtumia yhteisen idean kautta, johon liittyy tunne” (MW 1, 97).
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4.1.5.5 Varhaiskasvatuksen näkökulma
School and Societyssa Dewey esittää myös näkemyksensä amerikkalaista
varhaiskasvatusta ohjaavien fröbeliläisten ideoiden soveltuvuudesta uuden koulun
esiopetuksen tarpeisiin.130 Dewey huomauttaa, että Fröbelin pääajatukset – ajatukset
kasvatuksen sosiaalisesta tehtävästä, lapsen luontaisten impulssien hyödyntämisestä
oppimisen lähtökohtana ja näiden luonnollisten impulssien ohjaamisesta sosiaalisen
elämän toimiin – sopivat myös uuden kasvatuksen filosofisiksi lähtökohdiksi. Hän esittää
kuitenkin joukon lisähuomautuksia, jotka koskevat leikkien ja pelien pedagogista
merkitystä, Fröbelin ”eteeristä” symbolismia, mielikuvituksen ja leikin välistä suhdetta
sekä alaluokkien oppiainesta ja opetusmenetelmiä (emt.). Nämä huomautukset viitoittavat
tietä esiopetuksen järjestämiseen kehityspsykologisen näkökulman mukaisesti. Tähän
liittyy keskeisesti ”kotielämän leikinomainen reproduktio”, joka ”etenee luonnollisesti –
– vakavampiin opintoihin laajemmista sosiaalisista toimista, joista koti on riippuvainen”
(emt. 90–91, ks. myös MW 5, 87).
Dewey jatkaa esittämällä kuvauksen oppilaan huomiokyvyn kehittymisestä
alkuopetusvaiheessa. Kuvaus mukailee edellä esitettyä kehityspsykologista vaiheistusta.
Keskeisenä päämääränä on ohjata lapsen persoonalliset intressit konstruktiivisiin toimiin,
jotka ovat sosiaalisesti merkityksellisiä. Näin oppiaineksessa pyritään säilyttämään
persoonallinen ja ”koskettava” kvaliteetti (MW 1, 97).
Dewey (emt.) erottaa kolme tässä hankkeessa huomioitavaa didaktista ”piirrettä”:
1. Situationaalisuus. Situationaalisuuden keskeisenä tavoitteena on ”ruokkia [lapsen]
sympaattista [kiinnostusta hänen] elinympäristönsä luonteenomaisiin piirteisiin”
(emt.). Situationaalisuuden toteutumista uhkaa kaksi pedagogista väärinkäsitystä: (a)
130

Fröbelin pedagogiikalla oli keskeinen merkitys amerikkalaisen kindergarten-toiminnan
kehittämisessä. Fröbelin ajatukset levisivät Yhdysvaltoihin saksalaisten siirtolaisten mukana (Gutek
1996a, 231). Brehonyn (1997) mukaan amerikkalaiset ”uudet fröbeliläiset” pitivät myöhemmin
Deweyn pedagogiikkaa esikuvanaan. Fröbeliläisyys vaikutti myös Chicagon laboratoriokoulun
varhaisluokkien opetussuunnitelmaan: Deweyn mukaan koulun päämääränä oli ”tietyssä mielessä –
– viedä eteenpäin periaatteita, jotka Fröbel ehkä ensimmäisenä esitti” (MW 1, 81). Dewey
kuitenkin kritisoi aikansa varhaiskasvatuksen fröbeliläisiä kasvatusmenetelmiä: esim.
kirjoituksessaan Interest in Relation to Training of the Will (EW 5, 121) hän arvosteli fröbeliläisiä
käytäntöjä, jotka saattavat ”jotkut lastentarhalapset – – yhtä riippuvaisiksi toistuvista kirkkaiden
valojen tai hyväksyttävien äänien läsnäolosta kuin juoppo on riippuvainen ryypystään”. Dewey
palasi Fröbel-kritiikkiinsä How We Thinkissa (ks. luku 4.2.2). Berding (2000) on esittänyt, että
Deweyn pedagogiikkaa, erityisesti hänen opetussuunnitelmateoriaansa, voi jäsentää kolmen
pedagogisen keskustelun kautta, joihin Dewey aktiivisesti osallistui. Näistä ensimmäinen koski
fröbeliläisyyden ja lapsitutkimuksen liikkeen (Child Study Movement) roolia varhaiskasvatuksessa.
Dewey arvosteli sekä fröbeliläisten että lapsitutkimuksen liikkeen edustajien tapaa erottaa kasvava
sosiaalisesta toimintaympäristöstään. Lapsitutkimuksen liike oli saanut alkunsa 1890-luvulla
Deweyn Johns Hopkinsin ajan opettajan, G. Stanley Hallin, psykologisista tutkimuksista. Liike
painotti
tieteellisten
menetelmien,
ennen
kaikkea
kyselytutkimusten,
merkitystä
kehityspsykologisen tiedon lähteenä (ks. tarkemmin Ross 1972). Kaksi muuta Berdingin erottamaa
diskurssia koskivat herbartilaisuutta ja progressivismia. (Ks. myös Westbrook 1991, 98–99.)
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Ensinnäkin oppiaineksen etukäteen tapahtuva pilkkominen tutkimusobjekteiksi on
vastakkaista ”inhimilliselle luonnolle”, jonka perustana Dewey pitää kasvavan
kokonaisvaltaista elämänsituaatiota (emt. 98). Dewey huomauttaa, että korostaessaan
”konkreettista” ja ”yksilöllistä” oppimisen lähtökohtana ”moderni pedagoginen
teoria usein hävittää näkyvistään tosiasian, jonka mukaan yksittäisen fysikaalisen
asian – – olemassaolo ja esittäminen (presentation) eivät ole takeita [sen]
konkreettisuudesta” (emt. kursivointi alkup.). Oppimisessa on pikemminkin kyseessä
”psykologinen hanke (affair)”, jossa oppiaines ”esittää itsensä mielelle
kokonaisuutena, huomion itseriittoisena keskuksena” (emt.). (b) Toinen yleinen virhe
on ”lähestyä luontoa kirjallisuuden kautta”: Deweyn mukaan tämä on ”kiertotie”,
sillä ”mielellä on suorempi tie objektiin – [nimittäin] suoran yhteyden kautta
elämään itseensä” (emt. 98–99). Niinpä ”[s]e, mitä [kasvatuksessa ensisijaisesti]
tarvitaan – –, ei ole yhteyden kiinnittäminen lapsen mielen ja luonnon välille, vaan
vapaan ja vaikuttavan leikin mahdollistaminen jo ennestään toimivaan yhteyteen”
(emt. 99).
2. Kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuuden huomioiminen edellyttää, että opettaja
kiinnittää huomiota sellaisiin vuorovaikutuksiin ”opeteltavien asioiden ja oppimisen
taustalla vaikuttavien voimien välillä, jotka – – pitävät yllä mielellisen kasvun
yhtenäisyyttä” (emt.). Perusta oppiaineksen kokonaisvaltaisuudelle on löydettävissä
kokemuksen alkuperäisestä kokonaisvaltaisuudesta. Deweyn mukaan ”elämän
ykseys, sellaisena kuin se esittää itsensä lapselle, sitoo yhteen ja vie eteenpäin tiettyjä
toimintoja”, jotka voivat olla pedagogisia ”keinoja saattaa [elämän] tiettyjä piirteitä
mielelliseen ja emotionaaliseen tyydytykseen ja täydellisyyteen” (emt. 99).
3. Oppiaineksen tuttuus ja mielikuvituksen kulttuuri. Dewey kiinnittää myös huomiota
kahteen usein vastakkaisina pidettyyn pedagogiseen vaateeseen: (a) vaatimukseen
lähteä liikkeelle tutusta oppiaineksesta ja siirtyä kohti tuntematonta sekä (b)
vaatimukseen tunnustaa lapsen mielikuvitus oppimisen lähtökohdaksi. Deweyn
mukaan näiden vaateiden välillä ei ole ristiriitaa niin kauan kun mielikuvitus
ymmärretään ”konstruktiivisena tapana käsitellä mitä tahansa asiasisältöä
läpitunkevan (pervading) idean vaikutuksen alaisena” (emt. 100). Mielikuvituksella
on tärkeä tehtävä kaikessa oppimisessa, sillä sen kautta oppiaines voi näyttäytyä
merkityspotentiaalissaan. Kasvatuksen tulisikin pyrkiä ”mielikuvituksen kulttuuriin”,
joka hyödyntää ennestään tuttua oppiainesta ”elävöittääkseen ja valaistakseen
tavanomaista, yleistä ja kotoista” (emt.). Kasvatuksen tulisi mahdollistaa kasvavan
huomion painopisteen vähittäinen siirtyminen ”suorasta ja spontaanista” ”epäsuoraan
ja harkittuun” (emt.). Varhaiskasvatuksen vaiheessa tavoiteltavan päämäärän tulisi
kuitenkin vielä olla ”pikemminkin käytännöllinen hankaluus kuin älyllinen
kysymys” (emt. 101). Ongelman asettelu- ja ratkaisukyvyn kehittymisen myötä lapsi
kehittää vähitellen ”asianmukaisen reflektiivisen huomiokyvyn”, joka auttaa häntä
myöhempien intellektuaalisten ongelmien ratkaisussa (emt.).
Dewey katsoo, että systemaattisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on näiden piirteiden
asianmukainen tunnistaminen ja hyödyntäminen tavalla, joka mahdollistaa kasvavien
itseohjautuvuuden kehittymisen. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja myöhemmälle
oppimisen kurinalaisuudelle. Opittaviin asioihin tulee liittyä alusta alkaen ”riittävä
sisäinen (intrinsic) intressi”, jotta niiden herättämä huomio ei jää ”osittaiseksi tai
jaetuksi” ja tätä kautta ”riippuvaiseksi jostain ulkoisesta” (emt. 102–103). Aito,
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pedagogisesti mielekäs kiinnostus edellyttää, että ”lapsella on oma kysymyksensä, ja
[että] hän on aktiivisesti sitoutunut etsimään ja valikoimaan asianmukaista aineistoa,
jonka avulla hän vastaa siihen” (emt. 103, kursivointi alkup., ks. myös EW 5, 117). Kun
kyseessä on ”kurinalaisuus (discipline) tai hallinnan voiman lisääntyminen; toisin sanoen,
tapa pohtia ongelmia”, ulkoisen kurinpidon tarve jää minimiin (MW 1, 103, kursivointi
alkup.).

4.1.6 Pedagogiikka ja instrumentalismi
Deweyn kuvauksessa laboratoriokoulun opetussuunnitelmasta ja sen toteutuksesta tulee
esiin instrumentalistinen juonne, jonka sekä McKenzie (1971) että Thayer (1981)
katsovat Deweyn filosofian peruspyrkimykseksi – idea ajattelun ja toiminnan
yhdistämisestä älyllisessä tutkimusprosessissa. School and Societyssa ja muissa Chicagon
ajan kasvatusfilosofisissa kirjoituksissaan Dewey pyrkii osoittamaan instrumentalisminsa
pedagogisen sovellusalueen: koska ihmisen elämänkäytännön kannalta arvokkain ajattelu
on älyllisyyttä toiminnassa, kasvatus tulisi muotoilla käytännön ja teorian yhdistäväksi
reflektiiviseksi käytännöksi. Vaikka sosiaalinen etiikka antaa kasvatukselle suuntaviivat,
se ei yksin riitä kasvatuksen ehtojen rajaajaksi. Pedagogisen toiminnan avaimena on aina
aktiivinen, utelias ja oppimiskykyinen yksilö, mikä tarkoittaa, että kasvatusfilosofian
tulisi olla kiinnostunut oppimisen psykologisista ja loogisista lähtökohdista.
Tarkasteltaessa Deweyn Chicagon kauden pedagogisia kirjoituksia on helppo havaita,
että näitä tekstejä laatiessaan hänen ajattelunsa painopiste oli jo siirtynyt hegeliläisestä
idealismista instrumentalismiin. Deweyn pedagogiikkaa ei ole kuitenkaan syytä pitää
hänen instrumentalisminsa johdannaisena: pikemminkin voidaan katsoa, että kasvatus- ja
oppimisteorialla oli tärkeä asema Deweyn varhaiskauden ajattelun muotoutumisessa
instrumentalismiksi (Shook 2000, 184–185). Dewey työsti instrumentalismiaan
kontekstissa, jossa hänen asemansa sekä filosofian osaston että pedagogiikan osaston
johtajana mahdollisti filosofisten ajatusten koettelun käytännössä. Voidaankin sanoa, että
instrumentalismi oli Deweylle yhtä paljon pedagoginen kuin looginen näkökulma.

4.1.6.1 Refleksikaariartikkeli
Deweyn oppimisteorian (ja modernin psykologian) kannalta keskeinen kirjoitus on
vuonna 1896 julkaistu The Reflex Arc Concept in Psychology (EW 5, 96–109), jossa
Dewey kehittelee aiemmin (ks. EW 3, 212) esittämäänsä funktionalistista refleksikaaren
tulkintaansa. Tähän tulkintaan liittyy perinteisen aistimus–ajatus–reaktio-skeeman
naturalisointi. Deweyn mukaan refleksikaaren vaiheet eivät ole erillisiä, vaan toisistaan
funktionaalisesti riippuvia ”työnjakoja – – yhden konkreettisen kokonaisuuden sisällä”
(EW 5, 97). Mekanistinen psykologia tulisi korvata holistis-dynaamisella näkökulmalla,
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joka ottaa huomioon psykologisten toimintojen kytkeytymisen laajempaan, niitä
loogisesti edeltävään toimintaskeemaan.131
Shookin (2000, 110) mukaan Deweyn refleksikaariartikkelin menestys perustuu ennen
muuta sen selitysvoimaan tapauksissa, joissa organismi oppii kokemuksesta. Deweyn
artikkelissaan käyttämät esimerkit liittyvät nimenomaan oppimiseen. Esimerkiksi
polttaessaan itsensä kynttilän liekissä lapsi oppii varomaan sitä, koska polttaminen toimii
tulkintana, joka transformoi edeltä käsin tulevaisuuden kokemusta (EW 5, 98).132 Itsensä
polttaminen ei ole uusi yksittäinen kokemus, vaan ”alkuperäinen optis-okulaarinen
kokemus laajennettuna ja muunnettuna arvossaan” (emt.). Kun lapsi on kerran polttanut
itsensä kynttilän liekkiin, vastaavan tilanteen ehdot ovat tulevaisuudessa muuntuneet:
missä ennen oli houkutteleva kirkas valo, kohtaa nyt potentiaalinen vaara. Kyseessä ei ole
enää pelkkä näkemis-tarttumisakti, vaan ”valon-näkeminen-joka-tarkoittaa-kipua-kunkosketus-tapahtuu”-skeema [sic] (emt.). Deweyn tutkimuksenteorian termein situaatio on
muuttunut ongelmalliseksi: oppiessaan kokemuksesta (tai oikeammin kokemuksessa)
lapsi oppii ottamaan situaatioon etäisyyttä ja toimimaan kriittisesti, vaihtoehtoja
punniten.
Toinen esimerkki tuo selvemmin esiin edeltävän toimintaskeeman merkityksen
oppimisen ohjautumisessa.133 Kuullessamme kovan ja äkillisen äänen emme reagoi
”puhtaalta pöydältä”: äänikokemuksemme riippuu edeltävästä tilanteesta. Ääniaistimus ei
ole pelkkä ärsyke: se on osa havaintoaktia, ”huomio, joka konstituoi sen, mikä lopulta
tulee ärsykkeeksi” (emt. 101–102). Äänihavaintoa seuraava reaktio – esimerkiksi pakoon
juokseminen – ei ole pelkkä mekaaninen refleksi: reaktio tulkitsee äänen tavalla, johon
organismi on ennalta varautunut. Mitä enemmän organismi on kyennyt keräämään
kokemuksia, sitä enemmän sillä on liikkumavaraa äänen tulkinnassa.
Pragmatistisesta näkökulmasta oppimisessa tapahtuvat tulkinnat ovat viime kädessä
käytännöllisiä: jokainen tulkinta palautuu välittömään kokemuspiiriin, josta se alun perin
kohoaa esiin. Kuten luvussa 3.4.2 kävi ilmi, Dewey hylkäsi klassisen empirismin
käsityksen kokemuksesta kumuloituvana ympäristöärsykkeiden vaikutuksena,
aistivaikutelmien assosiaatioiden kokonaisuutena. Kokemus on enemmän kuin maailman
yksilöön jättämä leima. Muisti ei ole ideoiden varasto, vaan toimintatapojen
funktionaalisesti rakentuva verkosto, joka mahdollistaa joustavan sopeutumisen
kompleksisen ympäristön muutoksiin. Kokemus on jatkuva ja kokonaisvaltainen, eikä
sen puitteissa voida tehdä kuin funktionaalisia erotteluja: refleksikaaren elementit, ärsyke
ja reaktio, ovatkin Deweylle ennen kaikkea ”funktion erotteluja – – suhteessa päämäärän
tavoitteluun tai ylläpitämiseen” (emt. 104).
Shookin (2000, 113, ks. myös Thayer 1981, §38) mukaan refleksikaariartikkeli toimi
tärkeänä edeltäjänä instrumentalismille kootessaan yhteen Deweyn varhaisempaan
filosofiaan liittyneitä teemoja. Nämä teemat – ”antidualistinen organisismi, psykologisen
jatkuvuus fysiologiseen nähden, [kokemuksen] osien funktionaalinen erottelu ja
131

Tämä oivallus, jolle oli edeltäjänsä Wundtin hahmopsykologiassa ja Jamesin funktionaalisessa
psykologiassa, toimii lähtökohtana systeemiselle psykologialle. Systeemistä psykologiaa on
Suomessa soveltanut oppimisteoriaan Järvilehto (1994).
132
Dewey on lainannut esimerkin Jamesin Principles of Psychology -teoksesta (1890, I, 25).
133
Dewey viittaa tämän esimerkin yhteydessä James Baldwinin Handbook of Psychology -teokseen
(Baldwin 1889–91/1983, II, 60, ks. myös Baldwin 1906/2001).
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kokonaisuuden teleologisuus” – toimivat lähtökohtina Deweyn instrumentalistiselle
logiikalle, joka ”laajensi nämä funktionaaliset periaatteet ärsykkeestä ja reaktiosta
arvostelmien ja ideoiden välittävään säätelyyn” (Shook 2000, 113). Niillä oli myös
ilmeisen tärkeä rooli Deweyn pedagogiikan naturalisoitumisessa.

4.1.6.2 Muita Chicagon kauden instrumentalistis-pedagogisia kirjoituksia
Dewey hyökkää muissa Chicagon kauden pedagogisissa kirjoituksissaan samoja
filosofisia dualismeja vastaan, joita hän pyrkii ylittämään refleksikaariartikkelissaan.
Esimerkiksi kirjoituksessa The Psychological Aspect of the School Curriculum (1897/EW
5, 164–176) Dewey samaistaa eron oppisisällön ja ”muodon” välillä filosofiseen eroon
”mielellisen operaation ja intellektuaalisen sisällön – –, mielen ja materiaalin, jolla se
toimii; tai teknisemmin kokemuksen subjektin ja objektin välillä” (emt. 165). Tässä tulee
esiin Deweyn pyrkimys ”psykologisoida” sekä opetuksen ainesisältö että metodi: koska
olisi syyllistymistä intellektualismin erheeseen pitää tutkimusprosessin tulosta (ts.
operationaalistettua merkityssuhdetta) opetuksen lähtökohtana, kasvatuksen tulisi asettaa
oppijan omat lähtökohdat ensisijaisiksi. Pedagogisessa ongelmanratkaisussa ei näin ole
niinkään kyse siitä, miten oppisisältöä pitäisi opettaa, kuin siitä, mitä oppisisältö oppijalle
potentiaalisesti merkitsee (emt. 169).
Koska Dewey ei ylipäätään hyväksy tutkimuksen objektiksi todellisuutta, joka koostuu
”ennalta asetetusta tosiasioiden kokonaisuudesta”, hän ei myöskään pidä opetuksen
ennalta jäsennettyä sisältöä objektiivisesti annettuna (emt.). Ainoa opetuksen
objektiivinen lähtökohta on ”karkea luonnollinen kokemus” (emt. 171). Tämä asettaa
opettajalle ensimmäisen pedagogisen haasteen: selvittää, miten kokemus kehittyy niistä
intresseistä, jotka kasvava tuo mukanaan oppimistilanteeseen (emt. 171–172). Toisin
sanoen pedagogiikan lähtökohdat edellyttävät kokemuksen psykologista analyysia:
opettajan tulee selvittää oppimisen empiiriset lähtökohdat voidakseen hyödyntää niitä
oppimisprosessin ohjaamisessa. Tätä voi luonnehtia kasvatuspsykologian pedagogiikalle
esittämäksi naturalisoinnin vaatimukseksi.
Koska kasvatus on kriittistä toimintaa, psykologinen analyysi ei vielä riitä sen ehtojen
määrittämiseksi. Psyykkiset ilmiöt on käännettävä sosiaalisesti merkityksellisiksi
vastineikseen (emt.). Tässä, kuten myös kaksi vuotta aiemmin julkaistussa
kirjoituksessaan Interest as Related to Will (1895/1899/EW 5, 111–150), Dewey
hyödyntää varsin peircelaista käsitteistöä: ”lapsen impulssit ja tavat tulee tulkita” (emt.
142–143, kursivointi alkup.); niillä on ”arvo merkkeinä, ja kuten kaikki merkit, ne tulee
tulkita realiteeteiksi, joita ne edustavat” (emt. 173). Toisin sanoen kasvatuksen merkitys
ei piile yksittäisen oppijan lähtökohdissa: kasvatus ei ole kasvavan sivistyksellisyyden
avaamista sisältäpäin, vaan oppijan (sosiaali)psykologisten lähtökohtien sovittamista
yhteisöllisiin arvopäämääriin niiden eettisen merkityksen tavoittamiseksi.
Dewey korostaa samaa näkökohtaa teoksessa Child and the Curriculum (1902/MW 2,
279). Lapsen ja opetussuunnitelman välillä ei ole substantiaalista eroa niin kauan kuin
otetaan huomioon oppiaineksen mahdollisuus tulla tulkituksi lapsen termein.
Oppiaineksen tulkinta tapahtuu kuitenkin aina sosiaalisessa kehyksessä, jonka
merkityssuhteista kasvattaja on kasvavaa paremmin tietoinen: ”aikuisen mielen
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systematisoitu ja määritelty kokemus – – on arvokas lapsen elämän tulkinnassa – – ja
ohjaamisen tai suuntaamisen eteenpäin siirtämisessä” (emt.). Kasvattajan näkökulmaa
tarvitaan, sillä se auttaa ”tulkitsemaan, arvostamaan, elementtejä lapsen nykyisissä
esityksissä ja hylkäämisissä (puttings forth and fallings away), hänen voiman ja
heikkouden esityksissään, jonkin laajemman kasvuprosessin valossa, jossa niillä on
paikkansa” (emt. 279–280).
Deweyn esittämä pedagogisen analyysin instrumentalistinen kehys paljastuu kiinteäksi
osaksi hänen laajempaa filosofista rekonstruktiotaan. Lähtökohtana on sosiaalisesti
tulkittu instrumentalismi. Kasvatus on älyllisten tutkimusprosessien alulle saattamista ja
tukemista yhteisöelämän kehittämiseksi. Kasvatustoiminnan lähtökohdat ovat samoja
loogisia tutkimusprosessien lähtökohtia, joihin koko inhimillinen merkityksentuotto
perustuu: ”sanoessamme, että – – psyykkiset ilmiöt tarjoavat mahdollisuuksia, antavat
vihjeitä ja varustavat meidät apukeinoilla, sanomme itse asiassa, että ne esittävät
ongelmia” (EW 5, 174). Lapsen intressejä tulee tutkia ”oireina”, jotka antavat viitteitä
pedagogisen ongelman laadusta. Samalla ne tulkitaan merkityksiksi suhteuttamalla ne
mahdollisiin seuraamuksiinsa sen tiedon ohjaamana, joka kasvattajalla on edeltä käsin
näistä seuraamuksista.
Pedagoginen prosessi noudattaa instrumentalistista tutkimuksen logiikkaa: ongelman
täsmentämistä seuraa hypoteettinen vaihe, jossa ”lapsen elämän transitorisia ja enemmän
tai vähemmän pinnallisia ilmiöitä tulee tarkastella täydessä hedelmällisyydessään” (emt.).
Tämä tapahtuu siten, että ”aikuisen tietoisuuden objektiivisia saavutuksia [tarkastellaan]
abstraktissa ja loogisessa laadussaan ja niille annetaan arvoa konkreettisen yksilön
elävinä kokemuksina” (emt.). Tämän arvioimisen kautta tulee näkyviin, ”mitä
opetussisältö ja metodi – – edustavat”. Opetuksen keskeisenä haasteena on ”yksilön
kokemuksen rekonstruktio sen – – kautta, minkä nähdään liittyvän tähän kokemukseen
sen kypsänä kasvutuloksena” (emt. 174–175). Toisin sanoen opetuksen päämääränä ei ole
korvata oppilaan näkökulmaa opettajan näkökulmalla, vaan auttaa lasta muokkaamaan
kokemustaan pedagogisesti suotavalla ja tyydyttävällä tavalla.
Lapsilähtöinen näkökulma johdattaa helposti ajattelemaan, että pedagogisella
toiminnalla on vain situationaalisia päämääriä, jotka palautuvat kunkin kasvavan
yksilöllisiin intresseihin. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että Dewey sitoutui
varhaispedagogiikassaan progressivismiin, jota hänen ajattelussaan ohjasi sosiaalinen
etiikka. Yksilön intressipiiri on kasvatuksen materiaalinen lähtökohta, mutta vain
sosiaalinen konteksti tarjoaa kasvulle moraalisen merkityksen.
Artikkelissaan The Primary-Education Fetich (1898/EW 5, 269) Dewey tuo esiin
ensisijaisena ”Kasvatuksellisena Ongelmana” [sic] sen, että ”yhteiskunta tulee näkemään
selkeästi omat olosuhteensa ja tarpeensa ja asettuu päättäväisesti kohtaamaan ne”:
”[a]ntaa yhteisön kerran ymmärtää, että se kasvattaa sellaisen elämän pohjalle, jonka se
on jättänyt taakseen, [jolloin] se kääntyy – – kohtaamaan nykyhetken vaatimukset”
(emt.). Lainaus kertoo samasta rekonstruktiivisen pedagogiikan tarpeesta, joka tulee esiin
myös School and Societyn alussa: Deweyn kasvatusajattelu on Chicagon kaudella niin
kiinnittynyt teollistumisen ja urbanisoitumisen muassaan tuomiin yhteiskunnallisiin
ongelmiin, että sen tulkitseminen erillään progressivistisesta näkökulmasta kääntyy
helposti anakronismiksi.
Deweyn vuonna 1895 julkaistu kasvatusetiikan luentorunko (EW 5, 291–301) tuo
esiin näkökohdan, joka liittää Deweyn hahmotteleman pedagogiikan tavoitteet
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laajempaan moraalifilosofiseen kehykseen. Deweylle koulukasvatuksen eettisenä
päämääränä on ”sosiaalisen tietoisuuden kehittyminen”, joka tapahtuu parhaiten
”yksilöllisyyden ja sosiaalisen palvelun kehityksen yhteydessä” (emt. 292). Dewey viittaa
tämän ideaalin lähteenä Michiganin kauden tärkeimpään eettiseen kirjoitukseensa,
luentojen pohjalta kirjoitettuun Outlines of a Critical Theory of Ethics -teokseen (EW 3,
239–388), jossa hän hahmottaa etiikan ”käytännön sanelemana” postulaattina.134 Myös
My Pedagogic Creed ilmaisee selkeästi Deweyn progressivismiin sisältyvän eettisen
piirteen: kasvatuksen avulla jaetaan sosiaalinen tietoisuus (EW 5, 93). Tietoiseksi
tuleminen ei tässä enää viittaa hegeliläisen objektiivisen hengen tulemiseen tietoiseksi
itsestään: painopisteessä on konkreettinen yhteiskunnallinen toiminta, joka yksin takaa
”eettiset tulokset” (emt. 94). Kasvatuksen kautta ”yhteiskunta voi formuloida omat
tarkoituksensa, organisoida omat keinonsa ja resurssinsa ja näin muotoilla itsensä
tarkkuudella ja taloudellisuudella suuntaan, johon se haluaa kulkea” (emt.). Deweylle
tämä suunta on luontevimmillaan ”sosiaalinen edistys”: koulu voi toimia ideaalisena
mallina demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa ”yksilölliset ja institutionaaliset ideat”
kohtaavat (emt.).
Dewey tuo toisessa Chicagon kauden luentorungossaan (Philosophy of Education,
1898/EW 5, 328–341) esiin ajatuksen, jota voi pitää hänen myöhemmän
kasvatusfilosofiansa ytimenä: ”kasvatus on kasvua – rekonstruktiona” (emt. 339).135
Tämä ajatus toimii myös Deweyn Columbian kauden tärkeimmän kasvatusfilosofisen
monografian, Democracy and Education -teoksen, lähtökohtana (ks. tarkemmin luku
4.3.2.1).
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Deweyn (EW 3, 322) mukaan eettisen toiminnan (ja tätä kautta etiikan tutkimuksen) vaatimus
voi olla kuitenkin postulaatti vain siinä mielessä, että sen ehtojen analyysi johtaa ”eettiseen
metafysiikkaan”. Kuten tiede nojaa realistiseen ennakkokäsitykseen ”läpikäyvästä ja pysyvästä
tiedettyjen objektien maailman yhteydestä”, eettinen postulaatti nojaa käsitykseen yksilöllisen ja
yhteisöllisen hyvän erottamattomuudesta (emt. 322–323). Toisin sanoen Deweyn voidaan katsoa
kannattavan etiikassakin eräänlaista naiivia realismia (ks. tarkemmin Westbrook 1991, luku 3, ks.
myös tämän työn luku 3.5.1).
135
Dewey oli käyttänyt aiemmin samassa yhteydessä teleologisia käsitteitä ”minän toteutuminen”
(self-realization) ja ”itseilmaisu” (self-expression). Molemmat termit voi tulkita jäänteiksi Deweyn
varhaisfilosofian idealistisesta psykologiasta, jossa kasvu tulkittiin absoluuttisen tietoisuuden
itsereflektion muodoksi. Dewey kritisoi tällaista abstraktia minän todellistumisen käsitystä jo
vuonna 1893 artikkelissaan Self-Realization as a Moral Ideal (MW 4, 42–53). Dewey käytti termiä
”self-expression” alkuperäisessä versiossa kirjoituksesta Interest in Relation to Training of the Will
(1896/LW 5, 111–150, ks. esim. emt. 120), mutta pyrki korvaamaan sen uudessa painoksessa
termeillä ”growth”, ”realization” ja ”direct experience” (McKenzie 1971, xvi). McKenzien (emt.
xiv) mukaan Deweyn kasvatuspsykologian päähuomio keskittyi Chicagon varhaisvuosina lähinnä
kasvavan “voimien kehittämiseen, usein karakterisoituna itseilmaisuna tai kasvuna, jonka hän
näytti ymmärtävän oppimisen olemuksena”. Ks. myös Shook (2000, 144–162).
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4.1.7 Instrumentalistinen oppimisnäkökulma ja esteettinen kokemus
Deweyn varhaisfilosofiaan liittynyt idealistinen kokonaisvaltaisuuden pyrkimys
kanavoitui hänen keskikautensa filosofiassa haluksi tarkastella filosofisia kysymyksiä
inhimillisen elämänkäytännön funktioina. Siinä missä Dewey oli varhaisessa
ajattelussaan hahmottanut filosofian perustehtävän henkisen Absoluutin itsetiedostuksen
vaiheiden empiirisenä kuvaukseksi, hän alkoi Chicagon kaudellaan korostaa filosofian
tehtävää kokemuksen kritiikkinä. Tämä pyrkimys kulminoitui Deweyn Columbian
kauden naturalistisessa ontologiassa, joka pyrki ”denotatiivisen menetelmän” avulla (ts.
empiirisesti) rekonstruoimaan kokemuksen eri osa-alueisiin kohdistuvia filosofisia
erotteluja.
Dewey itse piti Chicagon kauden pedagogisia kehittelyjä tärkeänä tekijänä kypsän
kauden ajattelunsa muotoutumisessa (ks. LW 5, 156). Deweyn Chicagon kaudella
kehittelemä instrumentalismi osoitti halua purkaa perinteisiä vastakkainasetteluja
kokemuksen eri osa-alueiden välillä. Tämä halu kohdistui myös kognitiivisen ja
esteettisen kokemuksen väliseen erotteluun. Vaikka instrumentalismi korosti tiedon roolia
kokemuksen eri vaiheiden välittämisessä toisiinsa käytännöllisessä kontekstissa, Dewey
ei hylännyt keskikaudellaan ajatusta kokemuksen kvalitatiivisesta yhteydestä, joka luo
jatkuvuutta sen eri vaiheiden välille.
Deweyn kokemuskäsitteeseen sisältyi sekä välillinen että välitön ulottuvuus (ks. luku
3.2.2.1). Kokemuksen välillinen ulottuvuus ilmenee tutkimusprosessin kanavoimassa
pragmaattisessa merkityksen muodostuksessa, jonka kulminaationa toimivat
intellektuaaliset käsitteet, tiedon objektit. Kokemuksen välitön ulottuvuus kulminoituu
esteettisessä kokemuksessa, joka ilmenee täyttymyksellisenä tunteena. Taiteellinen
toiminta saattaa nämä kaksi kokemuksen vaihetta tasapainoon: taiteellisessa toiminnassa
tietäminen yhdistyy välittömästi koettuun nautintoon, esteettiseen täyttymykseen (ks.
luku 3.6).
School and Societyn käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että Dewey pitää taiteellista
intressiä oppimismotivaation ”täytenä ilmentymänä” (ks. luku 4.1.5.2). Tekemällä
oppiminen on mahdollista kanavoida pedagogisin keinoin taiteelliseksi ilmaisuksi, jossa
mielikuvituksen kultivaatiolla on keskeinen tehtävä. Kokemuksen esteettinen ulottuvuus
liittyy nimenomaan mielikuvituksen kultivaatioon. Luovalla mielikuvituksella oli jo
Deweyn varhaisfilosofiassa tärkeä tehtävä absoluuttisen kokemuksen ideaalisten
mahdollisuuksien toteuttajana (ks. EW 2, 171–172). Myöhemmässä ajattelussaan Dewey
säilytti käsityksen mielikuvituksesta taiteen ja esteettisen kokemuksen kanavana (ks. luku
3.6). Tärkeää on oivaltaa, että Dewey piti mielikuvitusta yhdistävänä tekijänä
arkikokemuksen ja täyttymyksellisen kokemuksen välillä. Toisaalta Dewey katsoi, että
mielikuvituksella on tärkeä asema kaikessa älyllisessä toiminnassa: välittömien
kokemussituaatioiden esteettisten merkitysmahdollisuuksien toteuttaminen edellyttää
kykyä kuvitella tulevaa, ennakoida tulevaisuuden tapahtumia nykyisen kokemusaineiston
tarjoamien merkitysvihjeiden avulla. Tämä kyky ei ole luonnonlahja, vaan se opitaan
”kokemuksen taidetta”, so. älyllistä tutkimusta, harjoittamalla. Voidaan sanoa, että
taiteellinen toiminta ja siihen liittyvä esteettinen kokemus toimivat Deweyn
pedagogiikassa ”tiedon paradigmana”: pedagogisesti kanavoitu merkityksenmuodostus
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jäljittelee ihanteellisimmillaan taiteellisen ilmaisun olosuhteita (Alexander 1987, 36).
Tästä näkökulmasta kasvatus on todella ”korkein taide” (ks. luku 4.1.4).136
Dewey käsittelee oppimiskokemuksen esteettistä puolta Chicagon kaudellaan
esimerkiksi kirjoituksessa Interest in Relation to Training of the Will (1896/EW 5, 111–
150). Tässä tekstissä Dewey (emt. 128) toteaa, että taiteelliseen toimintaan (hän viittaa
tässä erityisesti kuvanveistoon) liittyy ideaalinen keinojen ja päämäärien ykseys, jota
luonnehtii “aito intressi”. Tämä ”aito intressi” viittaa esteettiseen pyrkimykseen ”kaikissa
sen ilmaisun ehdoissa”. Toisin sanoen esteettinen intressi kattaa enemmän kuin spesifisti
taiteellisen (artistisen) toiminnan (vrt. luku 3.6). Lyhyessä kirjoituksessaan The Aesthetic
Element in Education (1897/EW 5, 202–203) Dewey laajentaa tätä ajatusta toteamalla,
että “esteettinen elementti” tulisi nähdä pikemminkin kaikkeen kasvatukseen sisältyvänä
ulottuvuutena kuin etukäteen rajattuna opetussisältönä. Dewey katsoo, että ”[m]oderni
kasvatuksen teoria ja käytäntö ovat panneet liian suuren painon tahdolliselle
harjoitukselle käytännöllisessä hallinnassa, ja intellektuaaliselle harjoittamiselle
informaation hankkimisessa ja liian pienen painon [esteettisen] vastaanottavuuden
harjoittamiselle” (emt. 202–203). Dewey kehottaakin palaamaan “kreikkalaiseen
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Sutinen (2003) on tuoreessa väitöskirjassaan käsitellyt Deweyn estetiikan yhteyksiä Meadin
kasvatusteoriaan viitekehyksessä, joka liittää molempien pragmatistien pedagogisen ajattelun
kulttuuriepookkiteoriaan. Kulttuuriepookkiteoria pyrkii kuvaamaan esikielellisen toiminnan
transformaatiota ”kielellisesti jäsentyneeksi kulttuuriseksi toiminnaksi ja – – älykkääksi
toiminnaksi” (emt. 31). Sutisen tulkinnan keskeisenä lähtökohtana on, että sekä Dewey että Mead
hyväksyivät kolmivaiheisen mallin, jossa kasvavan älyllinen kehitys vaiheistetaan analogisena
(länsimaisen) kulttuurin kehitykselle. Tässä mallissa esteettisyys yhdistetään toiseen, ”välittävään
vaiheeseen”, joka kulttuurin kehityksessä kanavoi ensimmäiseen, emotionaaliseen vaiheeseen
liittyvän ”myyttisen ja herooisen epookin” kolmannen, analyyttisen vaiheen ”vapauden,
itsehallinnon ja yksilön tunnustamisen epookiksi”, ts. progressiiviseksi yhteiskuntaelämäksi (emt.
33, alkuperäinen lähde Archambault 1966, 210). Yksilön oppimisen tasolla esteettisessä vaiheessa
on kyse ”mielikuvituksellisesta epookista, mielikuvituksen ja muistin kehittymisestä” (Sutinen
2003, 33). Meadilla esteettinen vaihe viittaa paitsi asioiden havaitsemiseen, myös niiden
sosiaaliseen käyttöön (emt. 42). Myös Dewey katsoi, että kulttuurin älylliset ominaisuudet syntyvät
sosiaalisessa käytännössä: sosiaalisen kokemuksen tulkitseminen on edellytyksenä kasvulle ja
älyllisen elämänmuodon konstituutiolle (emt. 46). Esteettisellä tasolla kulttuurinen toiminta on
vielä ”ei-progressiivista” (emt. 54): kasvun (ja kasvatuksen) kulminaationa toimii analyyttinen
vaihe, jolle on ominaista reflektiivinen ajattelu. Vaikka on ilmeistä, että Dewey hyväksyi ajatuksen
reflektiivisestä älyllisyydestä kasvun keskeisenä tekijänä, on myös syytä muistaa, että hänen
myöhäisfilosofiansa korosti esteettiseen kokemukseen liittyvää täyttymyksellisyyttä kaiken
”kokemisen taiteen” – myös reflektiivisen ajattelun – päämääränä. Näin estetiikka sai nähdäkseni
Deweyn
myöhemmässä
ajattelussa
laajemman
tulkinnan
kuin
mikä
sisältyy
kulttuuriepookkiteoreettiseen malliin: vaikka ”kokemisen taide” onkin kulttuurihistoriallisesti
”ajattelun taidetta” edeltävä vaihe, progressiiviseen kulttuuriin liittyy keskeisesti kokemuksen
reflektiivisten ja esteettisten vaiheiden välinen tasapaino. Deweyn myöhemmästä suhteesta
kulttuuriepookkiteoriaan ks. (MW 6, 412), Thayer & Thayer (1978, xxiii) ja tämän työn luku
4.2.3.2.
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käsitykseen, joka määritti kasvatuksen mielihyvän ja mielipahan liittämiseksi oikeisiin
objekteihin ja ideoihin oikealla tavalla” (emt. 203, ks. myös MW 6, 385–386).137
Palaan Deweyn estetiikan pedagogisiin implikaatioihin myöhemmin. Jo tässä
vaiheessa on kuitenkin syytä huomioida, että Deweyn naturalisoitu esteettisen käsite oli
jo alustavasti muotoutunut hänen Chicagon kauden pedagogisissa kirjoituksissaan, vaikka
Dewey ei tässä vaiheessa esittänytkään systemaattista kuvausta estetiikan ja
kasvatusfilosofian välisestä yhteydestä (ks. myös Jackson 1998, xii). Chicagon kauden
pedagogiset eksperimentit kuitenkin tukivat Deweyn pyrkimystä hahmottaa kasvatus
kokemuksen aktuaalista ja ideaalista vaihetta välittävänä taiteellisena käytäntönä, johon
liittyy ihannetapauksessa mielikuvituksen kultivaation mahdollistama esteettinen
ulottuvuus (ks. myös LW 8, 193).

4.2 Deweyn varhainen Columbian kauden pedagogiikka
4.2.1 Siirtyminen Columbian yliopistoon
Deweyn yhteistyö Chicagon yliopiston kanssa katkesi hallinnollisiin erimielisyyksiin
vuonna 1904, jonka jälkeen hän siirtyi New Yorkiin Columbian yliopistoon (Dykhuizen
1973, 107–115, Martin 2002, 207–214). New Yorkiin siirtymisen myötä Dewey kohtasi
uusia filosofisia haasteita, jotka ohjaisivat häntä rekonstruoimaan ajatteluaan yhä
naturalistisempaan suuntaan. Chicagossa kehitellyt ajatukset olivat kuitenkin jo luoneet
yleiset suuntaviivat Deweyn Columbian kauden pedagogiikalle: tämä näkyy esimerkiksi
siinä, että Dewey (1997, viii) kiittää v. 1910 ilmestyneen How We Thinkin esipuheessa
Chicagon kauden työtovereitaan teoksessa esitettyjen ajatusten inspiroimisesta korostaen,
että näillä oli tärkeä asema kirjan ajatusten kokeilemisessa käytännössä.
Chicagossa Deweyn filosofian osaston työtoverit olivat jakaneet hänen
kiinnostuksensa instrumentalismin kehittämiseen. Sen sijaan Columbian filosofian
osaston kollegat edustivat varsin erilaisia näkökulmia, jotka toimivat kriittisenä
vastapainona Deweyn pragmatistisille pyrkimyksille (ks. Dykhuizen 1973, 120–122,
Hahn 1977, x–xi).138 Columbian yliopistossa Deweyn ajatteluun vaikuttivat myös
137

Tässä heijastuu Deweyn kasvava kiinnostus antiikin filosofiaa kohtaan. Siirryttyään Columbian
yliopistoon Dewey alkoi syventää klassikoihin kohdistuvaa tuntemustaan, osin filosofian osaston
kollegansa F. J. E. Woodbridgen vaikutuksesta (Sleeper 1986, 92–94, Westbrook 1991, 348, ks.
myös LW 2, 124–140).
138
Chicagon yliopiston filosofian osastolla Dewey työskenteli Meadin, Tuftsin, James R. Angellin,
Edward S. Amesin ja Addison W. Mooren kanssa. Columbian yliopiston kollegoihin taas
lukeutuivat mm. F. J. E. Woolbridge, Felix Adler, William P. Montague sekä Wendell T. Bush,
joista kukaan ei tunnustanut omakseen instrumentalismin pragmatistisia lähtökohtia (Dykhuizen
1973, 119). Columbian yliopiston filosofian laitos ei ollut ylipäätään millään muotoa omistautunut
pragmatistiselle ajattelulle: laitoksen näkyvin kontribuutio filosofiseen keskusteluun – Deweyn
naturalistisen pragmatismin ohella – koostui ”uudesta realismista”, joka vastusti instrumentalistista
tietoteoriaa (ks. tarkemmin Morgenbesser 1977, Ryan 1995, 163–166, Westbrook 1991, luku 5,
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yliopiston kulttuuriantropologit (kuten Franz Boas ja Ruth Benedict) ja ”liberaalit”
sosiologit.139 Varsinkin Boasin työ innoitti Deweya muotoilemaan kokemuskäsitettään
kulttuuriantropologiseen suuntaan. Liberaalien sosiologien piiri auttoi vastaavasti
Deweya kehittämään sosiaalifilosofiaansa. (Dykhuizen 1973, 123.)
Deweyn myöhäiskauden pedagogisen ajattelun kannalta tärkein institutionaalinen
kontakti oli Columbian yliopiston Teacher’s College, jossa hänellä oli myös opetusta
(Hahn 1977, xi). Teacher’s Collegen kautta Dewey pystyi pitämään yhteyksiä kentälle.
Laitoksen oma laboratoriokoulu perustettiin vuonna 1917. Dewey seurasi koulun työtä
kiinnostuneesti, vaikkei itse osallistunutkaan suoraan sen toimintaan. (Dykhuizen 1973,
138, Westbrook 1991, 167–168, Ryan 1995, 162–163).
Dewey työskenteli Columbian vuosinaan enemmän yleisfilosofisten kuin pedagogisten
ongelmien parissa. Pedagogiikalla oli kuitenkin edelleen tärkeä osuus hänen
kokonaisfilosofiassaan. Tätä tukee myös se, että Dewey kirjoitti yleistajuisimman
esityksensä instrumentalismistaan opettajille.140

4.2.2 How We Think
How We Think on yleisesitys Deweyn instrumentalismista sovellettua
oppimisteoreettiseen kehykseen. Kirjan tarkoituksena on valottaa opettajaksi
opiskeleville älyllisen tutkimusprosessin tunnusmerkkejä ja esittää siihen liittyvän
reflektiivisen ajattelun looginen rakenne. Thayerin & Thayerin (1978, xxiii) mukaan teos
on myös ”pedagoginen ohje – – kasvattajille ja opettajille, jotka ovat kiinnostuneita
nuorten ihmisten harjoittamisesta ajattelun tieteessä ja taiteessa”.141
MW 6, 472–482). On syytä pitää mielessä, että pragmatismista alettiin puhua laajemmin
filosofisena oppisuuntana vasta 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Idealismi oli tässä vaiheessa
edelleen varteen otettava kritiikin kohde ”uusille realisteille”, mikä selittänee osaltaan Deweyn
instrumentalismista tehdyt idealistiset tulkinnat (Dykhuizen 1973. 121). Uuden realismin,
pragmatismin ja idealismin välisistä jännitteistä ks. esim. Kucklick (2001, luku 11).
139
Deweyn ajatteluun vaikuttivat tässä suhteessa etenkin Charles Beard, James Harvey Robinson,
James Shotwell, Robert M. MacIver, Wesley Mitchell ja Rexford Huy Tugwell (Dykhuizen 1973,
123).
140
Kuten tulemme huomaamaan, Dewey oli Columbian yliopiston aikanaan aktiivinen myös
koulutuspoliittisesti: hän otti tiukasti kantaa julkista koulutusta ja ammattikoulutusta käsitteleviin
kysymyksiin. Lisäksi Dewey oli aktiivisesti mukana pedagogisessa järjestötoiminnassa (ks.
Dykhuizen 1973, 140–146).
141
Dewey teki muutoksia teoksen toiseen versioon, joka ilmestyi vuonna 1933. Toinen versio oli
ensimmäistä laajempi ja pyrki selkeyttämään ensimmäisen version loogisia ideoita. Toisessa
versiossa Dewey otti myös kantaa progressiivisten koulujen kritiikkiin. (LW 8, 107–108.)
Ensisijaisena lähteenäni on tässä teoksen ensimmäinen versio: viittaan kuitenkin myös toiseen
versioon tarvittaessa. Prawat (2000b, 2001, 2002b, 2003) on esittänyt argumentin, jonka mukaan
How We Thinkin uuteen painokseen tehdyt muutokset osoittavat Deweyn muuttaneen pedagogista
ajatteluaan 1910-luvun puolivälissä tavalla, joka heijastaa enemmän Peircen kuin Jamesin
vaikutusta. Tämän argumentin mukaan Deweyn varhaispedagogiikan ”toimintapohjainen,
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How We Think edustaa Deweyn (MW 6, 179) mukaan näkemystä, jonka mukaan
oppimista “vakauttava ja keskittävä faktori löytyy sen asenteen, ajattelun tavan,
omaksumisesta – – jota kutsumme tieteelliseksi”. Kyse ei ole niinkään siitä, että
tieteellinen toiminta olisi omaksuttava pedagogiikan lähtökohdaksi sellaisenaan, vaan
pikemminkin sen tunnustamisesta, että “lapsuuden luonnollinen – – asenne, jota edustaa
kiihkeä uteliaisuus, hedelmällinen mielikuvitus ja rakkaus kokeiluun, asettuu – – hyvin
lähelle tieteellisen mielen asennetta” (emt.). Toisin sanoen tieteeseen liittyvä
eksperimentaalinen näkökulma on jo juurtunut lähtökohdissaan kasvavan tapaan kohdata
maailma. Kasvatuksen tehtävänä on kanavoida tämä tutkimusimpulssi produktiiviseksi ja
konstruktiiviseksi tutkimusintressiksi, ”ajattelun taiteeksi” (LW 8, 182, ks. myös luku
4.1.5.2). Tämä huomio viitoittaa tietä oppimisen tarkastelulle instrumentalistisen logiikan
termein.
How We Think pyrki myös hyödyntämään Jamesin funktionalistisen psykologian
instrumentalistista tulkintaa vakiintuneiden oppimispsykologisten näkökulmien
kritiikissä. Thayerin & Thayerin (1978, xxiii) mukaan Deweyn How We Thinkissa
esittämä oppimispsykologia asettuu kolmea sen kirjoitushetkellä vallinnutta näkemystä
vastaan: (1) ”sielunkykyjen psykologiaa” (faculty psychology), joka korosti muodollisten
opetusjärjestelyjen ja oppimisponnistelun kasvatuksellista arvoa kasvavan motivaatiosta
riippumatta, (2) herbartilaisuutta, joka hylkäsi ajatuksen opetuksen sisällöstä
riippumattomasta mielestä korostaen opetusmenetelmän keskeisyyttä,142 sekä (3)
”kehitysvaiheiden teoriaa”, joka katsoi oppijan sisäisen kasvun lainalaisuuksien
osoittavan kriteerin opetuksen sisällön valinnalle, järjestämiselle ja opetusmenetelmälle.
Dewey halusi korvata nämä mielestään yksipuoliset näkökulmat transaktionaalisella
lähestymistavalla, joka ottaa huomioon ympäristössään toimivan yksilön situationaaliset
lähtökohdat erehtymättä liialliseen oppilaskeskeisyyteen. Tältä osin How We Think jatkoi
refleksikaariartikkelissa esitettyä systeemisen oppimispsykologian kehittelyä (ks. luku
4.1.6.1).
ongelmakeskeinen ja käytännöllinen (hands-on)” lähestymistapa sai antaa vuoden 1915 paikkeilla
tilaa ”oppialakeskeiselle, sosiokonstruktivistiselle puolelle” (Prawat 2000b, 805). Oman tulkintani
mukaan Dewey ei hylännyt varhaispedagogiikkansa instrumentalistisia piirteitä, vaikka ehkä
korostikin myöhemmässä pedagogiikassaan enemmän opettajan ja oppiaineiden loogisen
järjestyksen merkitystä. On myös selvää, että Dewey painotti ensimmäisistä pedagogisista
kirjoituksistaan lähtien kasvatuksen ja oppimisen sosiaalista luonnetta (ks. Stanic & Russell 2002,
Glassman 2003). Palaan How We Thinkin ensimmäisen ja toisen painoksen välisten erojen
problematiikkaan luvussa 4.6.3.2.
142
Herbartilaisuutta voi pitää hallitsevana pedagogisena suuntauksena 1800-luvun lopun
Yhdysvalloissa (Archambault 1966, xviii, Dykhuizen 1973, 91–92, Burnett 1976, xvii–xviii,
Bowen 1981, 175). Vaikka Dewey kritisoi Herbartin käsityksiä yksilön kehityksestä (MW 2, 39–
52), yksilön kiinnostuksen keskeisyydestä (EW 5, 140–141) sekä opetuksen muodollisista asteista
(Dewey 1997, 202–206), herbartilaisuudella oli ilmeisesti huomattava vaikutus hänen oman
pedagogiikkansa muotoutumiseen (ks. Berding 2000). Dewey “näki herbartilaisuuden – –
välietappina perinteisen ja – – modernin kasvatusteorian välissä” (Burnett 1976, xxxiii, ks. myös
MW 9, luku 6). Archambaultin (1966, xxvi) mukaan Deweyn esittämä herbartilaisuuden kritiikki
onkin parhaiten ymmärrettävissä laajemmassa yhteydessä, ”puhtaasti rationaalisen tieteen
kritiikkinä”.
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How We Think on jaettu kolmeen pääosaan, joissa Dewey pyrkii perustelemaan
reflektiivisen ajattelun pedagogista merkitystä ja sen harjoittamisen ehtoja, esittämään
reflektiivisen ajattelutoiminnan loogisen analyysin sekä pohtimaan toiminnan ja ajattelun
välistä suhdetta kehityspsykologian näkökulmasta.

4.2.2.1 Reflektiivisen ajattelun pedagoginen merkitys ja ehdot
How We Thinkin ensimmäisessä osassa Dewey pyrkii vastaamaan kysymyksiin, jotka
koskevat (1) reflektiivisen ajattelun yleistä luonnetta, (2) sen harjoittamisen tarvetta, (3)
sen harjoittamisen luonnollisia ja (4) institutionaalisia resursseja sekä (5) sen
psykologisten ja loogisten faktorien välistä yhteyttä.
(1) Reflektiivisen ajattelun luonne. Deweyn (1997, 5–6) mukaan kasvatuksen
keskeisenä päämääränä on ohjata reflektiivisten ajattelutottumusten muodostamiseen.
Reflektiivinen ajattelu on loogiselta rakenteeltaan tulevaisuuteen suuntautuvaa
merkityksenantoa, jossa huomio kohdistuu ”[tarkkailtavan] objektin ja sen vihjaaman
objektin väliseen yhteyteen” (emt. 7). Reflektio viittaa ennen kaikkea tämän
merkityksentuoton prosessin älylliseen vaiheeseen, kykyyn ”käännellä asiaa mielessä ja
alistaa se vakavalle ja johdonmukaiselle harkinnalle” (LW 8, 112).
Reflektion lähtökohtia ovat epäily ja tutkimus. Reflektiivinen ajattelu kiinnittyy
yksilön välittömään kokemuspiiriin, kokemuksen esireflektiivisen ”taustaan”.
Reflektiivinen ajatteluprosessi käynnistyy, kun taustassa esiintyy häiriö, joka synnyttää
epäilyn tunteen, ongelmallisen situaation, johon liittyy vaihtoehtoisia etenemistapoja.
Ongelmallinen situaatio toimii samalla koko reflektioprosessia ohjaavana periaatteena:
”[o]ngelma asettaa ajattelun lopputuloksen ja lopputulos kontrolloi ajatteluprosessia
(Dewey 1997, 12, kursivointi alkup., ks. myös LW 8, 114 ja tämän työn luku 3.2.3.1).
Pedagogista toimintaa järjestettäessä on tärkeää tunnistaa reflektiivisen ajattelun
situationaalisuus ja ongelmalähtöisyys. Tähän liittyy kolme näkökohtaa: (a) opetus ei voi
perustua ennalta annettuun oppisisältöön, jota pyritään välittämään oppilaille etukäteen
vakiinnutettujen metodien avulla; (b) opetuksen on aina lähdettävä liikkeelle oppijan
kokemasta ongelmasta; (c) on tärkeää pitää yllä epäilyksen tilaa, sillä vain se ajaa
oppimisprosessia eteenpäin (Dewey 1997, 13).
Kaksi ensimmäistä näkökohtaa mukailevat Deweyn Chicagon kauden teksteissä
esitettyä lapsilähtöisen pedagogiikan vaatimusta. Kolmas tuo esiin jo Peircen (ks. esim.
CP 5.370–373) korostaman ajatuksen epäilyn roolista merkityksentuotossa. Epäilyn tilan
ylläpitämisen korostaminen heijastaa myös Deweyn Chicagon kaudella kehittelemää
psykologista näkemystä, jonka mukaan motivaatio ongelman ratkaisemiseksi herää
vastakkaisten pyrkimysten välisestä ristiriidasta (ks. tarkemmin EW 5, 106–107, tämän
työn luku 4.1.6.1).
(2) Reflektiivisen ajattelun tarve. Miksi sitten reflektiivistä ajattelua tulisi kehittää
kasvatuksessa? Deweyn (1997, 14–18) mukaan reflektiivisen ajattelun kehittäminen
tekee mahdolliseksi kolme asiaa: (a) irrottautumisen impulsiivisesta ja rutiinien
ohjaamasta toiminnasta huomioimaan ”etäiset” asiat välittömästi läsnä olevien asioiden
välityksellä, ts. tuottamaan merkitystä pragmaattisessa mielessä; (b) systemaattisten
merkkijärjestelmien hyödyntämisen toiminnan yhä tehokkaammassa säätelyssä; (c)
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reflektion kohteiden laadullisen rikkauden havaitsemisen. Kaksi ensimmäistä näkökohtaa
liittyvät ajattelun käytännölliseen säätelytehtävään. Kolmas liittyy Deweyn taipumukseen
ymmärtää tutkimuksessa tuotettu objekti laadullisesti rikkaampana kuin tutkimuksen
lähtökohtana toimiva situaatio: tutkimuksen objektit paljastuvat kvalitatiivisessa
rikkaudessaan tutkimusprosessin kautta (emt. 18).
Reflektiivisellä ajattelulla on keskeinen tehtävä maailman objektivaatiossa. Dewey
katsoo, että maailma on tutkimuksen kohteena niin kauan tiedon tavoittamattomissa, kun
emme liitä sen aspekteja johonkin laajempaan toimintaamme ohjaavaan
merkityskehykseen. Tämä näyttäisi viittaavan konstruktivistiseen epistemologiseen
tulkintaan, jossa tiedon kohteen ajatellaan muodostuvan vasta tutkimusprosessin aikana
(ks. Puolimatka 2002, luku 3). Kuten edellä on jo käynyt ilmi, Deweya ei voi kuitenkaan
pitää tietoteoreettisena konstruktivistina sanan ankarassa merkityksessä: vaikka tiedon
objekti tuotetaankin tutkimusprosessissa ja vaikka tiedon tuotto liittyy symbolisiin
prosesseihin, tieto perustuu esikielelliseen semioottisen agentin ja toimintaympäristön
väliseen vuorovaikutukseen, ts. se on ”ruumiillistunutta”. Tiedon epistemologinen kriteeri
määräytyy sen funktion perusteella: tärkeämpää, kuin jäädä erittelemään ajattelevan
olennon ja reaalimaailman välistä ontologista suhdetta, on keskittyä siihen, mihin tieto
pyrkii, ts. mitä merkityksentuotolla pyritään kussakin ongelmatilanteessa saamaan
aikaan. Tämä on tiedon todellinen ”kohde”. (Ks. luku 3.2.3.4.)
Tiedonmuodostuksen pragmaattista painotusta silmällä pitäen Dewey perustelee How
We Thinkissa sivukaupalla ”oikeiden ajattelun tottumusten” tärkeyttä tuoden samalla esiin
eron loogisesti pitävän ja pitämättömän päättelyn välillä (Dewey 1997, 20). Kasvatuksen
tehtävänä on paitsi tarjota oppilaille mahdollisuus kehittää loogista välineistöään, myös
suojella yksilöä hänen oman mielensä ja tradition ”harhaisilta taipumuksilta” (emt. 25).
Koska jokainen päätelmä voi periaatteessa olla ”väärä”, ts. pragmaattisessa mielessä
tehoton, on tärkeää koetella päätelmiä käytännössä, joka toimii samalla niiden loogisena
johtopäätöksenä. Kasvatuksen tehtävinä on ”kultivoida syvälle istutettuja ja tehokkaita
tapoja erottaa testatut uskomukset pelkistä olettamuksista, arvauksista ja mielipiteistä”, ja
tätä kautta ”kehittää elävä, rehellinen ja avoin mieltymys päätelmiin, jotka on
kelvollisesti perusteltu”, sekä ”juurruttaa yksilön toimintatapoihin tutkimuksen ja
päättelyn menetelmät, jotka soveltuvat erilaisten esiin tulevien ongelmien ratkaisuun”
(emt. 27–28). Koska tutkimuksen menetelmät eivät ole ”luonnonlahjoja” – vaikka
taipumus niiden oppimiseen onkin myötäsyntyinen – eivätkä välttämättä kehity itsestään
”luonnollisen ja sosiaalisen ympäristön kausaalisessa vaikutuksessa”, kasvatuksella on
tärkeä tehtävä niiden tuottamisessa ja ohjaamisessa (emt. 28). (Ks. myös LW 8, 130–
139.)
(3) Reflektiivisen ajattelun luonnolliset resurssit. Deweyn mukaan kasvatus perustuu
aina ennalta olemassa oleviin luonnollisiin voimavaroihin, kasvavan taipumuksiin.
Kasvavaa ei voi opettaa ajattelemaan, mutta häntä voi opettaa ”ajattelemaan hyvin”, ts.
reflektiivisesti (emt. 29). Aloite on kuitenkin aina kasvavalla, mikä edellyttää
kasvattajalta tietoa tämän kyvyistä ja taipumuksista.
Dewey (emt. 30–40) erottaa kolme “luonnollista resurssia” kasvatuksen yleisiksi
lähtökohdiksi: (a) “uteliaisuuden” (curiosity), (b) “vihjeen” (suggestion) ja (c)
“järjestyneisyyden” (orderliness).
a) Uteliaisuus viittaa organismin toiminnan biologisella tasolla esiin tulevaan
“yltäkylläisen orgaanisen energian ilmaisu[un]” (emt. 31). Tämä luonnollinen
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energia ilmenee pikkulapsen käyttäytymisessä tutkimisen ja manipuloinnin tarpeena
(emt.). “Korkeammalla tasolla” uteliaisuus perustuu sosiaalisiin ärsykkeisiin:
kasvava oppii hyödyntämään kehittyviä kommunikaatiotaitojaan uteliaisuutensa
tyydyttämiseksi (emt. 32). Todella älylliseksi uteliaisuus kuitenkin muuttuu vasta
silloin, kun se perustuu “asioiden havainnoinnin ja materiaalin kokoamisen esiin
houkuttelemiin ongelmiin” (emt. 33, kursivointi alkup.). Kasvattajan tehtävänä on
ohjata kasvavan luonnollista uteliaisuutta kohti sosiaalista ja eksperimentaalista
vaihettaan.
Vihjeen kohdalla Dewey korostaa, että oppiaineksen kasvattava funktio toteutuu
kulloisenkin ongelmallisen situaation lähtökohdista. Situaatio on lähtökohdissaan
subjektia ja objektia vailla: “me emme ajattele – – ; ajattelu on jotain, joka tapahtuu
meissä” (emt. 34, kursivointi alkup.). Kasvavan voidaan katsoa muuttuvan
ajattelevaksi subjektiksi “aktiivisesti vastuullisessa mielessä” vasta silloin, kun hän
on saavuttanut “sen metodin hallinnan, jossa vihjeen funktio toteutuu, ja hyväksynyt
vastuun sen seuraamuksista” (emt.). Deweyn mukaan vihjeeseen liittyy kolme
huomioitavaa pedagogista ulottuvuutta: (i) luontevuus (ease), (ii) laajuus (range) ja
(iii) syvyys (depth):
Kasvavaa arvioidaan usein sen mukaan, miten luontevasti hän kykenee ottamaan
vaarin oppiaineksen vihjeistä. Kyse on ennen kaikkea kokemussituaation
luontevuudesta. Dewey muistuttaakin, että oppilaiden jakaminen edeltä käsin
aktiivisiin ja passiivisiin vie helposti huomion oppiaineksen luonnolliselta
motivoivuudelta: “toivottomaksi leimattu oppilas voi reagoida nopealla ja elävällä
tavalla, kun käsillä oleva asia (thing-in-hand) näyttää hänestä vaivan arvoiselta
(worth while)”. (emt. 35).
Oppiaineksen tarjoamien vihjeiden laajuus on niin ikään syytä pitää hallinnassa:
“paras mielellinen tapa sisältää tasapainon vihjeen niukkuuden ja liiallisuuden
välillä” (emt. 36).
Deweyn mukaan oppimisen syvyys ei ole substantiaalista, vaan pragmaattista.
Periaatteessa mikä tahansa oppiaine voi olla älyllisesti haastava, koska ajattelu
perustuu spesifeihin ongelmiin, joissa “erilaiset asiat vihjaavat omia asianmukaisia
merkityksiään, kertovat omia ainutlaatuisia tarinoitaan – –, eri tavoin eri ihmisille”
(emt. 39). Dewey kuitenkin kehottaa opettajaa ottamaan huomioon, että ajattelun
tapojen muokkaaminen vie aikaa. Oppilaan “voimille” tulee suoda mahdollisuuksia
“koota itsensä paneutuakseen tehokkaasti käsillä olevaa ongelmaan” (emt. 38).
Tässäkin suhteessa yksilöiden väliset erot ovat suuria: oppilas saattaa kärsiä omien
kykyjensä ristiriidasta opetusta ohjaavien standardien kanssa.
Yksittäiset vihjeet eivät vielä muodosta reflektiivistä ajattelua: ne tulee “sovittaa
suhteessa toisiinsa ja – – tosiasioihin, joiden todistusarvosta ne ovat riippuvaisia”
(emt. 39), ts. ne tulee järjestää. Asianmukainen järjestysperiaate ei ole apriorinen,
vaan juontuu tutkimusprosessin “määrätietoisuudesta ja varmuudesta” (emt. 40), joka
suuntautuu “yhdistettyyn johtopäätökseen” (emt. kursivointi alkup.). Tämä
”yhdistetty johtopäätös” piilee asiasisällön loogisessa muotoutumisessa. Voidaan
sanoa, että Dewey arvostaa enemmän ajattelun joustavuutta, jatkuvuutta ja
johdonmukaisuutta kuin sen mukautumista opeteltavan asiasisällön edeltä säädettyyn
loogiseen rakenteeseen (ks. myös LW 8, 155). Järjestyneisyys on näin pikemminkin
ajatteluprosessin kuin oppiaineksen ominaisuus.
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(4) Ajattelun institutionaaliset resurssit. Tarkastellessaan ajattelun institutionaalisia
ehtoja Dewey hyökkää sielunkykyjen psykologiaan perustuvaa empirististä
kasvatusajattelua vastaan. Empiristinen teoria erottaa reflektion omaksi kokemuksen
alueekseen ja edellyttää sen harjoittamista erillään muista ”mielellisen koneiston” osista
(emt. 156). Samalla se jakaa oppiaineksen ennalta käsin loogisiin ja käytännöllisiin
aineisiin korostaen edellisten pedagogista arvoa jälkimmäisten kustannuksella.
Deweyn (1997, 50) mukaan perinteiseen oppiaineiden jakoon taitoaineisiin,
tiedollisiin aineisiin ja loogisiin aineisiin liittyy omat vaaransa. Yhden aineryhmän
merkitystä ei saa painottaa muiden ryhmien kustannuksella. Loogisten aineiden –
Deweyn aikana lähinnä aritmetiikan ja kieliopin – irrallisuus elämästä on ilmeinen
esimerkki. Toisaalta myöskään taitoaineet eivät saa poiketa periaatteesta, jonka mukaan
mikä tahansa kyky voi olla kasvatuksellisesti mielekäs vain siinä määrin, kun
”älyllisyydellä on ollut osansa” sen oppimisessa (emt. 52). Myös taito- ja taideaineisiin
harjaantumisen tulee noudattaa yleistä tutkimuksen logiikkaa, sillä ”mikä tahansa aihe,
kreikankielestä ruuanlaittoon, piirtämisestä matematiikkaan, [voi olla] intellektuaalinen –
– [vain] funktiossaan – voimassaan aloittaa ja ohjata merkityksellistä tutkimusta ja
reflektiota” (emt. 39, kursivointi lisätty).
Deweylle millä tahansa oppiaineella voi olla älyllistä arvoa, koska mikä tahansa
ongelmasituaatio voi toimia tutkimuksen lähtökohtana ja koska opittavan arvo määräytyy
sen mukaan, miten se kasvattaa ”uteliaisuuden, vihjeen sekä kokeilun ja testaamisen
tapojen – – laajuutta ja tehokkuutta” (emt. 45–46). Deweyn mukaan tämän tosiasian
tunnustava opettaja löytää itsensä kahden haasteen edestä: (a) opettajan tulee paitsi
ymmärtää kasvavien yksilöllisiä piirteitä ja tapoja, myös (b) ymmärtää ”ehtoja, jotka
muovailevat – – suuntia”, joissa nämä tavat ”ilmaisevat itsensä” (emt. 46). Tämä asettaa
opettajan käsityksen kasvatusmetodista uuteen valoon: metodi ei käsitä pelkästään
välineitä kasvavan mielen harjoittamiseksi vaan myös ”mitä tahansa koulun ilmapiirissä
ja toiminnassa, mikä vaikuttaa millään tavalla lapsen uteliaisuuteen, vastaanottavuuteen
ja järjestelmälliseen toimintaan” (emt.). Toisin sanoen kasvatusmenetelmä kattaa
opetusjärjestelyt laajassa mielessä – mukaan lukien henkilöt, joiden kanssa kasvava on
tekemisissä, opeteltavat aineet sekä kasvatustavoitteet ja ideaalit (ks. myös luku 4.1.3).
Deweyn mukaan ”[k]aikki, mitä opettaja tekee, ja tapa jolla hän sen tekee, kiihottaa
lasta vastaamaan tavalla tai toisella ja jokaisella vastauksella on taipumus kiinnittää
lapsen asenne tavalla tai toisella” (emt. 47, kursivointi alkup.). Opettajan omat
dispositiot ovat toisin sanoen erottamaton osa oppimistilannetta ja tätä kautta opettajan
työskentelyä. Tässä piilee kolme vaaraa: (a) opettaja voi tietämättään vahvistaa
oppilaassa käyttäytymistaipumuksia, jotka sopivat opettajan omaan asennoitumiseen, ja
tätä kautta jättää huomiotta oppilaan yksilölliset piirteet; (b) opettaja voi antaa liian
suuren merkityksen välittömälle kontaktille ajaen tätä kautta oppilasta henkilökohtaiseen
riippuvuuteen; (c) opettaja voi huomaamattaan vaatia oppilasta mukautumaan omiin
vaatimuksiinsa tarkasteltavan ongelman esittämien vaatimusten sijasta.
(5) Ajattelun psykologisten ja loogisten tekijöiden välinen yhteys. Dewey toistaa How
We Thinkissa aiemman näkemyksensä logiikasta tutkimuksena, joka kiinnittää
systemaattista huomiota reflektiiviseen ajatteluun ”niin, että se voi tuottaa parhaat
mahdolliset tulokset annetuissa oloissa” (emt. 56). Kuten edellä on käynyt ilmi (ks. luku
3.2.1), ”looginen” viittaa Deweylle pikemminkin empiirisin ehdoin toimivaan ”ajattelun

134
taiteeseen” kuin abstraktiin päättelyoppiin (ks. myös emt. 57). Tässä ”praktisessa ja
elävässä mielessä” logiikka on väistämättä jokaisen kasvattajan työn keskiössä (emt.).
Naturalistisen näkökulman mukaan logiikkaa ei ole mahdollista erottaa psykologisista
prosesseista (ks. LW 8, 171–176). Dewey ei kuitenkaan kannata sellaista
yksilöpsykologista näkökulmaa, joka ”panee vähän painoa organisoituun asiasisältöön –
–, ja käsittää metodin konstituoiduksi erilaisista apukeinoista yksilöiden myötäsyntyisten
potentiaalien stimuloimiseksi ja herättämiseksi niiden luonnollisessa kasvujärjestyksessä”
(Dewey 1997, 58). Dewey ei myöskään missään vaiheessa kannata laissez-fairepedagogiikkaa. Vaikka onkin erheellistä sortua näkemykseen, jonka mukaan ainesisältö
yksin määräisi oppimisen kulun, oppimiselle on silti löydettävissä looginen järjestys. On
kuitenkin muistettava, ettei tämä järjestys ole kokemusta edeltävä, apriorinen, vaan että
sen avaimet löytyvät aina oppimisen empiirisestä kontekstista.
Vaikkei Dewey siis allekirjoitakaan lapsikeskeistä kasvatusihannetta (erotettuna
lapsilähtöisestä ihanteesta), hän löytää oman aikansa ainekeskeisistä opetusjärjestelyistä
kosolti arvostelun aihetta. Kritiikin kohteeksi nousee erityisesti opetuksen järjestäminen
universalisoivan logiikan mittapuun mukaan. Deweyn (emt. 59) mukaan koulun
oppisisältöjä on pyritty perinteisesti välittämään valmiiksi annettujen ”loogisten tapojen”
omaksumisen kautta. Deweyn toisessa yhteydessä käyttämää esimerkkiä lainaten tämä on
kuin uimaan opettelemista kuivalla maalla (ks. MW 4, 272, LW 17, 241). How We
Thinkissa Dewey (1997, 59–60) esittää seuraavan esimerkin:
[ – – ] piirustusta on opetettu teorian pohjalta, jonka mukaan koska kaikessa
kuvallisessa representaatiossa on kyse suorien ja kaartuvien linjojen yhdistämisestä,
yksinkertaisin menettelytapa on saada oppilas omaksumaan ensin kyky piirtää suoria
linjoja erilaisissa asemoissa – –, sitten tyypillisiä kaaria; ja lopulta, yhdistämään suoria
ja kaartuvia linjoja erilaisissa vaihteluissa todellisia kuvia konstruoidakseen. Tämä on
näyttänyt tarjoavan ideaalisen ”loogisen” menetelmän, alkaen elementtien analyysista
ja edeten säännöllisessä järjestyksessä yhä kompleksisempiin synteeseihin, jokaisen
elementin tullessa määritellyksi käyttönsä hetkellä ja tätä kautta selkeästi
ymmärretyksi. (Ks. myös LW 8, 162.)
Deweyn (1997, 60) mukaan ”loogisen menetelmän väärin ymmärtäminen on – –
saattanut pedagogiikan huonoon valoon”. Edellä kuvatun kaltainen analyyttissynteettinen opetusmenetelmä liittyy helposti ”kokoelmaan mekaanisia, itsetietoisia
apukeinoja, joka korvaa yksilön henkilökohtaisten mielellisen liikkeen – – ulkoisella
skeemalla” (emt. 60–61). Tästä seuraa pahimmillaan sisäisen motivaation puute ja
oppilaan vieraantuminen opittavasta. Opetus ei pääse hyödyntämään ”aidosti älyllisten
faktorien läsnäoloa [oppilaan] olemassa olevissa voimissa ja intresseissä” (emt.). Tähän
liittyy myös intellektualismin vaara: Deweyn mukaan ”on absurdia olettaa, että mieli,
joka tarvitsee harjoitusta, koska se ei kykene suorittamaan [analyyttisia] operaatioita,
voisi lähteä liikkeelle siitä, mihin ekspertin mieli lopettaa” (emt. 61–62). Aikuisen
logiikka ei ole lapsen logiikan korvike. Toisaalta on myös virheellistä olettaa, ettei
kasvava kykenisi lainkaan loogiseen päättelyyn: ”[t]osiasiassa mielellä on jokaisessa
kehityksensä vaiheessa oma logiikkansa” (emt. 62). Psykologiset faktorit eivät korvaudu
tutkimusprosessin aikana loogisilla faktoreilla, vaan molemmat edellyttävät toisiaan
edustaen ”saman jatkuvan normaalin kasvun aiempaa ja myöhempää vaihetta” (emt.,
kursivointi alkup.).
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Dewey samaistaa pedagogisen kurinalaisuuden (discipline) tutkimusprosessin
loogiseen kulkuun: ”kuri edustaa alkuperäistä syntyperäistä varustusta (native
endowment) käännettynä asteittaisen harjoituksen avulla vaikuttavaksi voimaksi” (emt.
63, ks. myös luku 4.1.5.5). Kasvatuksen päämääränä ei ole pitää kuria, vaan kehittää
kurinalainen mieli (disciplined mind). Tästä näkökulmasta kurinalaisuus ei ole kasvavan
luonnollisten taipumusten tukahduttamista, vaan jotain ”positiivista ja konstruktiivista”,
”mielelliseen tehtävään käsiksi käymisen tavaksi tullutta (habitual) voimaa”. (Emt. 63–
64). Kasvatuksen kurinalaisuudessa piilee myös avain positiiviseen vapauteen. Kasvavan
vapaus on nimenomaan älyllistä vapautta: se perustuu ”harjoitettuun ajatuksen voimaan,
kykyyn ”käännellä asioita ympäri”, tarkastella [niitä] harkiten, arvioida, onko
päätöksentekoon tarvittava todistusaineisto käsillä – –, ja jos ei, kertoa, mistä ja miten
etsiä sitä” (emt. 66–67, ks. myös LW 8, 182–186).

4.2.2.2 Ajattelun logiikka
How We Thinkin toinen osa on ensimmäistä systemaattisempi: siinä Dewey pyrkii
esittämään joukon “loogisia harkintoja”, jotka koskevat “ajattelun normaalia kasvua”
(Dewey 1997, 68). Dewey toistaa tässä yhteydessä instrumentalistisessa logiikassaan
esittämänsä viisivaiheisen ajattelun analyysin. Koska olen jo käsitellyt aiemmin
tutkimusprosessin mallia, tyydyn seuraavassa lähinnä tarkastelemaan sen loogisia ja
pedagogisia implikaatioita. Huomioni kohdistuu (1) päättelyn induktiiviseen ja
deduktiiviseen vaiheeseen, (2) arvostelman, analyysin ja synteesin luonteeseen, (3)
merkityksen, käsityksen ja määritelmän väliseen suhteeseen, (4) konkreettisen ja
abstraktin ajattelun väliseen eroon sekä (5) empiirisen ja tieteellisen ajattelun
tunnuspiirteisiin.
(1) Induktio ja deduktio. Deweyn (emt. 78) mukaan kasvatuksen päämääränä on
”järjestäytynyt tai loogisesti harjoitettu mieli”, joka kykenee päätelmien tekemiseen, ts.
”arvioimaan, miten pitkälle [tutkimusprosessin] vaiheet tulee viedä kussakin – –
tilanteessa”. Päättely on aina situoitua: ”jokaista tapausta tulee käsitellä silloin, kun se
nousee esiin, sen tärkeyden ja sen kontekstin pohjalta, jossa se nousee esiin” (emt.).
Tutkimusprosessin tuloksena tuotettava ymmärrys tuo tapaukseen sisältyvät
partikulaariset faktat esiin uudessa merkityksessä, kvalitatiivisesti muuttuneina.
Merkityksen tulo ilmi ei ole kuitenkaan tutkimusprosessin lopullinen päätepiste: ”vihjattu
merkitys” tarjoaa lähinnä ”mielellisen alustan (platform), intellektuaalisen näkökulman,
jolta huomioida ja määritellä aineistoa huolellisemmin, etsiä lisähavaintoja ja saada
aikaan eksperimentaalisesti olosuhteiden muutos” (emt. 79). Päättely on fallibilistista ja
jatkuvaa.
Dewey hahmottaa oppimisen perustana toimivaa merkityksentuoton prosessia
perinteisin päättelyn termein, induktion ja deduktion vuorovaikutuksena.
Instrumentalismin näkökulmasta induktio ja deduktio saavat kuitenkin naturalistisen
tulkinnan. Koska situationaalisilla muuttujilla on tutkimusprosessin lähtökohtana
toimivaa ongelmaa konstituoiva tehtävä ja koska nämä muuttujat ovat suureksi osaksi
suoran pedagogisen säätelyn tavoittamattomissa (ts. koska ongelmallinen situaatio on
aina suureksi osaksi epämääräinen, omille reuna-alueilleen häipyvä), ainoa mahdollisuus
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ohjata tutkimuksen induktiivista momenttia perustuu epäsuoraan ohjaukseen. Dewey
vertaa epäsuorasti ohjattua induktiota lääkärin tekemään diagnoosiin. Ammattitaitoinen
lääkäri pidättäytyy taudinmäärityksestä kunnes hänellä on käsissään riittävä aineisto
oireiden taustalla vaikuttavien tekijöiden punnitsemiseksi. Vastaavasti epäsuora induktio
tarkoittaa “kaikkia prosesseja, joilla aineiston havainnointia ja kokoamista säädellään
pitäen silmällä selittävien käsitysten ja teorioiden esittämistä” (emt. 86, kursivointi
alkup., vrt. LW 8, 211–216).
Tällaiseen epäsuoraan induktioon liittyy kolme vaihetta: (a) epäolennaisten tekijöiden
eliminointi, (b) yksittäistapausten valikoiva painottaminen sekä (c) “aineiston harkittu
konstruktio kokeellisen variaation kautta” (Dewey 1997, 86).
a) Induktiota suorittavan tutkijan tulisi pyrkiä eliminoimaan tekijät, jotka sisältävät
eniten subjektiivisia virhemahdollisuuksia. Lähinnä tulevat kysymykseen sellaiset
virhemahdollisuudet, jotka voivat juontua tutkijan omista intresseistä, tavoista tai
ennakkoluuloista (ks. myös emt. 22).
b) Valikoivan painottamisen tarkoituksena on erotella tutkimuksen lähtökohtana olevan
situaation moninaisuudesta päätelmien kannalta merkitykselliset piirteet. Dewey
(emt. 90) muistuttaa tässä yhteydessä “samanlaisuuden” ja “eron” dialektiikasta
induktion lähtökohtana: “jos havainnoija ei pidä huolta siitä, että hän ottaa
havaittujen tapausten erot niin äärimmäisinä kuin olosuhteet sallivat, ja ellei hän
huomioi erilaisuutta yhtä huolellisesti kuin samanlaisuutta, hänellä ei ole keinoa
määrittää – – aineiston todistuksellista voimaa” (emt.). Dewey rinnastaa tällaisen
loogisen eron tekemisen negatiivisten tapausten saamaan merkitykseen kokeellisessa
tutkimuksessa: “anomaliat, poikkeukset, – – ovat niin tärkeitä, että monet
tieteellisten tekniikoiden hyödyntämät välineet on suunniteltu puhtaasti
havaitsemaan, tallentamaan ja painamaan [niitä] mieleen” (emt.).
c) Kokeilu, eksperimentaatio, on paras ja hallittavin tapa säännöstellä havaitsemisen
ehtoja. Kokeellinen variointi pyrkii konstruoimaan ”säännöllisin askelin, jotka on
omaksuttu edeltä käsin tapahtuneen suunnittelun pohjalta, tyypillisen – – tapauksen”
(emt. 91, kursivointi alkup.). Kokeilu auttaa myös sellaisten virhetekijöiden
hallinnassa, jotka juontuvat koettujen tosiasioiden esiintymisen harvinaisuudesta,
yksityiskohtaisuudesta tai tavanomaisuudesta. Kokeellisen menetelmän avulla tutkija
pääsee toisin sanoen käsiksi olosuhteisiin, jotka muuten saattaisivat jäädä
huomioimatta. (Emt. 91–93.)
Induktio ei kuitenkaan riitä reflektiivisen tiedontuoton ehdoksi. Deweyn (emt. 93)
mukaan induktion systemaattinen hallinta edellyttää sellaisten yleisten periaatteiden
joukkoa, joita voidaan soveltaa yksittäistapauksiin. Vain aiempia selitysmalleja
konsultoimalla voidaan “ongelman luonne paikallistaa ja määrittää” (emt. 94,
kursivointi alkup.). Koska “hyvin aseteltu kysymys on puoliksi vastattu”, deduktiivinen
hypoteesien asettaminen vähentää tarpeetonta toistetta (emt.).
Deweyn mukaan deduktio koostuu ideoiden “rikastuksesta merkityksen
täyteläisyyteen”: vain sellaisen tiedon varassa, joka tutkijalla on käytössään yleisistä
tapauksista, hän voi punnita “käsitteen täyden merkityksen” (emt., kursivointi alkup.).
Deduktio edellyttää “yhteen liittyneiden ideoiden järjestelmän” (emt. 95). Tällaisten
käsitteellisten järjestelmien tehtävänä on vapauttaa päättely konkreetilta tasolta
abstraktille tasolle. On kuitenkin muistettava, että “[m]ääritelmät, yleiset kaavat ja
luokittelut eivät ole päämääriä itsessään”, vaan “välineitä käsitteen kehittämiseksi
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muotoon, jossa sen soveltuvuus annettuihin tosiasioihin voidaan parhaiten testata” (emt.
95–97, ks. myös luku 3.2.3.2).
Vaikka deduktio on olennainen osa ongelman ratkaisua, sen “lopullisena testinä on
eksperimentaalinen havaitseminen” (emt. 96). Toisin sanoen vasta empiirinen
havaintoaineisto, joka on linjassa aiempien oletusten kanssa, voi vahvistaa hypoteesin
oikeaksi. Ajattelun tulee päättyä niin kuin se on alkanutkin, “konkreettisten havaintojen
alueelle”: “kaikkien deduktiivisten prosessien perimmäisen kasvattavan arvon mittana on
se aste, missä määrin niitä voidaan käyttää työkaluina (working tools) uusien kokemusten
luomiseksi ja kehittämiseksi” (emt.).
Dewey erottaa loogisen analyysinsa kasvatuksellisiksi implikaatioiksi seuraavat
näkökohdat (vrt. luku 3.2.3.2):
a) Oppiaineksesta tulee erottaa “tosiasiat”, jotka “vihjaavat yksittäistapaukset
sisältävään laajempaan situaatioon”. Vihjeiden erottaminen tapahtuu suhteessa
”yleisempään hahmoon (character), jota ne edustavat tai jota ne merkitsevät” ja
joiden avulla oppimisesta voi tulla ”enemmän kuin satunnaista leikekirjan
keräämistä”. (emt. 96–97.)
b) Yksittäiset tosiasiat tulee luokitella yleisen hahmon puitteissa. Oppilas tulee saattaa
tätä kautta huomioimaan faktojen ”merkitys käsillä olevan ja samanlaisten tapauksen
kannalta” (emt. 97).
c) ”Deduktiivisiin harkintoihin” tulee kuitenkin edetä ”yksittäisten tosiasioiden kautta,
jotka luovat tarpeen yleistäville rationaalisille välineille” (emt. 98–99). Tämä
edellyttää, ettei yleistä periaatetta esitetä irrallisena mutta myös ettei sitä jätetä
tyystin huomioimatta.
d) Deduktiivisen vaiheen tulee säilyttää jatkuva herkkyys uusien konkreettisten
tapausten havainnointiin. Tähän liittyy hypoteettisten periaatteiden soveltaminen
erilaisiin yksittäistapauksiin. Koska “kukaan ei ymmärrä yleistä periaatetta täysin – –
, ennen kuin hän voi soveltaa sitä uusien tilanteiden hallintaan”, eksperimentaalisen
yhteyden katkaiseminen jättäisi periaatteen “elottomaksi ja kuolleeksi” (emt. 99).
e) Oppimisessa tulee järjestää tilaa aktiiviselle eksperimentaatiolle, “ehdotettujen ja
hyväksyttyjen periaatteiden testaamiselle, soveltamalla niitä uusien tapausten
aktiiviseen konstruktioon, joista tulee esiin uusia kvaliteetteja” (emt.).
(2) Arvostelma, analyysi ja synteesi. Deweyn (emt. 101) mukaan koulujen
tärkeimpänä tehtävänä on kehittää oppilaiden kykyä tuottaa arvostelmia (judgement).
Arvostelukyvyn tehtävänä on määritellä epämääräinen ongelmatilanne päättämällä, mitkä
tosiasiat ja periaatteet sopivat ongelman ratkaisuun. Instrumentalistisesta näkökulmasta
arvostelmien tekemiseen sisältyy aina riski: pelkkä “informaatio ei takaa hyvää
arvostelmaa” (emt. 107). Ajattelu tapahtuu epävarmuuden pragmaattisten ehtojen
vallitessa, mutta se pyrkii sietämään tätä epävarmuutta tuottamalla väliaikaisia
ratkaisumalleja, jotka toimivat sen kulkua suuntaavina käytännöllisinä ohjenuorina.
Arvostelukyvyn tehtävänä on myös tuottaa “standardisoituja merkityksiä”, so. ideoita.
Deweyn mukaan merkityksistä tulee ideoita, kun ne hyväksytään “viittauksella [niiden]
kelvollisuuteen päättää hämmentävä tilanne (emt. 108, kursivointi alkup.)”. Tällöin
merkityksestä tulee “arvostelukyvyn työkalu” (emt., kursivointi alkup.). Vain tässä
mielessä, instrumentteina, ideat “suo[vat] näkökulman, alustan, tutkimuksen
menetelmän” (emt. 109). Vain sellainen tutkimus, jota ohjaa tietoisuus merkitystä
vihjaavista ideoista (Peircen termein intellektuaalisista käsitteistä), voi toimia
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vaihtoehtona yrityksen ja erehdyksen menetelmän kautta tapahtuvalle satunnaiselle
oppimiselle.
Arvostelukyky hyödyntää epämääräistä tilannetta määrittäessään kahta kaikelle
tutkimukselle ominaista momenttia, analyysia ja synteesiä. Analyysi pyrkii poimimaan
tietoisen tarkastelun kohteeksi asioita, jotka on aiemmin “tunnettu” osana kokemuksen
taustaa (emt. 111). Analyysia ohjaa koettu ongelma, ristiriita kokemussituaatiossa. Tämän
ristiriidan tiedostamisen kautta aiemmin määräytymättömät asiat saavat
määräytyneisyyttä: itse asiassa vain silloin, kun tutkijalle herää tarve käyttää jotain
situaation aspektia välineenä “jonkin hämmentävän ja peitetyn kvaliteetin
käsittelemiseksi (grasping), – – [tämä kvaliteetti] – – individualisoituu” (emt.). Toisin
sanoen tutkimuksen objektit yksilöityvät vasta tutkimuksen kuluessa.143
Myös synteesi näyttäytyy instrumentalismin näkökulmasta uudessa valossa. Synteesiä
tapahtuu aina silloin, kun “käsitämme (grasp) tosiasian merkityksen johtopäätökselle, tai
periaatteen [merkityksen] tosiasioille” (emt. 114). Analyysi samaistuu ”painotukseen, – –
synteesi paikantamiseen” (emt., kursivointi alkup.). Analyysi tuo esiin tosiasian tai
ominaisuuden ”merkityksellisenä (as significant)”, synteesi valikoi analysoidun
ominaisuuden kontekstin (emt.). Analyysi ja synteesi edellyttävät toisensa: “jokainen
arvostelma on analyyttinen siinä määrin, kuin siihen sisältyy erottelua, triviaalin
erottamista tärkeästä, irrelevantin siitä, mikä osoittaa kohti johtopäätöstä, ja synteettinen
siinä määrin, kuin se jättää mieleen kattavan situaation (inclusive situation), jonka piiriin
valikoidut tosiasiat asetetaan” (emt.).
Arvostelukyvyn soveltaminen edellyttää molempien ajattelun momenttien
hyödyntämistä. Tämä koskee myös pedagogista työskentelyä. Deweyn mukaan on
hedelmätöntä pohtia, tulisiko oppiainesta jäsentää analyyttisesti vai synteettisesti:
“analyysi johtaa synteesiin; kun taas synteesi täydellistää analyysin” (emt. 115).
Opiskelijan ymmärryksen kasvaessa hän kykenee näkemään selkeämmin
kokonaisuuksien sisältämien osien merkityksiä: “[t]ämä valikoivan painotuksen ja
valikoidun tulkinnan välinen intiimi vuorovaikutus löytyy aina sieltä, missä reflektio
etenee normaalisti” (emt.). (Ks. myös LW 8, 216–220.)
(3) Merkitys, käsitys ja määritelmä. How We Thinkin systemaattinen osa sisältää myös
tarkastelun, jossa Dewey pohtii merkityksen asemaa “mielellisessä elämässä” (Dewey
1997, 116). Merkityssuhdetta voi pitää sekä ajattelun ennakkoehtona että päättelyn
lopputuloksena (luku 3.2.3.3). Reflektiivinen ajattelu kuitenkin edellyttää
merkityssuhteen tulkintaa ideana jonkin merkityskehyksen puitteissa. Esimerkiksi
yksittäisen äänitapahtuman aistiminen ei vielä riitä merkityssuhteen muodostumiseen:
vasta äänen hahmottaminen suhteessa johonkin laajempaan toiminnalliseen skeemaan
(esim. musiikilliseen tai kielelliseen) tuo esiin sen vihjaaman interpretaation
mahdollisuuden, joka toimii ennakkoehtona sille, että äänellä voi olla merkitystä jollekin:
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Tämä näkemys objekteista tutkimuksessa syntyvinä on toiminut keskeisenä yllykkeenä Deweyn
realistisille kriitikoille, jotka sekoittavat hänen kulttuurisen naturalisminsa idealistiseen
konstruktivismiin. Itse asiassa Deweyn argumentti on heikompi: kyse ei ole siitä, että reaaliobjektit
olisivat tutkivan mielen tuotteita, vaan pikemminkin siitä, ettei maailmaa ole valmiiksi analysoitu.
Analyysi nousee aina esiin tarpeesta erotella ja suhteuttaa kokemussituaation konstituoivia tekijöitä
tutkimuksen toteuttamisen helpottamiseksi.
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”Voimamme ajatella tehokkaasti on riippuvainen siitä merkitysten pääomasta, joka on
tarvittaessa hyödynnettävissä” (emt. 118, ks. myös luku 4.1.6.1).
Dewey tuo tässä yhteydessä esiin Jamesin (ks. 1890, I, 221–223) aiemmin tekemän
erottelun kahden tietämisen perustyypin välillä. Nämä perustyypit ovat ”tieto tuttuuden
kautta” (knowledge by acquaintance) ja symbolivälitteinen tai intentionaalinen tieto
(knowledge of, knowledge about) (ks. myös LW 8, 226–228). Jamesin tavoin Dewey
(1997, 119) esittää, että ”intellektuaalinen elämämme koostuu näiden tiedon muotojen
vuorovaikutuksesta”. Päättelyä edeltää aina situaatio, jossa jotain jo tunnetaan tai
hermeneutiikan termein (esi)ymmärretään: “mielellä täytyy olla jo käytössään
merkityksiä – –, tai ajattelu on mahdotonta” (emt.). “[T]iedon jatkuva spiraalinen liike”
(emt. 120) on vastavuoroista liikettä välittömästi esiymmärretyn ja välillisesti
(käsitteellisesti) ymmärretyn välillä. Mitä enemmän merkityspiirimme avautuu, sitä
enemmän avautuu myös kohdattavien ongelmien piiri. “Intellektuaalisen edistyksen”
perusrytmiikka koostuu näin hermeneuttisesta liikkeestä ”suoran ymmärryksen”
(”apprehension”) ja merkitysvälitteisen ymmärryksen (”comprehension”) välillä (emt.,
kursivointi alkup.).
Miten merkityksiä sitten opitaan muodostamaan tehokkaasti? Deweyn mukaan
ensisijaisena pedagogisena haasteena on koota merkitysten varasto siitä
kokemusmateriaalista, jota kasvavalle kerääntyy tavanomaisissa elämäntilanteissa. Tämä
edellyttää huomion kiinnittämistä opittavien merkitysten erottelukykyyn ja pysyvyyteen,
ts. niiden kykyyn valaista ongelmasituaatioita ja liittää niitä konstituoivia tekijöitä
toisiinsa tavoilla, jotka hyödyttävät tulevaa ongelmanratkaisua. Deweyn (emt. 122)
mukaan tämä tapahtuu luontevimmin käytännöllisessä toiminnassa.
Dewey havainnollistaa merkityksen operatiivista taustaa kolmen esimerkin avulla.
Ensimmäisenä esimerkkinä hän käyttää lasta, joka oppii pyöreyden merkityksen
pyörittämällä esinettä (esim. palloa), joustavuuden merkityksen pompottamalla sitä ja
painon merkityksen heittelemällä sitä. Manipulaation kautta “vaikutelma saa
erottelevuutta reaktion keinoin, herkän sopeutumisen kautta, [jolloin] se saa muista
ominaisuuksista erottavan luonteen” (emt.). Esinettä käsitellessä tavaksi tulevat reaktiot
assosioituvat vähitellen tiettyihin objektiivisiin ominaisuuksiin, jolloin nämä
ominaisuudet saavat merkkiluonteen: esimerkiksi värien erottelukyky harjaantuu
vähitellen, kun lapsi oppii yhdistämään värivaikutelmat tiettyihin ympäristössä
ilmeneviin konkreettisiin kohteisiin (esimerkiksi valkoisesta voi tätä kautta tulla maidon
merkki) (vrt. luku 4.1.1).
Toisena esimerkkinä Dewey (emt. 123) käyttää työkaluja, jotka kykenemme
erottamaan toisistaan ja tunnistamaan niiden oman tunnusomaisen käyttötarkoituksen
perusteella. Kuitenkin meillä saattaa olla vaikeuksia tunnistaa eri muotojen perusteella
esimerkiksi kasvien lehtiä: vaikka kykenisimme erottamaan erilaiset lehden muodot
toisistaan, emme muista erilaisten lehtityyppien nimityksiä. Tämä johtuu Deweyn
mukaan siitä, että “[v]aihtelulla muodossa, koossa, värissä ja osien järjestäytymisessä on
paljon vähemmän tekemistä, ja käytöillä, tarkoituksilla ja asioiden ja niiden osien
toiminnalla enemmän tekemistä asioiden luonteen ja merkityksen erottelujen kanssa, kuin
olemme alttiita ajattelemaan” (emt.). Asioiden välittömästi havaittavat ominaisuudet
peittävät helposti näkyvistä niiden pragmaattisen merkityksen, kyvyn tehdä erotteluja
käytännössä.
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Kolmanneksi esimerkiksi käyvät Deweyn (emt. 123–124) mukaan pienten lasten
piirustukset, joista puuttuu realistinen perspektiivi. Tällaiset piirustukset saattavat
heijastaa pikemminkin kiinnostusta asioihin, joita ne edustavat, kuin halua kohteiden
kuvalliseen representaatioon. Perspektiivillä, ajateltuna kuvan jäsentämisen apukeinona,
ei ole merkitystä lapsen välittömien intressien kannalta: kuten keskiajan taiteilija, lapsi
saattaa korostaa tärkeiksi katsomiaan ominaisuuksia ja jättää kokonaan huomiotta
sellaiset ominaisuudet, jotka eivät ole arvokkaita tavoiteltavan vaikutelman kannalta.
Tällaiset kuvat eivät niinkään esitä maailmaa sellaisena kuin se hahmottuu geometrisesti,
tilan representaation kautta: pikemminkin ne edustavat “arvojen asteikkoa, joka määrittää
piirustuksen kuvaamien ominaisuuksien asteikon” (emt. 124). Deweyn (emt.) mukaan
“kuvallista representaation taitoa opettelevien yhtenä suurimpana vaikeutena on se, että
tavanmukaiset käytöt ja käyttöjen tulokset on luettu niin läheisesti asioiden luonteeseen,
että niitä on käytännöllisesti katsoen mahdotonta sulkea pois tahdonalaisesti”.
Dewey liittää käsityksen (conception) ja merkityksen käsitteet yhteen kiinnittämällä
huomiota merkityksen valmiuteen toimia kielellisenä välineenä: “mikä tahansa merkitys,
joka on riittävästi yksilöllistetty voidakseen tulla – – käsitetyksi ja käyttövalmiiksi, ja
näin sanan vakiinnuttamaksi, on käsitys” (emt.). Toisin sanoen käsitys on kielellisesti
standardisoitu merkitys. Ihmiset voivat kielen kautta jakaa käsityksen irrallaan suorasta
viittauksesta reaaliobjektiin: tällöin sanan ilmaiseman käsityksen konnotaatio voi säilyä
samana, vaikka sen denotaatiota rajaavat fysikaaliset ehdot eivät olisi voimassa.
Käsitykset ovat välineitä koettujen tapahtumien tunnistamiselle ja systematisoinnille
jossain sovinnaisessa merkitysjärjestelmässä. Käytössämme olevan käsitysvaraston
avulla erotamme tiedon kohteen taustasta, yhdistämme siihen muista konteksteista
peräisin olevia kvaliteetteja ja hahmotamme sen tätä kautta osana laajempaa
merkitysverkostoa. (Emt. 126–127, ks. myös LW 8, 231–233.)
Kaikki merkitystä tuottavat ja ymmärtävät organismit ovat alttiita erehdyksille, joiden
lähteenä on kokemussituaation alkuperäinen hämäryys. Kyseessä on “looginen perisynti
– lähde, josta virtaavat useimmat epäsuotavat älylliset seuraamukset” (Dewey 1997, 130).
Vaikka epäselvyys tulee aina säilymään osana kokemuspiiriä, sen haittoja voi lievittää
pyrkimällä individualisoimaan merkityssuhteita (emt.). Dewey kutsuu tällaista
individualisoitua merkitystä intensioksi ja prosessia, joilla siihen saavutaan,
määritelmäksi (definition). Vastaavasti merkityksen käyttökelpoisuus (ts. toimivuus
ongelmatilanteessa) konstituoi sen ekstension, joka voidaan esittää käsitteellisessä
jaottelussa (division) tai luokittelussa. Intensio ja ekstensio ovat toisiaan edellyttäviä:
intensio identifioi yksittäistapauksen, ekstensio edustaa “ryhmää yksittäistapauksia” (emt.
131). Intensio ja ekstensio tyypittävät näin yhdessä merkitysten organisaatiota toimien
systemaattisen merkitysjärjestelmän, tieteen, perustana. (Ks. myös LW 8, 244–245.)
Dewey jakaa määritelmät kolmeen tyyppiin: (a) denotatiivisiin, (b) ekspositorisiin ja
(c) tieteellisiin. Denotatiiviset määritelmät rajaavat merkityksen “kutsumalla esiin tietyn
asenteen objekteja kohtaan” (Dewey 1997, 132). Denotatiivisia määritelmiä tarvitaan
Deweyn mukaan “emotionaalisten ja moraalisten kvaliteettien” ilmaisemiseksi (emt.).
Ekspositoriset määritelmät hyödyntävät kielen kykyä tuottaa “mielikuvituksellisia
yhdistelmiä ja variaatioita” (emt.). Tällaisia määritelmiä ovat mm. “valaisevat esimerkit”
(illustrations) ja sanakirjamääritelmät (emt.). Ekspositoriset määritelmät perustuvat
“yhteisön saavuttamaan merkitysten varastoon” (emt.). Sellaisenaan ne ovat “käytettyjä
ja konventionaalisia” eivätkä voi toimia vastineena henkilökohtaiselle kokemukselle,
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joka “verifioi niitä ja toimii niiden esimerkkinä” (emt.). Tieteelliset määritelmät
valikoivat aineistokseen “kausaation, produktion ja generaation ehtoja”, jotka antavat
kuvan siitä, miten tiedon kohde voidaan konstruoida tietynlaisena objektina, selittäen
samalla, kuinka eri objekteilla voi olla luokiteltavia piirteitä (emt.).
Tieteellisen ja arkimääritelmien välinen ero piilee ennen kaikkea tarkoituksessa, jota
määritelmä palvelee. Dewey käyttää esimerkkinä metallin määritelmää. Arkimääritelmä
todennäköisesti nostaisi esiin sellaisia konkreettisia kvaliteetteja, jotka ovat avuksi tietyn
metallin tunnistamisessa tai työstämisessä. Sen sijaan tieteellinen määritelmä ei perustu
“suoraan havaittuihin kvaliteetteihin eikä suoraan käyttökelpoisiin ominaisuuksiin, vaan
tapaan, jolla tietyt asiat suhteutuvat kausaalisesti toisiin asioihin”, (emt. 134, kursivointi
alkup.). Tieteellisten määritelmien avulla muodostetut käsitykset “saavuttavat
maksimaalisen – – yleisyyden (tai sovellettavuuden) siinä määrin, kuin ne näyttävät,
miten asiat ovat riippuvaisia toisistaan tai vaikuttavat toisiinsa, sen sijaan, että ne
esittäisivät objektien kvaliteetteja tilastollisesti” (emt.). Tieteellisten käsitesysteemien
etuna on “jatkuvuus, vapaus ja joustavuus siirtymisessä mistä tahansa tosiasiasta ja
merkityksestä mihin tahansa muuhun [tosiasiaan ja merkitykseen]” (emt.).
(4) Konkreettinen ja abstrakti ajattelu. How We Thinkin toisen osan lopussa Dewey
keskittyy vertailemaan erilaisia ajattelun muotoja. Dewey lähtee liikkeelle konkreettisen
ja abstraktin ajattelun välisestä vertailusta. Hän varoittaa omaksumasta liian kevein
perustein pedagogista maksiimia, jonka mukaan opetuksen tulee aina edetä
konkreettisesta abstraktiin. Vaikka kasvatettavan konkreettiset toimet ovat kasvatuksen
lähtökohtana, ero konkreettisen ja abstraktin oppiaineksen välillä on “puhtaasti
suhteellinen yksilön älylliselle edistykselle; mikä on abstraktia yhdessä kasvun vaiheessa,
on konkreettia toisessa” (emt. 136–137). Tosiasiallinen ero määräytyy käytännön
elämässä. Konkreettisia ovat ne asiat, joiden kanssa olemme tekemisissä päivittäin.
Abstrakti ajattelu on etäännytetty arkipäivän välittömyydestä jonkin välittävän
käsitejärjestelmän avulla. Kun ajattelu palvelee jotain sen ulkoista päämäärää tai arvoa,
se on konkreettista, kun se palvelee itseään (tai tulevaa ajattelua), se on abstraktia.
Teoreetikoille ajatteluprosessin palkintona on ajatus itse: ”praktikoille” – Dewey (emt.
138) käyttää näistä esimerkkeinä lääkäreitä, insinöörejä, taiteilijoita, liikemiehiä ja
poliitikkoja – jokin ulkoinen hyvä. Dewey kuitenkin huomauttaa, että hyvä teoria on
käytännöllistä: “todella käytännölliset ihmiset” sallivat ajattelunsa vapaan leikin
“kysymättä liian tarkkaan joka käänteessä saavutettavia etuja” (emt. 139). Ajattelun ja
mielikuvituksen vapaus on ”välttämätöntä käytännöllisen elämän emansipoimiseksi – sen
tekemiseksi rikkaaksi ja progressiiviseksi” (emt., kursivointi alkup., vrt. luku 4.1.7).
Edellä esitettyyn liittyy kolme pedagogista näkökohtaa (ks. myös. LW 8, 263–267):
a) Koska konkreettisuus viittaa ajatteluun, jota sovelletaan käytännölliseen
elämänpiiriin, pedagoginen vaade etenemisestä konkreettisesta abstraktiin ohjaa
kasvattajaa hyödyntämään tekemistä (doing), “etenkin sellaista tekemistä, joka
edellyttää älyllistä keinojen ja materiaalien valintaa ja sovellusta” (Dewey 1997,
139). Tämä periaate ohjaa myös teoreettisen oppiaineksen valintaa: “siinä,
minkälainen symboli on paras tietyllä hetkellä – –, on kokonaan kysymys
sovittamisesta annettuun tapaukseen” (emt. 140). Tärkeää on, että intellektuaaliset
käsitteet “jättävät mielen valaistuksi niiden takana olevan merkityksen
tunnistamisella” (emt., kursivointi alkup.). Dewey hyökkää tässä yhteydessä jälleen
empiristisen tiedonkuvan ohjaamaa kouluopetusta vastaan. Kokemusaineiston
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valikoiminen “objektituntien” perustaksi vie oppimisprosessin vasta puolitiehen:
“asiat ja aistimukset kehittävät lasta, mutta vain, koska hän käyttää niitä kehonsa ja
aktiviteettiensa skeemojen hallinnassa” (emt., kursivointi alkup.).
b) Kiinnostus toiminnan toteuttamiseen tiettyjä tarkoitusperiä varten tulisi “kääntää
asteittain objektien opiskeluksi – [ts.] – – ominaisuuksien, seuraamusten,
struktuurien, syiden ja seurausten [opiskeluksi]” (emt. 140–141). Oppimisen
organisaatioperiaatteeksi tulisi omaksua induktiivinen liike välittömästä koetuista
toimintojen seuraamuksista laajempiin kiinnikkeisiin, “epäsuoriin ja etäisiin
yhteyksiin” (emt. 141, kursivointi alkup.).
c) Kasvatuksen tulisi pyrkiä “älyllisten asioiden arvostamiseen niiden itsensä takia”
sekä ”mielihyvään ajattelussa ajattelun itsensä takia” (emt.). Teoreettinen ajattelu ei
edusta kasvatuksen “koko päämäärää” (emt. 142). Pikemminkin kasvatuksessa on
kyse
välineellisten
ja
välittömästi
palkitsevien
ajattelun
muotojen
vuorovaikutuksesta. Teoreettinen ajattelu ei ole myöskään korvike käytännölliselle
ajattelulle: “[m]enetelmät, jotka kehittäessään abstrakteja älyllisiä kykyjä heikentävät
käytännöllisen tai konkreetin ajattelun tapoja, jäävät yhtä kauas kasvatuksellisesta
ideaalista kuin menetelmät, jotka kultivoidessaan kykyä suunnitella, keksiä, järjestää
ja ennustaa, eivät onnistu turvaamaan – – mielihyvää ajattelussa, joka on
välinpitämätön käytännöllisistä seuraamuksista” (emt. 143). Kasvatuksen
päämääränä on löytää toimiva tasapaino erilaisten ”mielellisten asenteiden” välillä
(emt.). Tämä tapahtuu parhaiten antamalla tilaa kasvavien yksilöllisille tavoille
ratkaista käytännöllisiä ongelmia ja pyrkimällä siirtämään käytännöllisen
ongelmanratkaisun
potentiaalia
intellektuaalisten
ongelmien
ratkaisuun.
Onnistuessaan tämä laajentaa kasvavien “luonnollista dispositiota” tavalla, joka
kääntää “symboliset totuudet” ”sosiaalisen elämän termeiksi ja päämääriksi”,
moraalisiksi vastineikseen (emt. 144).
(5) Empiirinen ja tieteellinen ajattelu. Toinen How We Thinkin systemaattisen osan
lopussa tehty erottelu koskee empiiristä ja tieteellistä (tai eksperimentaalista) ajattelua
(emt. 145, ks. myös LW 8, 268–278). Empiirinen ajattelu on riippuvaista aiemmin
omaksutuista tavoista: se ei sellaisenaan edellytä tietoa siitä, miten asiat riippuvat
toisistaan jonkin niitä välittävän käsitteellisen periaatteen tai lain mukaisesti. Tällainen
puhtaasti tilastollisiin vaihteluihin, asioiden toisiinsa liittymisen havaittuun invarianssiin,
perustuva kokemusaineisto riittää monissa tapauksissa. Empiirisen ajattelun varaan onkin
rakennettu kokonaisia mytologioita. Empiirisen ajattelun haittapuolina Dewey (1997,
148) pitää sen alttiutta tuottaa harhaisia uskomuksia, sen kyvyttömyyttä toimia
yllättävissä tilanteissa ja sen ajamaa “mielellistä laiskuutta”. Peircen (2000) tavoin
Dewey pitää erityisesti dogmaattisuutta vakavana uhkana, sillä dogmaattisella ajattelulla
on vaarana tukahduttaa tutkimus korvaamalla intellektuaalinen valppaus
auktoriteettiuskolla.
Tieteellisen ajattelun etuna empiiriseen ajatteluun verrattuna on, että se vähentää
virheiden mahdollisuuksia, auttaa käsittelemään uusia ilmiöitä ja pitää huomion
tulevaisuuden mahdollisuuksissa. Tuodessaan esiin ajattelun loogisen voiman se
vapauttaa ajattelijan “aistiärsykkeiden ja tapojen tyranniasta” (emt. 155). Deweylle tämä
emansipaatio on ”edistyksen välttämätön ehto” (emt.).
Dewey (emt. 156) katsoo, että vaikka termi ”kokemus” voidaan määritellä joko
viittaamalla empiiriseen tai eksperimentaaliseen ajatteluun, nämä kuvaavat lähinnä
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“elävän, kasvavan” kokonaisuuden eri aspekteja. Empiirinen ajattelu reunustaa kaikkea
kokemista toimien kasvatuksen välttämättömänä ehtona. Kasvattavaan kokemukseen
liittyy kuitenkin myös “reflektio, joka vapauttaa meidät aistiärsykkeiden (sense), maun
(appetite) ja tradition vaikutuksesta” (emt.). Tehokkaat kasvatusmenetelmät vaalivat
reflektiota hyödyntävää eksperimentaalista ajattelua: tätä kautta ne voivat eliminoida
“tuhlausta, joka seuraa tehottomasta rutiinista” (emt.). Kasvatus voidaankin ymmärtää
“kokemuksen emansipaatioksi tai laajentamiseksi”, joka on tehokkaimmillaan silloin, kun
kasvava on ”plastisimmillaan, ennen kuin hän on tullut niin eristettyjen kokemusten
paaduttamaksi, että – – on antautunut mielentavoiltaan toivottoman empiiriseksi” (emt.).

4.2.2.3 Kehityspsykologinen näkökulma toimintaan ja ajatteluun
How We Thinkin kolmannessa osassa Dewey vetää kokoaa esittämiään teemoja keskittyen
erityisesti toiminnan ja ajattelun väliseen suhteeseen kehityspsykologisesta
näkökulmasta. Hän erottaa tässä yhteydessä kolme ajattelun kehityksen momenttia (ks.
myös luku 4.1.5.4, vrt. LW 8, 281–292, Sutinen 2003, luku 2).
(1) Operationaalinen momentti. Deweyn (1997, 157) mukaan ajattelun tausta on
operatiivinen ja perustuu kehollisten toimintojen koordinaatioon suhteessa ympäristöön.
Jo tällä alustavalla tasolla kasvavan toiminta koostuu kehittyvistä tietoisen valinnan ja
järjestämisen operaatioista: kehon hallinnan ongelma on älyllinen ongelma
esimuodossaan. Käsitteellisen ajattelun perusta on kirjaimellisesti käsittämisessä, raajojen
käyttämisessä asioiden manipulaatioon, havaittuihin esineisiin tarttumisessa, äänten ja
näköhavaintojen yhdistämisessä jne. (ks. myös Määttänen 1993a, 18).
Myös sosiaaliset faktorit ovat keskeisiä varhaisessa ajattelun kehityksen vaiheessa:
lapsi oppii jo varhain muita havainnoimalla tunnistamaan ja käyttämään merkkejä, jotka
kielivät erilaisista tarpeen tyydytyksistä. Koska hänen kontaktinsa fysikaalisiin esineisiin
on lähiympäristön sosiaalisten suhteiden säätelemää, hän oppii tätä kautta pian
erottamaan henkilöt ympäristönsä tärkeimmiksi aspekteiksi. Kommunikaatio toimii
sosiaalisen sopeutumisen perusmuotona; kommunikaatiossa “lapsen aktiviteettien
sopeutuminen muiden – – [aktiviteetteihin] tarjoaa perussävelen mielelliseen elämään”
(emt. 159).
Varhainen sosiaalinen kasvu perustuu pitkälti imitaatioon. Imitaatiota ei tule
kuitenkaan vielä ottaa ilmauksena reflektiivisestä ajattelusta. Avaimena reflektiivisen
ajattelun kehittymiseen on erilaisten toimintojen merkityspotentiaalin ottaminen
huomioon sosiokulttuurisessa kontekstissa. Kun lapsi oppii ymmärtämään asioita
merkkeinä, hänen luontainen uteliaisuutensa kanavoituu mielelliseksi toiminnaksi.
Leikillä on tässä prosessissa keskeinen rooli. Leikin kautta lapsi harjoittelee elämistä
“merkitysten laajassa maailmassa”: kun lapset leikkivät, he “alistavat fysikaalisesti läsnä
olevan ideaalisesti merkitsevälle” (emt.). Leikki organisoi ja luokittaa merkitysten
maailmaa. Leikki ja tarina sulautuvat usein yhteen, jolloin tarina antaa leikille muodon.
Pelit, monimutkaisempine sääntökokoelmineen, tarjoavat uusia mahdollisuuksia yhdistää
yksittäisiä toimintoja laajemmissa toimintaskeemoissa.
Dewey jakaa näin Platonin ja Fröbelin näkemyksen ”leikillisen asenteen” (emt. 162)
pedagogisesta arvosta. Leikillisen asenteen kasvattavuus tulee kuitenkin esiin vasta
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silloin, kun se muuttuu asteittain ”työasenteeksi” (emt.). ”Työ” ei tässä tarkoita pelkkää
ulkoista työsuoritusta, vaan toiminnallista asennetta, joka hakee ”merkityksen
yhteensopivuutta asioiden itsensä kanssa” (emt. 163). Luonnollisen kasvun myötä lapset
alkavat vaatia realistisuutta ja kurinalaisuutta leikkeihinsä: “fiktiosta tulee liian helppo
tapa sisällön tuottamiseksi” (emt.). Lapsi alkaa etsiä asioiden ”oikeita” merkityksiä, ts.
sellaisia merkityksiä, jotka auttavat häntä elämään sosiaalisten konventioiden verkostossa
suhteessa ”asioihin itseensä” (emt.).
Mitä Dewey tarkoittaa tässä yhteydessä ”asioilla itsellään”? Kantin tiedon raja-arvona
toimivasta maailmasta an sich tuskin on kyse, saati sitten klassisten empiristien
välittömien aistimusten lähteistä. Kuten edellä on tullut esiin, Dewey ei hyväksy ajatusta
tiedon kohteesta transsendentaalisena tai edeltä käsin annettuna. ”Asioiden itsensä
rakenteen” (emt.) täytyykin tässä viitata ajattelun funktionaaliseen tehoon, keinojen ja
päämäärien väliseen suhteeseen, joka säätelee yksilön ja ympäristön välistä suhdetta. Kun
kasvava alkaa vaatia leikinomaisten toimiensa vastaavuutta havaitsemiensa arkielämän
käytäntöjen kanssa, hän alkaa samalla sopeuttaa toimiaan tarkoitusperiin, joiden
saavuttamiseen leikin välineet eivät enää riitä.144 Dewey päättelee tästä, että jos leikki
otetaan itsessään ennen sosiaalista kiinnittymistään, sen todellinen kasvatuksellinen arvo
jää huomioimatta. Toisaalta leikin liian aikainen kanavoiminen ”oikeaksi” toiminnaksi
jättää helposti hyödyntämättä leikkiin kuuluvan luovan aspektin. Liian varhaiseen työn
arvoa korostavaan kasvatukseen sisältyy aina riski tavoitteiden jäämisestä liian etäisiksi
kasvavan oman intressin näkökulmasta.145
Dewey arvostelee jo antiikin aikana vakiintunutta tapaa erottaa toisistaan toiminta,
jolla on arvoa itsessään, ja toiminta, joka tähtää itsensä ulkopuolisiin arvotavoitteisiin (ks.
myös luku 3.6). Todellinen ero leikin ja työn välillä piilee intressin ja toiminnan välisessä
suhteessa: leikinomaisessa toiminnassa intressi “virtaa momentista momenttiin”,
työnomaisessa toiminnassa “se tähtää kulminaatioon – – [saaden] tätä kautta jatkuvuuden
juonteen, joka sitoo yhteen sen toisiaan seuraavat vaiheet” (emt. 164). Sekä leikki että työ
voivat sisältää piirteitä toiminnasta “sen itsensä takia”, mutta leikissä toimintaa ohjaava
kiinnostus on enemmän tai vähemmän satunnainen, kun taas työssä “toimintaa rikastaa
tunne siitä, että se johtaa johonkin” (emt.).
Kuten aiemmin School and Societyssa, Dewey esittää How We Thinkissa
konstruktiivisia toimia (occupations) intellektuaalisen kasvun avaimiksi. Kasvatuksen
polttavin ongelma liittyy Deweyn mukaan kasvattavia toimia hyödyntävien aineiden
organisoimiseen siten, että ne mahdollistavat “valppaiden, sinnikkäiden ja hedelmällisten
intellektuaalisten tapojen” omaksumisen (emt. 168). Taitoaineita on mahdollista käyttää
paitsi lasten motivoimiseen ja sosiaalisen elämän käytäntöjen opettelemiseen, myös
“esittämään tyypillisiä ongelmia ratkaistavaksi henkilökohtaisen reflektion ja
eksperimentaation avulla ja hankkimaan määrättyjä tietokokonaisuuksia, jotka johtavat
myöhemmin erikoistuneempaan tieteelliseen tietoon” (emt., kursivointi alkup.). Tätä
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Vrt. Swanwickin (1994, ks. myös 1999, 81–82) esittämä malli musiikillisen ymmärtämisen
kehittymisestä. Malli perustuu eri-ikäisten oppilaiden sävellyksistä kerättyyn aineistoon (Swanwick
& Tillman 1986). Sen taustaoletuksena on käytetty samantyyppistä henkilökohtaisen luovuuden ja
kulttuurisen kiinnittymisen dialektiikka kuin mikä tulee esiin Deweyn kuvauksessa leikistä.
Swanwickin teoreettiset lähtökohdat eivät ole kuitenkaan pragmatistisia.
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Dewey palaa tähän teemaan myöhemmin käsitellessään ammattikasvatusta (ks. luku 4.2.3.5).
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silmällä pitäen Dewey ehdottaa alemman asteen opetussuunnitelman järjestämistä
uudelleen päämääränä “sokean ja rutiininomaisen kokemuksen – – transformointi
valaistuneeksi ja emansipoiduksi eksperimentiksi” (emt. 169).
(2) Kommunikatiivinen momentti. Dewey etenee pohtimaan kielen asemaa kehittyvän
ajattelun tärkeimpänä apuvälineenä (ks. myös LW 8, 301–314). Edellä on jo käynyt ilmi,
että Deweyn filosofisessa antropologiassa kielellä on hyvin keskeinen asema
tutkimusprosesseja rajaavassa sosiokulttuurisessa käytännössä (ks. luku 3.4.3). Dewey
toistaa How We Thinkissa ajatuksensa kielestä ajattelun kehittyneimpänä työkaluna.
Sanoa, että kieli on välttämätöntä ajattelulle, on sanoa, että ajattelu perustuu merkkeihin.
Ajattelu ei käsittele “paljaita asioita”, vaan niiden merkityksiä, joiden tulee olla
“ruumiillistuneita aistittaviin (sensible) ja partikulaarisiin eksistensseihin” (Dewey 1997,
171). Kieli tulee tässä ymmärtää laajassa mielessä, siten että se käsittää puheen ja
kirjoituksen lisäksi ”eleet, kuvat, monumentit, visuaaliset [esitykset], sormien liikkeet –
mitä tahansa, mitä käytetään tietoisesti merkkinä” (emt. 170–171, kursivointi alkup.).
Kieli ei ole vain reflektiivisen ajattelun apukeino, vaan käytäntö (laajassa mielessä
ymmärrettynä), joka muodostaa ajattelun viitekehyksen.
Dewey tuo tässä yhteydessä esiin tärkeän erottelun, johon hän palaa teoksessa
Experience and Nature: erottelun luonnollisten ja keinotekoisten merkkien välillä. Tähän
erotteluun olen jo viitannut edellä (luvussa 3.4.3). Semiotiikan termein ilmaistuna
luonnolliset merkit ovat tapahtumien indeksejä ja sellaisenaan viittaukseltaan rajattuja,
sillä “fysikaalisilla – – aistiärsykkeillä on taipumus suunnata huomiota siitä, mitä – –
indikoidaan”. (emt. 172). Luonnolliset merkit ovat riippuvaisia fysikaalisten tapahtumien
läsnäolosta. Toinen tapa sanoa tämä on, että luonnollisen alkuperänsä vuoksi ne ovat
joustamattomia: ne eivät voi ”valehdella” (Määttänen 1993a, 81).
Vasta keinotekoiset merkit, joita Dewey (1997, 172) kutsuu myös “intentionaalisiksi
merkeiksi”, vapauttavat merkityksen joustavuuden. Keinotekoisten merkkien etuna on,
että (a) ne eivät vie liikaa huomiota siltä, mitä ne esittävät, (b) ne ovat tuotettavissa
tahdonalaisesti ja (c) niitä on helppo hallita niiden liikkuvan luonteen vuoksi. Dewey
huomauttaa, ettei ole sattuma, että puheesta on valikoitunut keskeisin intentionaalisten
älyllisten merkkien välittäjä, sillä motoriset eleet ovat “karkeita ja vaikeasti hallittavissa
verrattuna uloshengityksen kontrolloimiseen äänten tuottamiseksi“ (emt.).
Deweyn (emt. 173) mukaan kielen funktiona on erotella, rekisteröidä ja soveltaa
merkityksiä. Kielellinen merkki on tätä kautta nähtävissä samanaikaisesti “raja-aitana,
leimana ja välineenä” (emt.).
a) Ensimmäisessä funktiossaan, erottelujen tekemisessä, kielelliset ilmaisut toimivat
tehokkaina merkityssfäärin jäsentäjinä ja tätä kautta oppimisen mielellisyyden
lähteinä. Deweyn (emt.) mukaan lasten into nimetä asioita osoittaa, että
“merkityksistä on tulossa heille konkreetteja individuaaleja niin, että heidän
asioimisensa asioiden kanssa siirtyy fysikaaliselta älylliselle tasolle”.
b) Kielen toinen funktio, merkityksen rekisteröiminen, palvelee tapahtumien virran
tallentamista tulevaisuuden käyttöön. Koska älyllinen elämä on riippuvaista
varastoiduista merkityksistä, tämän funktion keskeisyyttä ei voi liikaa korostaa siitä
huolimatta, että sanoilla on taipumus “korruptoida ja muuttaa merkityksiä” (emt.
174).
c) Kolmas funktio, merkityksen soveltaminen, mahdollistaa sen hyödyntämisen uusissa
konteksteissa toimien tätä kautta arvostelukyvyn ja päättelyn ennakkoehtona. Kielen
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avulla aiemmin rajatut ja rekisteröidyt merkitykset tarjoutuvat nykyisen
ongelmanratkaisun käyttöön tulevaisuuden tilanteiden ennakoimiseksi ja
hallitsemiseksi.
Deweyn mukaan kielen ensisijainen looginen tehtävä liittyy sen kykyyn työstää
spesifejä, yksilöllisiä merkityksiä. Kielen toissijainen looginen tehtävä liittyy merkitysten
organisoimiseen loogisista elementeistä koostuviksi lauseiksi. Loogiset yhteydet
perustuvat yksittäisten asioiden luokitteluihin ja määrittelyihin, mutta ylittävät ne
esittäessään niiden välisiä (mahdollisia) suhteita. Deweyn mukaan loogiset propositiot
ovat samassa suhteessa arvostelmiin kuin yksittäiset kielen sanat merkityksiin; sanat
implikoivat lauseita ja lauseet implikoivat “laajempia toisiaan seuraavia kokonaisuuksia”,
joihin ne sisältyvät (emt. 175). Myöhäis-Wittgensteinin termein ilmaistuna kielen
elementit ovat kielipelien systeemis-dynaamisia tekijöitä. Kielellisessä kompetenssissa ei
ole kyse elementaaristen lauseiden ja maailman asiantilojen välisten suhteiden loogisesta
hallinnasta, vaan arkikielen käytäntöihin sisältyvän “populaarimielen logiikan”
työstämästä mahdollisuudesta hallita maailman tapahtumia merkitysvälitteisesti (emt.).
Kielipelejä edeltävää logiikkaa ei ole olemassa missään apriorisessa mielessä:
“pääasialliset älylliset luokittelut, joista ajattelun työskentelypääoma (working capital)
koostuu, ovat rakentuneet meille äidinkielemme myötä” (emt., kursivointi alkup., ks.
myös luku 3.4.3).
Dewey ei tässä yhteydessä analysoi tarkemmin kielen ja merkityksen välisen suhteen
ulottuvuuksia, vaan etenee esittämiensä ajatusten pedagogisten implikaatioiden
rajaamiseen. Oppiminen, “asianmukaisessa mielessä”, ei ole asioiden, vaan niiden
merkityksen oppimista, mikä tarkoittaa, että merkityssuhteita välittävällä kielellä on
keskeinen rooli kasvatustyössä (emt. 176). Kielellisiä symboleita ei kuitenkaan pidä ottaa
abstrakteina hahmoina, vaan “partikulaarisina, fysikaalisina [ja] aistittavina
eksistensseinä”, jotka välittävät toisiinsa kokemussituaation eri osia (emt.). Niinpä
“[s]anat voivat erottaa ja säilyttää merkityksen [vasta silloin], kun merkitys on ensin
ottanut osaa suoraan vuorovaikutukseemme asioiden kanssa” (emt.). Tietyt ideat eivät
säestä tietynlaisia puheakteja ilman muuta: sanan älyllinen merkitys edellyttää sen
edustaman asian kanssa työskentelemistä, sen kohdistamista kokemussituaation
ongelmalliseksi keskipisteeksi ja sen eksperimentaalista manipulaatiota siihen liittyvän
työskentelypääoman esiin tuomiseksi.
Geneettisestä näkökulmasta tarkasteltuna kieli on myös tärkeä sosiaalisen
sopeutumisen väline. Kielen keskeisenä sosiaalisena funktiona on vaikuttaa toisten
toimintaan. Toissijaisessa käytössään kieli osallistuu “intiimimpiin sosiaalisiin suhteisiin”
(emt. 179). ”Ajatusten ilmaisu” on vasta kielen tertiäärinen funktio, sen verrattain
äskettäinen kehitysmuoto (emt.). Toisin sanoen kieli ei ole vain looginen työkaluvarasto,
vaan jotain elämänkäytäntöömme sisäänrakentunutta, metakäytäntö, jota kasvatus voi
hyödyntää kanavoidessaan oppilaiden luonnollista kommunikaatiotaipumusta
sosiaalisesti hyväksyttävään suuntaan. Tämä edellyttää kolmen pedagogisen momentin
huomioimista:
a) Kasvattajan on pyrittävä laajentamaan kasvavan käytössä olevaa merkitysten
varantoa. Tämä edellyttää oppijan “passiivisen sanaston” latentin energian
kanavoimista “aktiiviseen sanastoon”, ts. sanastoon, jolla on käyttöä
ongelmanratkaisun edetessä (emt.).
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b) Käsitteet kasvavat esiin aiemmin opittujen termien ”alkuperäisestä hämäryydestä”
(emt.). Ongelmana tässä on, että kielellisillä käytännöillä on taipumus muuttaa paitsi
käsitteiden semanttisia suhteita, myös niiden loogisia funktioita laajentamalla tai
rajaamalla niiden aiemmin opittuja merkityssisältöjä. Näiden historiallisten
muutosten havaitseminen voi “auttaa kasvattajaa huomioimaan muutokset, joita
ilmenee yksilöissä ja intellektuaalisissa resursseissa” (emt. 183). Samanlaisia
muutoksia tapahtuu myös jokaisen yksilön sanastossa hänen oppiessaan supistamaan
ja laajentamaan käsitteiden merkityksiä käyttötarpeen mukaan.146
c) Kielellisen merkitysten jatkuvuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Opittavat käsitteet
on liitettävä toimintakontekstiin, jonka kautta kasvava oppii jäsentämään
osallistumistaan sosiaalisiin käytäntöihin. Deweyn mukaan vallitsevat
koulukäytännöt ovat vaarassa estää merkitysten kontekstualisointia kolmella tavalla:
opettaja voi tehdä hallaa oppimiselle johtamalla liikaa keskustelua, antamalla
oppilaille valmiin, omassa mielessään jäsennetyn keskusteluagendan tai
kiinnittämällä liikaa huomiota oppilaiden tekemiin virheisiin ja korjaamalla ne liian
nopeasti (emt. 185–187).
Opettajan ja oppilaan kontakti syntyy Deweyn mukaan luontevasti
opetuskeskustelussa (recitation) (emt. 201, LW 8, 326–341). Pedagoginen keskustelu
keskittää lapsen toimintoja ja havainnointia sekä auttaa häntä muodostamaan ja
muokkaamaan kielellisiä dispositioita. Keskustelu toimii myös tärkeänä diagnostisena
välineenä opettajalle (Dewey 1997, 201).
(3) Eksperimentaalinen momentti. Vaikka operatiivinen ja kommunikatiivinen
toiminta ovat ajattelun lähtökohtia, reflektiivistä ajattelua ei voi syntyä ilman empiiristä
havainnointia ja eksperimentaatiota. Oppimisen taustalla on aina välitön kokemus, jonka
piiriä tutkivalla toimijalla on luonnollinen halu jäsentää ja laajentaa merkityssuhteita
muodostamalla.
Havaintoaineiston analyyttinen tarkastelu ei kuitenkaan vielä riitä: “havainnon
harjoittamisessa päämäärän ja motiivin kyseenalaistaminen on tärkeintä” (emt. 191).
Havainnot tulee kanavoida kohdistamalla ne ongelman ratkaisun kannalta asianmukaisiin
piirteisiin. Dewey pitääkin oman aikansa koulutuksen heikkoutena pitäytymistä
“havaintoihin, niin kuin ne olisivat täydellisiä ja lopullisia arvoja itsessään sen sijaan, että
ne olisivat keinoja saada materiaalia, jolla on merkitystä jonkin hankaluuden ja sen
ratkaisun kannalta” (emt. 191–192). Hän kehottaa kouluja ottamaan vakavasti tieteellisen
tutkimuksen vaatimuksen havaintojen saattamisesta selittävän teorian alle “yleisen
intellektuaalisen johtopäätöksen” saavuttamiseksi (emt. 192).
Asianmukaisen havaintoprosessin toteuttaminen opetuksessa edellyttää huomion
kiinnittämistä kolmeen seikkaan: (a) havaintoihin tulee liittyä aktiivista eksploraatiota,
(b) havaintojen teon tulee ylläpitää jännitettä, “juonta”, joka tulee esille toiminnassa,
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Dewey (1997, 185) kiinnittää tässä yhteydessä huomiota erityisterminologian käyttöön
opetuksessa muistuttaen, että usein “perustavanlaatuinen hankaluus ei koske [teknistä termiä], vaan
ideaa”. Niin kauan, kun tekniseen termiin liittyvää ideaa ei kyetä välittämään kasvavalle, sen
käyttäminen on turhaa. Toisaalta tekninen erityistermi saattaa auttaa oppimista silloin, kun siihen
liittyvä ajatus tulee asianmukaisesti ymmärrettyä: pedagogisen työn haasteeksi jää johdattaa
teknisten termien käyttöön “säästeliäästi – – asteittain, ja vaivaa tulisi nähdä sellaisten olosuhteiden
turvaamiseksi, jotka tekevät merkityksen [täsmälliseksi]” (emt.).
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valintojen tekemisessä sekä laajemmin ”kasvun sykleissä” (emt. 194) ja (c) havaintoja
tulee ohjata konkreettiselta tasolta älylliselle tasolle, mihin liittyy itse havainto- ja
tutkimusprosessiin kohdistuvaa metakognitiota. Vasta tällöin havainnoinnista voi tulla
“luonteeltaan tieteellistä” merkityspotentiaalien kriittistä pohdintaa (emt. 196).
Havaintojen järjestämisen ohella on tärkeää pitää huolta siitä, että oppija voi
hyödyntää sellaisia aiempien tutkimusten tuloksia, jotka parhaiten auttavat ratkaisemaan
käsillä olevia ongelmia. Dewey (emt.) kuitenkin huomauttaa jälleen, että käsillä olevan
hankkeen kannalta huomionarvoisin materiaali nousee esiin ongelmallisesta
tutkimussituaatioista. Aiemmat tutkimustulokset tulee aina sovittaa osaksi
tutkimusprosessin laukaisevaa pulmatilannetta. Käytettävä materiaali ei saa olla “liian
dogmaattista sävyltään” (emt. 198). Sen tulee esittää ärsykkeitä, ei lopullisia totuuksia.
Deweyn mukaan silloin, kun oppilaat saavat kuvan, jonka mukaan oppialue on jo ennalta
loppuun kaluttu, “he voivat pysyä kuuliaisina oppilaina, mutta he lakkaavat olemasta
opiskelijoita” (emt.). Tämä johtuu siitä, että “kaikki [aito] ajattelu – – sisältää
alkuperäisyyden vaiheen”, mikä tarkoittaa “henkilökohtaista intressiä [ko.] kysymykseen,
henkilökohtaista aloitteellisuutta muiden esittämien kysymysten kääntelemisessä – – ja
rehellisyyttä niiden seuraamisessa – – johtopäätöksiinsä” (emt.). Toinen tapa sanoa tämä
on, että kommunikaation tarjoama aineisto tulee psykologisoida, ts. sovittaa oppilaan
olemassa oleviin kokemusjärjestelmiin, (ks. MW 2, 276).147 Opettajan tulisi selvittää
käytettävän materiaalin “apperseptiivinen pohja”, sen mahdolliset kytkennät oppilaiden
aiempiin kokemuksiin, jotta oppisisältö ei jäisi irralleen oppilaiden omasta elämästä
(Dewey 1997, 199).
Deweyn (emt. 202) mukaan perinteisistä oppimista ohjaavista menetelmistä erottuu
tärkeimpänä Herbartin muodollisten asteiden menetelmä.148 Edellä olen jo esittänyt
Deweyn pedagogiikan mahdolliset kiinnikkeet herbartilaisuuteen (ks. luku 4.2.2.1).
Vaikka Dewey tunnustaa yhtäläisyyden oman tutkimusprosessin mallinsa ja Herbartin
muodollisten asteiden teorian välillä (emt. 203), Herbartin teoria on Deweylle liian aineja opettajakeskeinen: muodolliset asteet tarjoavat kyllä opettajalle agendan keskustelun
kulun valmisteluun, mutta eivät edusta ”opetuksen todellista kulkua” (emt.). Deweyn
mukaan etukäteen valmisteltuun asiasisältöön keskittyminen ei ole opettajan ongelmista
polttavin. Opettajan tulisi ensisijaisesti kysyä itseltään, mitkä ovat kunkin oppilaan
valmiudet käsitellä asiaa. Muodollisten asteiden orjallinen seuraaminen kadottaa helposti
näkyvistä oppilaslähtöisen oppimisprosessin dynaamiset mahdollisuudet.
Dewey esittää Herbartin muodollisille asteille oman tutkimuksenteoriansa mukaan
jäsennetyn vaihtoehdon, joka jakaa oppimisen ohjauksen kolmeen päävaiheeseen: (a)
valmisteluun ja presentaatioon, (b) rationaaliseen vaiheeseen ja (c) soveltamiseen.
Jokaiseen vaiheeseen liittyy omat haasteensa.
a) Deweyn mukaan ongelmalähtöinen eteneminen on ”paras, jopa ainoa” valmistelun
tapa: ”[o]ngelman tunto pakottaa mielen tutkimaan ja palaamaan menneeseen [sen
keksimiseksi], mitä kysymys merkitsee ja miten sitä tulisi käsitellä” (emt. 207).
Vaarana on venyttää valmisteleva vaihe liian pitkäksi ”edellyttämällä liian
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Dewey käsittelee tässä yhteydessä ensisijaisesti opetuskeskustelua. Näyttää kuitenkin siltä, että
tässä esitetyt periaatteet ovat sovitettavissa myös laajemmin tutkivan oppimisen ohjaamiseen.
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yksityiskohtaista – – dispositioiden pyörittelyä mielessä” (emt.). Tämän vaiheen
tehtävänä on tarjota sopiva määrä aineistoa ongelman esittämiseksi ja vaihtoehtoisia
keinoja sen ratkaisemiseksi.149
Oppimisen ”erottavasti rationaalinen vaihe” koostuu Deweyn (emt. 209) mukaan
”idean rikastamisesta, työhypoteesista, läpikotaisesta – – vertailusta ja
vastakkainasettelusta, joka päättyy määritelmään tai muotoiluun”. Rationaaliseen
vaiheeseen liittyy neljä huomioon otettavaa pedagogista näkökohtaa:
Keskeisenä vaatimuksena on oppilaslähtöisyys: oppilaalle tulee antaa mahdollisuus
havaita, mitä työstettävä ”periaate” hänelle merkitsee, miten se liittyy ”käsillä oleviin
tosiasioihin ja miten tosiasiat – – siihen” (emt.). Opettajalle jää tässä pitkälti ohjaajan
vastuu. Hänen on kyettävä valikoimaan oppilaan toiminnoista sellaiset, jotka ”ovat
linjassa sen lopputuloksen kanssa, johon hän haluaa yltää” (emt.). Vaarana on
”vapauttaa oppilas intellektuaalisesta vastuusta”: opettaja ei saa johdatella liikaa,
vaan hänen tulee pyrkiä pitämään tasapaino oppilaan oman työskentelyn ja siihen
sopivan ohjauksen välillä (emt.).
Ongelman työstäminen edellyttää etäisyyden ottamista: ”kaikki reflektio sisältää
jossain vaiheessaan ulkoisten havaintojen ja reaktioiden pysäyttämistä niin, että idea
voi kypsyä” (emt.). Tästä syystä opettajan tulee taata oppilaalle ”mahdollisuus
mielelliseen ruoansulatukseen”, mikä edellyttää ”hiljaista, keskeytymätöntä
harkintojen työstöä vertailemalla ja punnitsemalla vaihtoehtoisia ehdotuksia” (emt.
210).
Opettajan tulisi niin ikään pitää huolta siitä, että tarkasteltava ongelma on
tyypillinen. Tyypillisyys viittaa tässä siihen, että ”materiaali – – vihjaa – –
hedelmällisesti kokonaisen tosiasioiden luokan periaatteita” (emt. 210–211).
Tällaiset tyypilliset esimerkit auttavat oppijaa muodostamaan yleisiä käsitteitä, jotka
”kääntävät partikulaarit yksittäiseksi systeemiksi” (emt. 211). Yleisen käsitteen
muodostaminen tapahtuu hermeneuttisesti, kohdistamalla huomiota edestakaisin
yksittäistapausten ja yleisen periaatteen välillä: esimerkiksi joen käsite muodostetaan
yksittäisten jokien erityispiirteitä tarkastelemalla vähitellen, vertailemalla
lähtökohtana toimivan joen piirteitä muihin tapauksiin (emt.).
Yleistäminen on ”jatkuva taipumus ja funktio” ja sellaisena koko oppimisprosessia
ohjaava piirre (emt.). Käsitteellistäminen on tässä mielessä lajisyntyistä: pienikin
lapsi pyrkii muodostamaan yleisiä käsitteitä, vaikka hänen muodostamansa käsitteet
poikkeavatkin yksinkertaisuudessaan aikuisen käsitteistä.
Deweyn mukaan ”[y]leisen olemus on sovellus” (emt.). Sovellus ei kuitenkaan ole
lopullinen päätelmä. Pikemminkin se vahvistaa, että tutkimustulos on perustana
uusien ongelmien käsittelylle. Sovellukseen sisältyy aina arvostelma ja ”jokaisessa
arvostelmassa käytetään merkitystä perustana jonkin tosiasian arvioimiseksi ja

Dewey pohtii tässä yhteydessä myös, pitäisikö opettajan noudattaa herbartilaista vaatimusta
tunnin tavoitteiden täsmällisestä esittämisestä. Vaikka oppituokion päämäärän esittäminen on
tärkeää opettajalle, oppilaan näkökulmasta tämä ei ole välttämättä sen ”älyllisempää luonteeltaan
kuin kilisyttää kelloa tai antaa joku muu signaali huomion keräämiseksi ja ajatusten siirtämiseksi
häiritsevistä aiheista” (Dewey 1997, 208). Liian tarkkaan formuloitu päämäärä saattaa jopa ”estää
oppilaan omaa reaktiota vapauttamalla hänet vastuusta kehittää ongelma ja näin pidättämällä hänen
mielellistä aloitettaan” (emt.).
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tulkitsemiseksi” (emt. 213). Yleisen käsitteen ja sovelluksen erottaminen toisistaan
”fossilisoi” käsitteen, kadottaa sen ”sisäisen elävyyden” ja samalla sen pedagogisen
potentiaalin (emt.). Pragmatistille käsite on aina ”liikkuva” (moving): ”[t]odella
yleisillä periaatteilla on taipumus soveltaa itseään” (emt.). Opettajan tehtävänä on
tarjota mahdollisuuksia tämän taipumuksen toteuttamiselle.

4.2.2.4 Kasvattavan ajattelun yleiset faktorit
Dewey esittää How We Thinkin lopussa kokoavasti joukon ”ajattelun faktoreita” (emt.
214), jotka tulisi saattaa tasapainoon oppimisen ohjauksessa (ks. myös LW 8, 342–352).
Deweyn jaottelua voi hyödyntää kokonaiskuvan hahmottamiseksi How We Thinkissa ja
muissa instrumentalistisen logiikan esityksissä kaavoitetun reflektiivisen ajattelun teorian
pedagogisista implikaatioista.
(1) Tausta ja etuala. Deweylle reflektiivinen ajattelu juontuu kokemuksen taustan ja
etualan dynaamisesta vuorovaikutuksesta. Kaikkea ajattelua edeltää tiedostamaton
empiirinen kokemustausta, operatiivinen esiymmärrys, jonka ”esiin kaivaminen ja
formulointi olisi vähämielistä” (Dewey 1997, 214.). Tämä tausta on nimittäin jo ennalta
ymmärretty tavanomaisessa mielessä, ”itsestään selvänä otettuna älyllisen ideoiden
vaihdon väliaineena” (emt.). Tausta toimii ikään kuin maastona, josta reflektiivisen
ajattelun vuorenhuiput kohoavat esiin. Vuorenhuiput edustavat yksittäisiä
ongelmatilanteita, jotka tekevät ”välttämättömäksi joissain kohdissa tietoisesti tutkia – –
tuttua taustaa” (emt. 215, kursivointi alkup.).
Deweyn mukaan kokemuksen taustan ja etualan välinen dynamiikka ei ole koskaan
kokonaan hallittavissa: ajattelun kulkua ei voi säädellä tarkasti ennalta annettujen
reseptien mukaan. Tämä perustuu siihen, että tutkimusprosessi on aina riippuvainen
yksilön dispositioiden sovittamisesta ympäristön muutoksiin jossain tilanteessa eikä ole
olemassa mitään yleistä testiä, jonka perusteella toiminnan lopputuloksia voisi määrittää
ennalta. Tämä puolestaan tarkoittaa, että oppimisen ennustaminen jää aina epävarmaksi,
pragmaattiseksi. Ainoa suhteellisen varma oppimisen tae on pyrkiä säilyttämään
”ekonominen tasapaino tiedostamattoman ja tiedostetun välillä” (emt. 216).
(2) Prosessi ja produkti. Reflektiiviselle ajattelulle on myös luonteenomaista prosessin
ja produktin välinen tasapaino. Tutkimus kanavoi jatkuvan merkityksentuoton virran,
johon uskomuksien vakiinnuttaminen muodostaa väliaikaisia saarekkeita, jotka omalta
osaltaan vaikuttavat virran kulkuun. Tutkimusprosessien tuloksilla on näin ensisijaisesti
arvoa uusia tutkimusprosesseja konstituoivina tekijöinä. Kasvatuksen tärkein tehtävä on
tämän jatkuvan tutkimusprosessin ylläpitäminen. Kasvattajan on syytä ottaa vakavasti
Peircen maksiimi: ”älä tuki tutkimuksen tietä” (CP 1.135).
Dewey (1997, 217) palauttaa tässä yhteydessä mieleen aiemman diskussionsa leikin ja
työn dynamiikasta (ks. luku 4.2.2.3). Leikissä kiinnostus kohdistuu itse toimintaan, työssä
toiminnan lopputulokseen. Vaikka tasapainoisessa oppimisessa on sijaa sekä vapaalle
leikille että kurinalaiselle harjoitukselle, opettajan tulee välttää molempia ääripäitä: täysin
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kuriton aktiviteetti johtaa ”tuhlaukseen ja rikkonaisuuteen” (emt.), liiallinen raadanta
kadottaa näkyvistä toiminnan arvon.150
Ideaalisen tasapainon säilyttäminen vapaan leikin ja kurinalaisen työn välillä
mahdollistaa ”aiheen (subject) avautumisen omasta puolestaan, erillään ennalta käsitetyn
uskomuksen tai tavanmukaisen päämäärän palvelusta” (emt. 219). Vapaus on tässä
avoimuutta, ”uskoa ajattelun voimaan säilyttää oma yhtenäisyytensä ilman ulkoista tukea
ja keinotekoisia rajoituksia” (emt.). Dewey pitääkin mielikuvitusta älyllisen kasvun
ehtona: lapsen taipumus elää hetkessä välitöntä kokemusta rikastuttaen siirtyy
ideaalitapauksessa osaksi aikuisen toiminnan kurinalaisuutta. Koska leikki toimii myös
parhaana takeena tulevalle kasvulle, sen voimaa ei ole syytä ennenaikaisesti tukahduttaa.
Kasvatuksen taiteelliseen ideaaliin liittyy edellä kuvattu tasapaino leikkisyyden ja
vakavuuden välillä (ks. myös luku 4.1.7). Deweyn (emt. 220) mukaan opettajan työn
taiteellisuuden kriteerinä toimii hänen kykynsä ”vaalia taiteilijan asennetta niissä, jotka
opiskelevat hänen kanssaan, lapsissa tai aikuisissa”. Opetuksen tehtävänä on tästä
näkökulmasta ”toimeenpanon keinojen hallinta” (emt.). Tämä hallinta takaa oppilaan
kiinnostuksen jatkuvuuden. Yhdistettynä ”mielellisen näkemyksen laajentamiseen” se
takaa myös keinojen ja päämäärien, prosessin ja produktin, harmonian tavalla, joka tekee
oppimisesta itsessään esteettisesti palkitsevaa (emt. 220–221, LW 8, 348–349).
(3) Kaukainen ja läheinen. Lapsilähtöiseen opetukseen kuuluu lapsen välittömän
kokemuspiirin omaksuminen pedagogisten prosessien lähtökohdaksi. Tähän
vaatimukseen sisältyy kuitenkin omat vaaransa. Tavanomainen oppilaiden elämänpiiriin
istuva tai siitä esiin nouseva aineisto ei välttämättä motivoi, ellei sitä ”soviteta vieraan ja
kaukaisen hallintaan” (Dewey 1997, 222). Deweyn mukaan ”[v]anha, läheinen,
sovinnainen, ei ole se, mihin vaan minkä kanssa keskitymme (attend)” (emt., kursivointi
alkup.). Kaukainen tarjoaa yllykkeen tutkimukselle, läheinen voimavarat ja välineet.
Tasapaino tutun ja tuntemattoman välillä kanavoi tutkimusprosessia eteenpäin.
Dewey esittää tämän tasapainon merkityksen ymmärtämisen avaimeksi
instrumentalistista näkökulmaansa, joka pitää tiedollisten prosessien lähtökohtana
ristiriitaista situaatiota. Tutkimusprosessi etenee spiraalisesti, yhä uusien ongelmien
ilmaantuessa esiin kokemuksen peitetystä taustasta vanhojen ratkaisun myötä. Pelkkään
havaintoainekseen keskittyminen (kuten Pestalozzin ”objektitunneissa”) on ajan mittaan
tylsistyttävää, ellei mielikuvitukselle anneta mahdollisuutta ”rikastaa” objekteja: ”[a]ntaa
tosiasioiden tulle esitetyiksi niin, että ne stimuloivat mielikuvitusta ja kulttuuri seuraa
luonnollisesti” (emt. 223, 224). Mielikuvituksen toiminta on ”realiteettien funktio, jota ei
voida esittää vallitsevissa aistihavainnon olosuhteissa” (emt.). Mielikuvitus edellyttää
aina mahdollisuutta viitata johonkin, mikä ei ole välittömästi läsnä.
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Tässä voidaan tuoda esiin varsin yleinen Deweyn ”toimien pedagogiikan” kritiikin aihe. Miten
voi välttää väistämättä eteen tulevaa tilannetta, jossa kasvava joutuu huomaamaan, että maailmassa
on paljon rutiininomaista, välineellisesti palkitsevaa työtä, johon harjaantuu vain mekaanisen
toiston kautta? (Ks. esim. Noddings 1998, luku 2.) Dewey (1997, 218) tunnustaa tämän vaaran,
mutta huomauttaa, että keinojen ja päämäärien välisen tasapainon saavuttaminen on mahdollista
myös rutiininomaisissa töissä, niin kauan kuin ”turvataan – – sellainen päämäärän arvostus, että
tuntuma sen arvosta siirretään – – keinoihin” (emt.). Vaikkei tällainen toiminta olisikaan itsessään
kiinnostavaa, se ikään kuin ”lainaa kiinnostusta” tuloksistaan (emt.).
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Dewey kiinnittää tässä yhteydessä myös huomiota tasapainoon yksilön kokemuksen ja
ihmiskunnan kerääntyvän kulttuurisen varannon, jaetun kokemuksen, välillä. Jaettu
kokemus tulee oppijan hallittavaksi kasvatuksessa. Kasvatukseen kuitenkin sisältyy vaara
hukuttaa oppilaan oma elävä kokemus informaatiotulvaan. Kasvattajan tehtävänä on
saattaa kulttuuri produktiiviseen suhteeseen oppilaan välittömän kokemuspiirin kanssa.
Tuloksena on suotuisassa tapauksessa ”[ai]to kommunikaatio”, johon sisältyy asioihin
”tarttumista” (contagion) (emt.). Kuten Democracy and Educationissa myöhemmin,
Dewey pitää tällaisen kasvattavan kommunikatiivisen toiminnan todellisena subjektina
”ajattelun yhteisöä” (emt.), joka tarjoaa kasvavalle mahdollisuuden osallistua
yhteiskunnan jaettuihin pyrkimyksiin. Näin kasvatuksen päämääräksi paljastuu
demokraattisessa käytännössä toteutuva moraalinen yhteisö. (Ks. myös LW 8, 351–352.)

4.2.3 Naturalistinen pragmatismi ja kasvatusfilosofia
How We Thinkin ja Deweyn Columbian kauden pedagogiikan laajemminkin läpäisee halu
soveltaa tieteellisen ongelmanratkaisun menetelmää moraalisten ongelmien ratkaisussa.
Tähän pyrkimykseen yhdistyy Deweyn instrumentalisminsa pohjalta kehittelemä
naturalistinen ontologia, joka pyrkii kokonaisvalotukseen kokemuksen ja sitä
transformoivan tutkimuksen roolista luonnontapahtumien muotoutumisessa merkitystä
tuottaviksi prosesseiksi. Dewey myöhemmissä kirjoituksissa estetiikka saa yhä
keskeisemmän aseman tämän muotoutumisen ymmärtämisessä. Edellä olemme
huomanneet, että Dewey sisällyttää esteettisyyden osaksi pedagogisesti rakentuvaa
kokemusta (luku 3.6). Esteettinen kokemus kasvaa parhaiten esiin pedagogisesti
kanavoidusta ongelmanratkaisukäytännöstä (luku 4.1.7).
Varhaisissa Columbian kauden pedagogisissa kirjoituksissaan, kuten kokoelmassa The
Bearings of Pragmatism upon Education (1908/MW 4, 178–191), Dewey kokoaa
varhaisen naturalistisen pragmatisminsa pedagogisia impikaatioita tavalla, joka saa
laajemman muotoilun Democracy and Educationissa. Näiden implikaatioiden tarkastelu
toimii seuraavassa johdantona Deweyn pedagogiseen pääteokseen tutustumiseksi.
Samalla se tarjoaa yhdistävän sillan Deweyn instrumentalismin, naturalistisen
pragmatismin sekä hänen eettisten ja esteettisten pohdintojensa välille sosiaalisen
liberalismin poliittisessa kehyksessä. Esiin nousee tärkeä juonne, johon olen alustavasti
viitannut luvuissa 3.6 ja 3.7.2: tutkimuksen pedagoginen kanavoiminen taiteeksi tavalla,
joka auttaa tekemään instrumentaalisesta oppimiskokemuksesta täyttymyksellisen
kokemuksen ja edistämään demokraattista elämäntapaa.

4.2.3.1 ”Pehmeä” naturalistinen lähtökohta
Deweyn naturalistisen pragmatismin lähtökohtana on ajatus älyllisyyden kehittymisestä
luonnollisissa vuorovaikutuksissa, ”orgaanisten olentojen kamppailussa toimintojensa
onnistuneen harjoittamisen takaamiseksi” (emt. 178). Tämä tarkoittaa, että ”kaikki
korkeammat yksilöllisen orgaanisen elämän saavutukset ovat tulosta elämän funktioiden
ylläpitämisen paineesta ja rasituksesta” (emt.). Ajattelun lähtökohtana on
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evolutionaarinen prosessi, joka mielen emergenssin myötä suuntautuu älylliseksi ”elämän
tekemisen” hankkeeksi (emt.).
Älyllisen elämänmuodon erottaa muusta luonnosta sen kyky laajentaa kokemuspiiriä
huomioimalla ja hyödyntämällä ongelmallisten tilanteiden vihjaamia ratkaisumalleja.
Tämä on sama kuin kyky tulkita merkityksiä. Merkitykset tulkitaan ja hyödynnetään
tehokkaimmin
kielellisessä
kommunikaatiossa,
symboleja
hyödyntävässä
yhteistoiminnassa. Symbolit mahdollistavat myös aiempien tutkimustulosten yleistämisen
ja välittämisen tuleville sukupolville pedagogisessa vuorovaikutuksessa.
Kasvatus ja sen käyttövoimana toimiva reflektiivinen ajattelu hyödyntävät lajin
aiempaa kokemusta uusien eteen tulevien ongelmien ratkaisussa. Symbolinen tieto,
ymmärrettynä merkitysjärjestelmänä, ei ole ajattelun lopullisten tulosten varasto, vaan
väline käytännöllisten tarkoitusperien toteuttamiseksi, mikä tapahtuu parhaiten
sosiokulttuurisessa toiminnassa. Näin tiede, ymmärrettynä älyn toimintatapojen
vaalimisen kulttuurina, sisältää jo lähtökohdissaan eettisen ulottuvuuden.151
Deweyn (emt. 180–181) mukaan laajin mahdollinen tiedollinen näkökulma ei perustu
apriorisiin asetelmiin eikä tutkimuksen ennalta oletettuun ideaaliin päätepisteeseen, vaan
sosiokulttuuriseen käytäntöön. Vain silloin, ”[k]un yksilö harkitsee toimintojensa ehtoja
ja tuloksia sen näkökulmasta, mikä merkitys niillä on – – hyvinvoinnille, yhteisön
toiminnoille, hän voi saavuttaa laajimman, yleisimmän (tai objektiivisimman)” tiedollisen
näkökulman (emt. 181). Tämä edellyttää, että tieto muodostetaan ”tehokkaimman
sosiaalisen edistyksen sovelluksen tai palvelun” pikemminkin kuin ”yksilöllisen edun”
intressien pohjalta (emt.). Kasvatuksen tehtävänä on ottaa huomioon
tiedonmuodostukseen sisältyvä moraalinen potentiaali ja ohjata yksilöllisiä
tutkimusprosesseja tavalla, joka realisoi niihin kätkeytyviä sosiaalisia merkityksiä. Tämä
huomioiminen antaa myös pääasialliset suuntaviivat koulutukselle: ”koululla ei ole
moraalista päämäärää, jos se ei osallistu sosiaaliseen elämään” (emt. 271). Tämä
pedagogiikan eettisen tehtävän tunnustaminen toimii Deweyn myöhemmän pedagogiikan
läpäisyteemana.

4.2.3.2 Perinteisen kasvatuksen kritiikki
Deweyn instrumentalismin näkökulmasta mielen harjoittamista voi pitää kasvatuksen
keskeisenä tehtävänä – jopa ainoana tehtävänä, mikäli mielenharjoitus ymmärretään
laajimmassa mahdollisessa merkityksessään sosiaalisen merkityspiirin kasvuna ja
rekonstruktiona. Tämä huomio antaa Deweylle aseet hyökätä perinteistä koulukasvatusta
vastaan.
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Ks. etenkin Deweyn monografia Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality
(1903/MW 3, 9–39), jossa hän argumentoi, että tieteen ja etiikan välinen ero ei ole looginen, vaan
temaattinen. Koska tiede jakaa etiikan käytännöllisen lähtökohdan, tieteen piirissä tehdyt päätelmät
ovat yhtä riippuvaisia dispositioista kuin eettiset päätelmätkin. Avaimena tieteen objektiivisuuteen
on sen avoin käytäntö, jossa tieteentekijä on velvollinen kiinnittämään huomiota päätelmiinsä
vaikuttaviin tekijöihin. Tässä rehellisyydessä etiikka voi seurata tieteellistä käytäntöä.
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Deweyn Columbian varhaisvuosina hyödyntämä käsitevälineistö on järeämpää kuin
Chicagon kaudella ennakoiden teosten Reconstruction in Philosophy ja The Quest of
Certainty kriittistä yhteiskuntagenealogiaa. Deweyn mukaan tietämisen itseisarvon
ideaalia kannattava ”liberaalin kasvatuksen” traditio on alun perin räätälöity joutilaan ja
hallitsevan luokan, vapaiden miesten, tarpeisiin (ks. myös Dewey 1999, 70).152 Liberaali
traditio on sittemmin kanavoitu ”herrasmiesten” kasvatukseksi humanistisen
tiedontulkinnan pohjalta (MW 4, 182). Samalla empiristinen tiedonkäsitys on tarjonnut
keinot alistaa työtätekevä luokka passiivisiksi tiedon vastaanottajiksi ja soveltajiksi. (Ks.
myös MW 3, 286–288.)
Dewey katsoo, että jako liberaaliin ja käytännölliseen kasvatukseen on
yhteiskunnallisen osajaon tuottama ja sitä ylläpitävä abstraktio. Tämän tunnustaminen tuo
esiin jaettua kasvatusjärjestelmää koskevan kritiikin tarpeen. Pragmatistisesta
näkökulmasta teoreettinen ja käytännöllinen kasvatus eivät ole tosiasiassa toisilleen
vastakkaisia, vaan molemmat sisältyvät vaiheina merkityksentuoton prosessiin:
”kaikkeen älyllisyyteen sisältyy erityinen yhdistelmä aistimellisesta ja vastaanottavasta
faktorista [ja] aktiivise[sta], älyllise[stä] faktori[sta] – jota puhtaan rationaalinen
toiminnanteoria korostaa” (MW 4, 184). Puhtaan tiedon ideaali tulee Deweyn mukaan
jäämään ennen pitkää historialliseksi haavekuvaksi: samalla tullaan huomaamaan, että
tietäminen ja älyllinen kasvu perustuvat kokemukseen, tarkemmin sanoen kokemuksen
taustasta esiin kohoaviin ongelmallisiin situaatioihin, jotka esittävät vihjeitä
tutkimusprosessin läpiviemiseksi. Aiemmin saavutetut tutkimustulokset – teoriat ja
käsitteet – toimivat toki apuna tutkimuksessa, mutta pedagogisesta näkökulmasta
tutkimuksessa ei ole kyse pelkästään empiiristen yksittäistapausten alistamisesta yleisten
käsitteiden alle, vaan käsitteiden operationaalisesta hyödyntämisestä tavoilla, jotka
takaavat yhä tehokkaamman ja tyydytyksellisemmän sopeutumisen ympäristön
muuttuviin oloihin.
Dewey tuo tässä yhteydessä uudelleen esiin keskeiset pedagogiset periaatteensa:
tekemällä oppimisen ja lapsilähtöisyyden. Kaikki kasvattavat prosessit perustuvat
tekemiseen, tarkemmin sanoen sen tiedostamiseen, että jotain pitäisi tehdä tai saada
aikaan (emt. 185). Tekemisen tarve on ensisijainen, ja tämän tarpeen pedagogisen
kanavoimisen tulee ottaa huomioon kasvavan situationaaliset lähtökohdat. Samalla
tavalla, kuin evoluutiossa kehittyneemmät organismit kykenevät vastaamaan yhä
kompleksisemman ympäristön haasteisiin, lapsen kasvussa tulee esiin vaihe, jolloin hän
kykenee irrottautumaan välittömän toimintaympäristönsä operaatioista. Nimenomaan
tähän vaiheeseen tarttumisessa piilee tietoisesti ohjatun kasvun lähtökohta ja
mahdollisuus (ks. myös luku 4.1.5.4).
Dewey tunnustautuu vielä tässä yhteydessä maltillisen rekapitulaatioteorian
kannattajaksi: vaikka yksilön kasvu ei toistakaan ihmiskunnan kehityksen kulkua
sellaisenaan, kasvatus voi (ja sen tulisi) hyödyntää biologisessa ja historiallisessa
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Termi ”liberaali kasvatus” on suora käännös termistä ”liberal education”. Tässä yhteydessä
voitaisiin puhua myös ”vapaista taidoista”, so. alun perin ”vapaille miehille” tarkoitetusta
yleissivistyksestä, joka erotettiin antiikissa ja keskiajalla käden taidoista. Suosin edellistä
käännöstä, jotta välttäisin sekoittamasta ”liberaalia kasvatusta” ”vapaaseen kasvatukseen” (ks.
Dewey 1999, 70).
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tutkimuksessa saatua tietoa.
Deweyn argumentointi perustuu jälleen hänen
instrumentalistiseen logiikkaansa. Deweyn (MW 4, 186–187) mukaan ”[ihmis]laji ei
saavuttanut alkuperäistä tietovarastoaan tiedon [itsensä] takia”, vaan koska ”tietoa – –
vaadittiin ratkaisemaan ruokaan, suojaan, vaatetukseen, sosiaaliseen yhteistoimintaan ja
puolustukseen ja niin edelleen liittyviä ongelmia”. Toisin sanoen tiedon muodostamisella
on aina, niin kehityshistoriallisena kuin kasvatusta ohjaavana prosessinakin, välineellinen
arvoperusta. Kasvatus hyödyntää lajin sosiaalisessa kehityksessä omaksumia välineitä
kunkin yksilön kasvupotentiaalien realisoimiseksi, ei tietämisen itseisarvon takia. Koulun
tehtävänä on tunnustaa tämä säätelyperiaate ja hyödyntää siitä johdettuja lapsilähtöisen ja
toiminnallisen pedagogiikan periaatteita sosiaalisen kasvun välineinä.

4.2.3.3 Kasvatuksen taide ja taidekasvatus
Edellä on tullut esiin mahdollisuus tarkastella Deweyn kasvatusfilosofiaa
taidefilosofisesta näkökulmasta. Tämä mahdollisuus tulee yhä selkeämmin esiin Deweyn
Columbian kauden kirjoituksissa kulminoituen teoksessa Art as Experience. Kuten edellä
niin ikään kävi ilmi, Dewey (EW 5, 93–94) oli jo vuonna 1897 ilmaissut uskonsa
kasvatukseen ”täydellisimpänä ja intiimeimpänä tieteen ja taiteen unionina, joka ihmisen
kokemuksessa on käsitettävissä”. Vuonna 1908 Dewey katsoi, että kasvatuksen
päämääränä on ”materiaalien ja välineiden ympäristön valinta ja järjestäminen, joka
palvelee – – parasta taiteellista saavutusta” (MW 4, 186). Kasvatus ei ole vain taidetta,
vaan siihen sisältyy parhaimmillaan pyrkimys ”parhaaseen taiteelliseen saavutukseen”,
esteettiseen kokemukseen. Esteettisellä kokemuksella on oppimisessa sitouttava tehtävä:
se ”kutsuu esiin ja harjoituttaa lapsen elämän funktioita (life functions) – vihjaa[malla]
hänelle – – asioita, jotka ovat tekemisen arvoisia ja pitävät hänet sitoutuneena tekemään
niitä” (emt.). Toisin sanoen vaikka tiedon ja sitä konstituoivan älyllisen toiminnan arvo
on välineellinen, välineellinen toiminta on pedagogisesti arvokkainta silloin, kun siihen
liittyy esteettistä kokemusta. Esteettinen kokemus on kasvatuksen taiteen tärkein
päämäärä.
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Rekapitulaatioteorian (tai kulttuuriepookkiteorian) mukaan yksilönkehitys heijastaa lajin (tai
kulttuurin) kehitystä (MW 6, 408, Burnett 1976, xv–xvi, Sutinen 2003, luku 2). Vielä vuonna 1899
(MW 1, 233) Dewey katsoi, että kulttuuriepookkiteoria sisältää “tietyn tärkeän totuuden elementin”
pitäessään lapsen asenteellisia lähtökohtia analogisina “alkukantaisen ihmisen” lähtökohdille:
kasvatuksen tehtävänä on tarttua lapsem asenteeseen ja ohjata sitä niin, että se “välttää esi-isien
virheet ja harhailut” (ks. myös Dewey teoksessa Archambault 1966, 200–211). Toisaalta Dewey
(EW 5, 253) oli jo kolme vuotta aiemmin huomauttanut, että ko. teorioiden hyväksyminen
edellyttää “kasvatuksellisessa tulkinnassaan – – ensinnäkin tulla tutkituksi, verifioiduksi ja
kontrolloiduksi – – lapsen elämän näkökulmasta; ja toiseksi hyödynnetyksi ensisijaisesti niiden
yhteiskunnan aktiviteettien ja ideoiden näkökulmasta, jotka nyt vastaavat heräävää kiinnostusta, ja
vasta toissijaisesti näiden aktiviteettien ja ideoiden historiallisten tuotteiden näkökulmasta”. (Ks.
myös EW 5, 248, MW 1, 232–234, MW 3, 307, MW 4, 210.) Dewey ilmeisesti luopui
rekapitulaatioteoriasta 1910-luvulla (ks. MW 6, 408–412, MW 9, 78–82, LW 11, 210–211, Burnett
1976, xvi, Thayer & Thayer 1978, xxiv, vrt. Sutinen 2003).
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Dewey kehittelee tätä teemaa näkyvästi vuonna 1906 julkaistussa luennossaan taideja käsityöopettajille (Culture and Industry in Education, MW 3, 285–293, ks. myös
Jackson 2002a). Luennossa tulee hyvin esiin Deweyn halu käsitellä taidetta
kokonaisvaltaisesti. Kuten neljä vuotta myöhemmin How We Thinkissa, Dewey
määrittelee taiteen leikin ja työn välittäjäksi (ks. luku 4.2.2.3). Taiteella on sama
materiaalinen ja välineellinen perusta kuin työllä. Leikin tavoin taide on kuitenkin myös
mahdollista ymmärtää erityislaatuiseksi toiminnaksi tai toimintaa ohjaavaksi asenteeksi,
joka ”vaatii tyydytyksekseen ja täyttymyksekseen aineksen (matter) muovaamista uusiin
ja merkityksellisempiin muotoihin” (MW 3, 292) Taide voidaan ymmärtää
peruslogiikaltaan tutkimukseksi samalla tavoin kuin kaikki merkitystä tuottavat
toiminnat, vaikka se onkin tutkimuksena poikkeuksellisen tietoista emotionaalisesta ja
intellektuaalisesta arvostaan.
Dewey pohtii em. artikkelissa myös taidekasvatuksen ja ammatillisen kasvatuksen
välistä suhdetta. Deweyn mukaan teollisen yhteiskunnan taideinstituutio “on
korruptoitunut erottaessaan kauneuden käytöstä, joutilaisuuden työstä” (emt.). Sama
korruptio näkyy tuotantoelämän jakautumisessa erikoistuneisiin sektoreihin, mikä on
omiaan vähentämään työn välitöntä palkitsevuutta. Dewey katsoo, että kasvatus voi
toimia tätä erottelua lievittävänä tekijänä. Kasvatuksen kautta elinkeinoelämän
“tuottavien ja manipuloivien toimintojen leikki” voi latautua “sosiaalisella ja tieteellisellä
merkityksellä” (emt.):
Taide on kuin tuotantoa (industry) siinä mielessä, että sen tulee saavuttaa – –
kouriintuntuva ruumiillistuma, joka edistää inhimillistä käyttöä – saavutus, joka on
niin näkyvä – –, että siihen sisältyy päättelyä konkreettisin standardein, [samalla kun]
se edistää inhimillistä henkeä niin paljon, että se kantaa mukanaan oman standardinsa
ilmaisemassaan ja ruokkimassaan ajattelun ilossa. Kuten tuotanto, se edellyttää
tietynlaisia työkaluja, täsmällisiä prosesseja, tarkkoja tekniikoita. Mutta tuodessaan
materiaalit, tekniikat, ulospäin suuntautuvat keinot ja päämäärät henkilökohtaisen
mielikuvituksen alueelle se kasvattaa – –, ei pelkästään erityisiin hyötyihin ja
hyödykkeisiin, vaan laajimpaan kaikista käytöistä: arvojen oikeudenmukaiseen
havaitsemiseen, milloin ja missä ne ovat läsnä. (emt. 293.)
Dewey näkee tässä laajan koulun ja tuotannon väliseen suhteeseen liittyvän
yhteiskunnallisen kysymyksen: “[l]akatkaamme kysymästä – –, mitä koulu voi tehdä
tuotantoelämälle (industry), ja alkakaamme kysyä – –, mitä tuotantoelämä, käsitettynä
taiteen hengessä, voi tehdä koululle” (emt., kursivointi lisätty, ks. myös MW 8, 401–
404).
Kuten edellä (luku 3.6) olen jo esittänyt, Deweyn taidekäsitys vaikuttaa ensi
katsomalta epäkriittiseltä ja kehämäiseltä: taiteeksi näyttää lukeutuvan kaikki kasvattava
ja itsessään täyttymyksellinen toiminta. Tämä näkökulma ei kuitenkaan ota huomioon
Deweyn yleisemmän arvoteorian instrumentaalis-pedagogista perustaa. Kaikki taide ei
ole Deweylle yhtä hyvää, vaikka hän vastustaakin etukäteen institutionalisoitua hyvän
taiteen rajausta. Tämä ilmenee selvästi Deweyn varhaisen Columbian kauden
taidekasvatusta käsittelevissä kirjoituksissa.
Deweyn taideteorian pedagogis-kriittinen aspekti tulee esiin mm. kirjoituksessa The
Moral Significance of the Common School Studies (1909/MW 4, 205–213), jossa hän
esittää varsin gadamerilaisen kriteerin klassiselle kirjallisuudelle taiteena, joka tarjoaa
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sukupolvesta toiseen kestävää arvoa ja tulee tätä kautta todistetuksi “uskolliseksi
inhimillisen kokemuksen olennaisuuksille (essentials)” (emt. 206, ks. myös MW 9, 238,
vrt. Gadamer 1979, 254–258). Klassisen kirjallisuuden arvo ei välity kasvavalle
luennoimalla, vaan aktiivisen työstön kautta: ”taideteoksia arvostetaan, ei eritellä
tietoisesti” (MW 4, 207). Klassiset teokset tulee löytää: “mikään ei ole absurdimpaa – –
kuin ensin vaatia kirjallisuudelta sisäistä eettistä arvoa ja sitten istuttaa vihjaamalla,
kysymällä ja keskustelemalla moraalinen – – läksy, joka kirjallisuudesta on
johdettavissa” (emt. 209). Vaarana ei ole enempää eikä vähempää kuin ”kyseessä olevan
teoksen tuhoaminen taideteoksena” (emt., ks. myös LW 10, 113–114, 287).
Deweyn taidekasvatukselliset vaateet saavat lisää pontta tarkasteltaessa Art as
Experiencessa esitettyä esteettistä teoriaa. Kuten luvussa 3.6 kävi ilmi, Dewey ei rajaa
estetiikkaa minkään erityisen ilmiö- tai objektijoukon ominaisuuksien, tällaisista ilmiöistä
ja objekteista saatavien vaikutelmien tai niiden ilmaiseman muotokielen kuvaukseksi.
Pikemminkin hän katsoo estetiikan pyrkivän sellaisen kokemuksen ehtojen
hahmottamiseen, joka voi muotoutua taiteeksi. Taideteoksilla – ennen kaikkea
”klassisella” taiteella – on erityisasema tämän muotoutumisprosessin paradigmaattisina
ilmentyminä. Taide edustaa, tai pikemminkin vihjaa, ja samalla sulkee itseensä,
toiminnan täyttymyksellisiä vaiheita, mutta taide ei voi ”itsessään” (so. taideobjekteina,
taideteoksina arkikielisessä merkityksessä) tulkita itseään. Taiteen mahdollisuudet voivat
toteutua vain inhimillisessä kokemuksessa, jonka merkityspiirin funktionaaliseen
rakentumiseen taideobjekti tuo oman lisänsä. Taiteen arvostaminen ei ole sen tuottamien
objektien piirteiden (saati sitten niiden edustaman yleisen muodon) kontemplaatiota, vaan
aktiivista ja ruumiillistunutta merkityksen konstruktiota, joka tapahtuu yhtä paljon
julkisessa kuin henkilökohtaisessa elämänpiirissä.
Deweyn täsmällisempi taidekasvatuksellinen näkökulma valottuu hänen siirtyessään
em. artikkelissa käsittelemään toista ”yleistä oppisisältöä”, historiaa. Siinä missä
klassinen kirjallisuus tuo esiin ”valikoidun täyttymyksen, inhimillisen kokemuksen
saavutetut ideaalit ja standardit”, historia tarjoaa ”materiaalit sen [so. inhimillisen
kokemuksen] tyypillisten ongelmien, kehityksen pääasiallisten esteiden [ja] edistyksen
pääasiallisten menetelmien havaitsemiseksi” (MW 4, 209, ks. myös emt. 282–283).
Klassinen kirjallisuus – muun ”aidon” taiteen tapaan – valikoi inhimillisen
merkityksentuoton huomionarvoisimmat tulokset, kun taas historia osoittaa näihin
tuloksiin johtaneet prosessit. Deweylle taide tarjoaa ”selkeimmän (most unmixed) ja
yksinkertaisimman tallenteen inhimillisen pyrkimyksen täyttymyksestä” (emt. 206).
Taide toimii näin kulttuurin saavutusten arvon symbolisena kantajana.154 Historiallinen
aineisto taas ilmentää inhimillisen kulttuurin vakiintuneita toimintatapoja tarjoten tätä
kautta materiaalia instrumentalistisen logiikan geneettiselle kuvaukselle.

154

”Symbolinen” tulee kuitenkin nähdäkseni tässä tulkita pragmatistisesti, ts. niin, että taide voi
toteuttaa pedagogista tehtäväänsä vain tullessaan tulkituksi aktiivisessa merkityksentuotossa (ks.
MW 3, 286–287).

158

4.2.3.4 Kasvatuksen moraalinen funktio
Deweyn pedagogiikkaa voi pitää hänen instrumentalisminsa ja eettisen teoriansa
leikkauspisteenä. Kuten olemme myös huomanneet, Deweyn etiikan keskeisimmät
ulottuvuudet liittyvät yhteisöelämän järjestämiseen tavalla, joka toteuttaa demokraattisen
elämäntavan ehtoja (ks. luvut 3.5.1 ja 3.5.2).
Deweyn etiikan perustana on moraalisen situaation käsite. Dewey (MW 5, luku 10)
mieltää moraalisen situaation situaatioksi, joka edellyttää valintaa useista vaihtoehdoista
halutun päämäärän saavuttamiseksi. Moraalinen situaatio on lähtökohdissaan
toiminnallinen, eikä toiminta voi olla moraalista ilman, että siihen liittyisi menettelytapaa
koskevaa harkintaa. Tämän harkinnan oppiminen on kasvatuksen keskeinen eettinen
päämäärä. Deweyn (MW 4, 267) mukaan kasvattajan ”tehtävänä – – on katsoa, että
suurin mahdollinen määrä – – ideoita [opitaan] sellaisella elävällä tavalla, että niistä tulee
liikuttavia ideoita (moving ideas), motiivitekijöitä menettelyn ohjaamisessa”. Tämä ei
onnistu opettamalla etiikkaa muodollisena oppiaineena, vaan muotoilemalla ”älyllisen
voiman hankkimisen ja oppisisällön yhdistymisen [menetelmät] sellaisiksi, että ne
tekevät käyttäytymisen valistuneemmaksi, yhdenmukaisemmaksi, pontevammaksi”
(emt., ks. myös luku 4.1.1).
Moraaliset arvot eivät ole olemassa missään omassa maailmassaan, eikä moraali
muodosta mitään omaa kantilaisen praktisen toiminnan aluettaan. Kuitenkin ”moraaliset
periaatteet ovat todellisia samassa mielessä kuin muut [inhimilliset] voimat”, sillä ”ne
sisältyvät yhteisöelämään ja yksilön toimivaan rakenteeseen” (emt. 291). Opettajan
tehtävänä ei ole näin ollen tuoda eettisiä harkintoja kasvatukseen ulkoapäin, vaan
tiedostaa moraalisen ulottuvuuden merkitys sosiaalisessa kasvuprosessissa. Koulun ja
yhteiskunnan toimintaa ohjaavien eettisten periaatteiden välillä ei ole eroa: kasvattajan
tulee tarkastella kasvavaa yhteiskunnallisena olentona kaikkein ”laajimmassa mielessä”
(emt. 270) kiinnittäen huomiota hänen koulun ulkopuolisiin sosiaalisiin suhteisiinsa,
joihin lukeutuvat perheen, työn ja lähiyhteisöjen suhteet:
Lapsella tulisi olla samat motiivit oikein tekemiseen ja hänen tulisi tulla arvioiduiksi
samoin standardein koulussa kuin aikuisen laajemmassa sosiaalisessa elämässä, johon
hän kuuluu. Yhteisön hyvinvointiin kohdistuva mielenkiinto, joka on älyllinen ja
käytännöllinen yhtä paljon kuin emotionaalinen – halu – – havaita, mikä saa aikaan
sosiaalisen järjestyksen ja edistyksen, ja viedä nämä periaatteet toteutukseen – on
moraalinen tapa, johon kaikki erityiset koulun tavat on suhteuttava. (emt. 274.)
Myös oppimisen arvioinnin tulisi tukea koulujen sosiaalista tehtävää. Dewey (emt.
277) arvostelee koulujen standardisoituja arviointimenetelmiä, koska nämä asettavat
oppimiselle ulkokohtaisia mittapuita. Sama kritiikki kohdistuu evaluaatiojärjestelmään,
jossa oppimisen kannusteet kytketään tasokokeisiin. Tällaisen luokittelevan kannustuksen
vaarana on, että ”lapsi saatetaan pysyvästi yksilöllisen kilpailun alueelle, – – taho[i]lla,
[joihin] kilpailu soveltuu huonoimmin, nimittäin älyllisissä ja taiteellisissa asioissa,
joiden lakina on yhteistoiminta ja osanotto” (emt.). Sama vaara koskee opetusta, joka
perustuu oppimistulosten liialliseen glorifiointiin. Aito moraalinen kasvu edellyttää
päämäärien ja keinojen tasapainottamista, eikä tällaisen tasapainon saavuttaminen voi
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tukeutua ulkoisiin palkintoihin, vaan kasvavaan kykyyn havaita ja ennakoida toiminnan
sosiaalisia seuraamuksia.
Deweyn (emt. 285) mukaan koulun ”moraalinen kolmiyhteys” muodostuu
”kouluelämästä sosiaalisena instituutiona”, opetussuunnitelmasta ja -menetelmistä.
Opetuksella on vastaavasti kolme toisiinsa kietoutuvaa arvoperustaa: (1) kulttuuri, (2)
informaatio ja (3) järjestys (discipline). Kulttuuri edustaa ”tiedon ja järjestyksen elävää
yhteyttä”, ”yksilön sosialisaatiota hänen näkemyksessään elämään” (emt. 279).
Informaatio voi olla kasvattavaa vain kulttuurin kontekstissa. Järjestys taas ”edustaa
informaation reaktiota yksilön omiin voimiin” niin, että nämä voimat alistetaan
”sosiaalisten päämäärien kontrollin alle” (emt.).
Kasvatuksessa lapsen luontaiset impulssit tulkitaan moraalisiksi vastineikseen.
Eettisyyden tulee näin toimia institutionaalisen kasvatuksen perustana. Samalla on
kuitenkin tunnustettava, että kasvava yksilö on ainoa mahdollinen moraalisten ideoiden
realisoija. Sosiaalisesti merkityksellinen opetussuunnitelma tulee aina voida kääntää
yksilöllisiksi termeiksi, jotta eettisyyden vaatimus voitaisiin toteuttaa kunkin kasvavan
elämässä. Kasvatuksen, kuten kaiken tiedontuoton, suunta on yksilön kokemuksesta
takaisin yksilön kokemukseen. Kasvatus ei ole pelkkää sosialisaatiota, sopeuttamista
yhteiskuntajärjestykseen, vaan yksilöiden erityisten kasvuedellytysten kanavoimista
tavoilla, jotka auttavat heitä elämään demokraattisessa yhteisössä. Kasvatuksen arvo on
sosiaalista, mutta sosiaalinen arvo toteutuu yksilön toiminnassa osana demokraattista
yhteisöelämää.
Demokraattista sosiaaliliberalismia painottava kasvatusnäkemys tulee myös esiin
tavassa, jolla Dewey käsittelee luonteenkasvatusta (character education) (emt. 287).
Edellä olen jo kiinnittänyt huomiota luonteen merkitykseen Deweyn etiikassa:
moraalinen päätöksenteko perustuu empiirisen tutkimuksen lisäksi luonteenpiirteisiin,
jotka ilmentävät käytännöllistä viisautta (ks. luku 3.5.1). Luonteenkasvatus liittyy
Deweyn mukaan lähtökohdissaan kasvavan psykologisiin valmiuksiin, hänen ”liikkuvien
voimien[sa]” mahdollisuuksiin. Kasvattajan tulee ”saada selville, mikä tämä
myötäsyntyinen voimanlähde on, ja – – hyödyntää sitä tavalla – –, joka organisoi sen
määrätyiksi pysyviksi toiminnan muodoiksi”. (emt.). Tähän sisältyy Deweyn mukaan
sekä älyllinen että emotionaalinen ulottuvuus.
Älyllisellä ulottuvuudella luonteenkasvatuksen haasteena on arvostelukyvyn
(judgement) kehittäminen. Kuten edellä on jo käynyt ilmi, arvostelukyky on Deweylle
”tietoa, joka kohdistetaan viittauksella päämäärien saavuttamiseen” (emt. 288, ks. myös
luku 4.2.2.2). Arvostelma viittaa toiminnan päämäärään, näkyvissä olevaan tavoitteeseen
(end-in-view). Toisaalta arvostelukyvyn avulla ”tartutaan tilanteeseen”, ongelmallisen
situaation implikaatioihin (emt.). Tieto arvokkaasta ja hyvästä on valmiutta arvioida
toiminnan keinojen ja päämäärien välistä suhdetta siihen liittyvien arvopotentiaalien
näkökulmasta.
Älyllisen ulottuvuuden lisäksi luonteenkasvatukseen liittyy myös emotionaalinen
puoli. Dewey katsoo, että ilman ”ripeää ja lähes vaistomaista herkkyyttä olosuhteille,
muiden päämäärille ja kiinnostuksille, arvostelman älyllisellä puolella ei ol[isi]
materiaalia työstettäväksi” (emt.). Dewey ei juuri spesifioi tämän emotionaalisen
ulottuvuuden tunnusmerkkejä, mutta huomauttaa, että siihen viitataan erossa, jonka ”me
kaikki” teemme ”kovan ja muodollisen ja sympaattisen, joustavan ja avoimen” luonteen
välille (emt. 288–289). ”Muodollinen luonne” voi olla ”yhtä vilpittömästi omistautunut
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moraalisille ideoille kuin [sympaattinen luonne], mutta käytännöllisesti katsoen meillä on
taipumus suosia jälkimmäisen kanssa elämistä” (emt. 289). Emotionaalinen herkkyys
perustuu ”tahdikkuuteen, vaistomaiseen muiden vaatimusten tunnistamiseen, säätelyn
taitoon” pikemmin kuin ”pelkkään pitäytymiseen säännöissä” (emt.). (Ks. myös luvut
3.5.1 ja 4.1.1.)
Koulun toiminnan arvioinnin ”moraaliseen standardiin” liittyy Deweyn mukaan kolme
ulottuvuutta: (1) oppilaiden spontaanien kiinnostusten ja impulssien huomioiminen, (2)
hyvän arvostelukyvyn kehittymisen puitteiden mahdollistaminen ja (3) oppilaiden
emotionaalisen herkkyyden ja vastaanottavuuden vaaliminen (emt.). Ensimmäinen
ulottuvuus liittyy oppilaslähtöiseen pedagogiikkaan, jota Dewey kannatti ensimmäisistä
pedagogisista kirjoituksistaan lähtien (vrt. Prawat 2000b, 2001). Toinen ulottuvuus liittyy
instrumentalistiseen käsitykseen reflektiivisen ajattelun keskeisyydestä sosiaalisesti
arvokkaassa oppimisessa ja kasvatuksessa. Kolmas tuo esiin Deweyn myöhäiskaudellaan
kehittämän ajatuksen moraalisen kasvun esteettisestä ulottuvuudesta (ks. luku 4.1.7).
Esteettisyyden vaatimus tulee esiin myös Deweyn opetussuunnitelman ainekselle
esittämässä vaatimuksessa:
Kun koulujärjestelmä, käytännöllisyyden vaatimuksen alla (kapean utilitaristisessa
mielessä), rajoittaa lapsen [opinnot] kolmeen R:ään155 ja niihin liittyviin muodollisiin
opintoihin, sulkee hänet kirjallisuuden ja historian elävyyden ulkopuolelle ja riistää
häneltä hänen oikeutensa yhteyteen sen kanssa, mikä on parasta arkkitehtuurissa,
musiikissa, kuvanveistossa ja kuvataiteessa, on toivotonta odottaa määrättyjä (definite)
tuloksia sympaattisen avoimuuden ja vastaanottavuuden harjoittamisessa. (MW 4,
290–291.)

4.2.3.5 Kasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä ja ammattikoulutuksen
rekonstruktio
Siinä, missä Deweyn Chicagon kauden pedagogiset kirjoitukset edustivat vielä varsin
maltillista yhteiskuntateoreettista näkökulmaa, New Yorkissa laadituista kirjoituksista
heijastuu yhä selvemmin progressivismin elävöittämä sosiaaliliberaalinen (tai
liberaalisosialistinen) ajattelu.156 Vuonna 1913 julkaistussa artikkelissaan L’Education au
155

So. perinteisiin oppiaineisiin – lukemiseen, kirjoittamiseen ja aritmetiikkaan.
Deweyn poliittista ajattelua ei voi luonnehtia liberalistiseksi pelkässä yksilön vapautta
korostavassa mielessä: pikemminkin hän pyrki rekonstruoimaan amerikkalaisen liberalismin
kommunitaristisen etiikkansa mukaiseksi sosiaaliliberalismiksi. Deweyn tärkein myöhäiskauden
esitys liberalismistaan sisältyi teokseen Liberalism and Social Action (1935/LW 11, 1–65, ks. myös
Individualism, Old and New [1930/LW 5, 41–143] sekä LW 11, 258–260, 282–299, 364–375).
Liberalismin eri muodoista 1900-luvun alun Yhdysvalloissa ks. Westbrook (1991, xiv–xvii).
Westbrookin (emt. xiv) mukaan Deweya on virheellisesti tulkittu amerikkalaisen modernin
liberalismin kannattajana: tosiasiassa hänen yhteiskunnallinen ajattelunsa oli vaivoin sovitettavissa
liberalismin yksilöajatteluun. Westbrook nimittäkin Deweyn näkökulmaa ”radikaaliksi”
liberalismiksi (emt. 430–439, ks. myös Ryan 1995, 30–31).
156
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Point de Vue Social (käytän lähteenä englanninkielistä versiota Education from a Social
Perspective, joka on julkaistu teoksessa MW 7, 113–127) Dewey erittelee kasvatuksen
sosiaalisia ja kansallisia näkökulmia tavalla, joka ilmentää hänen Columbian kauden
pedagogiikkansa kehittyvää poliittista ulottuvuutta.
Dewey lähtee artikkelissaan liikkeelle jo tutuksi käyneeseen tapaan hahmottaen laajoin
vedoin aiheensa sosiohistoriallista taustaa. Deweyn genealogioille tyypillinen dialektinen
asettelu heijastuu erossa, jonka hän tekee kasvatuksen kansallisten ja yhteisöllisten
lähtökohtien välille. Esimerkkinä toimii Yhdysvaltojen kasvatusjärjestelmä, jonka Dewey
(emt. 114) katsoo perustuvan lähtökohdissaan republikaaniseen valistusihanteeseen.
Tämän ihanteen mukaan ”kasvatuksen ainoa tarkoitus oli taata tasavallan olemassaolo
älyllisten ja hyveellisten kansalaisten formaation kautta” (emt.). Republikaaniseen
ihanteeseen liittyi vahva individualistinen henki, jonka Dewey katsoo heijastaneen
nuoren tasavallan laajenemisen ja aktiivisen rajaseutupolitiikan tarpeita: kasvava
kansakunta tarvitsi omilla jaloillaan seisovia yksilöitä, jotka olivat valmiita ottamaan
riskejä.
Tämän perinteisen kasvatusideaalin rinnalle syntyi 1900-luvun vaihteessa,
kansakunnan kasvun tasaantumisvaiheessa, sosiaaliprogressivistinen liike, joka kiinnitti
huomiota liberalistisen individualismin mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin eroihin (ks.
luku 4.1.4). Poliittisesti tämä liike kytkeytyi demokraatteihin: Deweyn mukaan
progressivismiin liittyvä ”sosiaalinen näkökulma kasvatukseen” perustui ”niiden
perinteisten doktriinien ja metodien kritiikkiin, jotka eivät vain edusta[neet] jäänteitä
menneistä olosuhteista, vaan jotka tämän lisäksi vastust[i]vat demokratian käsitettä”
(emt. 115–116).
Deweyn (emt. 117) mukaan progressivismin sosiaalipedagoginen näkökulma kohdistui
opetuksessa ennen kaikkea “kielen kulttia” vastaan. ”Kielen kultilla” Dewey viittaa
”ideaa[n], jonka mukaan tieto on hyvää itsessään ja itsestään” (emt.). Tämä
rationalistinen oppi samaistaa kulttuurin puhtaisiin ideoihin jatkaen näin antiikin
klassikoiden pyrkimystä erottaa teoreettinen mietiskely käytännöllisestä elämästä.
Progressivistinen kasvatusfilosofia ei kiellä tiedon ja ideoiden arvoa, mutta palauttaa
tämän arvon käytännölliseen lähtökohtaansa, yhteiskunnallisen elämän tarpeisiin.
Deweyn argumentti perustuu instrumentalistiseen epistemologiaan: tieto ei voi olla
koskaan puhdasta, koska se kiinnittyy lähtökohdissaan ja sovelluksissaan ihmisten
jokapäiväiseen kokemukseen ja on tätä kautta arkielämän ”likaamaa” (ks. myös luku
3.7.2). Deweyn (emt. 119) mukaan tiedon samaistaminen puhtaaseen järkeen ja tästä
seurannut kirjatiedon ylikorostaminen on vastuussa tieteellisen tutkimuksen
eksperimentaalisten menetelmien jäämisestä perinteisen koulun ulkopuolelle. Samalla
”[e]tiikasta, poliittisesta tieteestä, filosofiasta, jopa historiasta”, on tullut ”kirjallisuuden
haaroja”, jotka käyttävät ”sen tulkinnan ja kuvauksen menetelmiä” (emt.).
Dewey pitää kulttuurin ja arkikokemuksen välistä erottelua yhteiskunnallisesta
työnjaosta juontuvana keinotekoisena dualismina (ks. luku 4.2.3.2). Deweyn (emt. 120)
mukaan tällä erottelulla on yhteiskunnalliset lähtökohtansa työtätekevän ja joutilaan
luokan eturistiriidassa. Kasvatuksen tehtävänä on murtaa tämä historiallinen ristiriita
kahdella sektorilla: ”toisaalta toimintaa, työtä, ei tule enää pitää nöyristelevänä (servile)
ja mekaanisena, vaan sen on tultava liberaaliksi ja valaistuneeksi yhteytensä kautta
tieteeseen ja historiaan; toisaalta kasvatuksen ei enää tule muodostaa luokkia erottavaa
tekijää” (emt.). Kasvatus tulee ymmärtää ”välttämättömyydeksi kaikelle vapaalle ja
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progressiiviselle sosiaaliselle toiminnalle”, jolle tieteellinen tutkimus muodostaa
menetelmällisen esikuvan (emt.).
Deweyn luottamuksessa tieteellisen metodin mahdollisuuksiin on nykyajan
näkökulmasta helppo nähdä ylimitoitettua optimismia (ks. esim. Campbell 1993,
Noddings 1998, 38, Biesta 2001). Dewey ei kuitenkaan syyllisty sokeaan tiedeuskoon
(ks. myös Westbrook 1991, 140–147). Hän nimittäin huomauttaa, että ihannetapauksessa
tieteen harjoittaminen yhdistyy ”inhimilliseen tekijään”: vaikka ”tiede – – pyrkii
ympäristön valloittamiseen”, se voi myös johtaa ”elämään, joka on vapaampaa,
varmempaa, rikkaampaa” (MW 7, 121). Tiede voidaan tehdä kasvatuksen keinoin
”eläväksi ja hyödylliseksi kaikille, ei enää vain muutamille asiantuntijoille” (emt.). Tätä
varten on kysyttävä, millä ehdoilla ”tiede – – voi tunkeutua toiminnan lähteille [ja] tulla –
– osaksi päivittäisiä toimiamme” (emt.). Deweyn mukaan tähän ei ole hankala vastata,
sillä modernissa teollisessa yhteiskunnassa tiede on jo valmiiksi uppoutunut sosiaaliseen
toimintaan. Kasvavat ”eivät näe tiedettä itseään abstraktina ja eristettynä, odottamassa
inhimillisen toiminnan sovellusta” (emt. 122). Nykyelämä, jo etukäteen ”raskaana tieteen
tosiasioista ja periaatteista, tarjoaa itsensä heidän pohdinnalleen” (emt.). Tästä
näkökulmasta kasvatuksen tehtäväksi jää ”ulkoistaa – – tiede inhimillisistä luomuksista,
joissa se – – esittää vaikutustaan” (emt.).
Deweyn mukaan progressivismin vaatimuksia tieteen ohjaamasta yhteiskunnan
pedagogisesta rekonstruktiosta ei tule ymmärtää ilmauksina karkeasta hyötyajattelusta,
kasvatuksen alistamisesta taloudellis-teknisille intresseille. Tällaista instrumentalismin
kapeaa tulkintaa voidaan välttää ottamalla huomioon kaksi näkökohtaa. (1) Ensinnäkin
on syytä muistaa, että lapsi ei näe ensisijaisesti opeteltavan asian hyödyllisyyttä, vaan
”asioita, jotka vastaavat hänen toiminnan vaistoihinsa, hänen uteliaisuuteensa, hänen
tarpeeseensa ymmärtää” (emt.). Tämän sisäsyntyisen kiinnostuksen vaaliminen ja
kohdentaminen eksperimentaaliseksi asenteeksi auttaa kasvatusta välttämään aikuisiän
”kapeita ja utilitaarisia intressejä” (emt.). (2) Toiseksi progressivismin ”sosiaalisen
näkökulman” tulee lähestyä tuotantoelämän toimintoja niiden kaikkein laajimman
yhteiskunnallisen merkityksen kannalta. ”Sosiaalisesta näkökulmasta” kasvatus paljastuu
”voimaksi – voimme sanoa opituksi tavaksi – käyttää mielikuvitustamme saadaksemme
selville asioissa, jotka erillään otettuna näyttävät puhtaasti teknisiltä tai ammattimaisilta,
paljon laajemman merkityksellisyyden, joka ulottuu – – kaikkeen inhimilliseen
yrittämiseen (enterprise)” (emt. 123). Tieteen harjoittamiseen tulee liittyä sosiaalinen
tehtävä, joka ”kietoo puhtaa[t] tieteellise[t] tosiasia[t] inhimilliseen laatujen viittaan – –
tehden niistä kasvatuksen arvoisia” (emt.).
Tarkastellessaan ”sosiaalisen” pedagogiikan implikaatioita opetussuunnitelmalle
Dewey käyttää jälleen esimerkkinä historian oppiainetta (ks. myös luku 4.2.3.3). Hänen
mukaansa historiaa on opetettu Yhdysvalloissa perinteisesti kansallisesta näkökulmasta.
Tämä näkökulma, vaikkakin se on tarpeellinen kansallisen identiteetin vaalimiseksi,
tukahduttaa pahimmillaan reflektiivistä ajattelua ja mielellistä avoimuutta. Samalla se
toimii tehokkaana esteenä kansainvälistymiselle. Deweylle historian läksy ei ole tietyissä
tapahtumissa tai välttämättömäksi oletetuissa kehityskuluissa, vaan siinä, ”miten mennyt
selittää nykyisyyttä toimintoineen, taipumuksineen, epätäydellisyyksineen ja
menestymisen mahdollisuuksineen” (emt. 124). Toisin sanoen historialla on kasvattavaa
merkitystä lähinnä sen valossa, miten sen aineisto tukee nykypäivän ongelmanratkaisua.
Samalla historia tarjoaa tausta-aineistoa ”sosiaalisen valtion” muodostamisen projektille:
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historian ymmärtäminen on tarpeen, koska teollistunut yhteiskunta on liian kompleksinen
tullakseen ymmärretyksi yksittäisten tapahtumasarjojen kautta (emt. 125). Historian
oppiaine onkin Deweylle parhaimmillaan ”konkreettista sosiologiaa”, joka ”herättää
oppilaan sosiaalisen mekanismin rakenteen ja toiminnan käytännölliseen tutkimukseen”
(emt.).157
Dewey palaa tässä yhteydessä myös teemaan, jota voi pitää yhtenä hänen
laboratoriokoulunsa opetussuunnitelman keskeisimmistä läpäisyperiaatteista, nimittäin
käsityöaineiden (tässä laajemmin käden taitoina, taitoaineina, ymmärrettynä)
yhteiskunnalliseen merkitykseen (ks. luku 4.1.5.1). Dewey (emt. 125–126) muistuttaa
käsityön keskeisyydestä kulttuurin perustana: ”käsityö muodostaa ytimen, jonka
ympärille kaikki ideamme keskittyvät; se nostaa esiin ongelmia, jotka pakottavat
reflektioon ja vaativat ratkaisua”. Käsityötaiteen erottaa muusta työstä siihen liittyvä
mielikuvituksen vapaus. Dewey pitää mielikuvituksen leikillistä ulottuvuutta keskeisenä
toimien elämyksellisyyttä konstituoivana tekijänä (ks. luvut 4.1.7 ja 4.2.3.3). Deweyn
mukaan toiminta, joka ”vaalii älyllistä ponnistusta” ja jolla on ”jokin ekonominen hyöty
yhteiskunnassa”, voi olla myös sisäisesti palkitsevaa silloin, kun siihen sisältyy
mielikuvituksen vapautta (emt. 126).
Dewey painottaa, että toimien ”ekonominen hyöty” on taitokasvatuksessa otettava
huomioon laajasti ja aktiivisesti, viittauksena ”yhteisön intressien rikastamiseen, ryhmän
elämän laajentamiseen” (emt.). Taidollisen kasvatuksen moraalisena päämääränä ei ole
vallitsevaan tuotantorakenteeseen sopeutuminen, vaan ”tuotantoelämän, ammattimaisen
työn, hyödyntäminen kasvatuksellisina hankkeina”. Tämä on tärkeää, sillä
Hinta, jonka demokraattiset yhteiskunnat joutuvat maksamaan jatkuvasta
hyvinvoinnistaan, on sen oligarkian eliminointi – kaikkein kattavimman ja
vaarallisimman kaikista –, joka pyrkii monopolisoimaan älyn – – parhaat menetelmät
etuoikeutettujen voitoksi – –, kun – – työ, joka vaatii vähemmän henkistä vaivaa ja
aloitteellisuutta, jää suuren enemmistön osaksi (emt. 127).
Deweyn koulutuspoliittinen näkemys on näin tiukasti kiinni hänen demokraattisessa
yhteiskuntaideaalissaan. Koulutus on tärkein demokraattista elämäntapaa konstituoiva
tekijä, ja sellaisena se tulee mahdollistaa kaikille. Perinteinen jako humanistiseen ja
käytännölliseen kasvatukseen ei enää tyydytä demokraattisen yhteisöelämän tarpeita:
sosiaalinen liikkuvuus ja kriittinen autonomia edellyttävät reflektiivisten ajattelu- ja
157

Deweyn instrumentalistista käsitystä historiallisen aineiston merkityksestä voi kritisoida siitä,
että se perustuu arkiajattelun vastaiselle historian tulkinnalle: instrumentalismi tuntuu esittävän, että
menneillä tapahtumilla ei ole merkitystä ilman yhteyttä tulevaisuutta ennakoivaan
ongelmanratkaisuun. Toisin sanoen mennyttä tulkitaan tulevaisuuden kriteerein, ei sen omilla
ehdoilla (ks. erityisesti Lovejoy teoksessa Morgenbesser 1977, 142–152). Dewey vastasi tähän
kritiikkiin dialogissaan A Short Cathecism Concerning Truth (1909/MW 6, 3–11, ks. myös Dewey
teoksessa Morgenbesser 1977, 153–165). Deweyn mukaan meillä on tietoa menneisyydestä vain
menneiden tapahtumien ja toimintojen jättämien merkkien välityksellä. Nämä merkit ottavat
muiden merkkien lailla osaa mielen funktionaaliseen rakentumiseen ja muodostavat osan tiedon
sisällöstä tai aineistosta. Sisältö ei ole kuitenkaan sama kuin viittaus (reference): viittaus, tiedon
todellinen kohde, ei tapahdu taaksepäin vaan eteenpäin. Vastaavasti historian merkitys on siinä,
miten se viittaa eteenpäin, so. tulevaisuuden tapahtumien älyllisessä hallinnassa.
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toimintatottumusten juurruttamista oppilaaseen tavoilla, jotka ottavat huomioon
kasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen. Tässä Deweyn voidaan katsoa ennakoineen
1900-luvun loppupuolen kriittistä pedagogiikkaa (ks. esim. Giroux & McLaren 2001).
Edellä esitetystä havaitsemme, että Deweyn usko progressivistisen kasvatuksen tehoon
on varsin vahva vuonna 1913. Tässä vaiheessa hän oli jo vakiinnuttanut paikkansa New
Yorkin johtavien intellektuellien joukossa. Dewey edusti tässä joukossa liberaalia
äänivaltaa: suuri osa hänen Columbian kautensa sosiopoliittisista kannanotoistaan (niin
sisä- kuin ulkopoliittisistakin) ilmestyi New Rebublic -aikakauslehdessä, joka tunnettiin
progressivismin äänenkannattajana (Dykhuizen 1973, 180, Westbrook 1991, 193–194,
Ryan 1995, 189–190).158
Deweyn yhteiskunnallinen tuotanto sai pontta ammattikasvatusta koskevista
keskusteluista, joihin hän otti innokkaasti osaa. Dewey oli voimakas ”teollisen
kasvatuksen” (industrial education) puolestapuhuja: monien muiden opetustoimen
ammattilaisten tapaan hän kannatti näkemystä, jonka mukaan teollisiin ammatteihin
valmentava ammattikasvatus tulee integroida kiinteäksi osaksi peruskoulutusjärjestelmää.
(ks. Dykhuizen 1973, 141–143, Westbrook 1991, 173–182, Ryan 1995, 173–181.)
Esimerkiksi artikkelissaan A Policy of Industrial Education (1914/MW 7, 93–97)
Dewey katsoo, että ammattikasvatuksen ongelma on nimenomaan pedagoginen ongelma.
Pääasia ei ole niinkään kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäminen vallitsevia
toimintatapoja tehostamalla kuin koulujärjestelmän mukauttaminen yhteiskunnallisiin
muutoksiin. Yhtenäisen koulujärjestelmän kehittäminen kahden erillisen sektorin sijasta
palvelee Deweyn mukaan tehokkaimmin kahta päämäärää: suuren enemmistön pitämistä
koulutuksen piirissä mahdollisimman pitkään159 ja ”teollisen älyllisyyden tehokkuutta”,
joka mahdollistaa joustavan sopeutumisen muuttuvan työelämän vaatimuksiin (emt. 97).
Dewey (emt. 99) esittää ammattikasvatukselle kolme vaadetta: (1) oppilaita tulee
rohkaista pysymään koulussa kunnes heille tarjoutuu aitoja työmahdollisuuksia, (2)
koulutyötä tulee ohjata suuntaan, jossa se kykenee tarjoamaan ”aidompia yhteyksiä
sosiaalisiin mahdollisuuksiin” ja (3) nuorille tulee avata mahdollisuuksia jatkaa työssä
”kasvatuksellisen valvonnan alla” (ks. myös emt. 90–92). Jaetun järjestelmän vaarana
Dewey näkee paitsi vallitsevan työelämän ja yhteiskunnan sisäisen jaon ylläpitämisen,
myös progressiivisen kasvatuksen saavutusten romuttamisen. Deweyn kritiikin terä
suuntautuu tässä suoraan hänen oman aikansa industrialisteja vastaan: ”jotkut työnantajat
tulisivat epäilemättä iloitsemaan kouluista, jotka julkisten verorahojen tuella tuottaisivat
lisäpurtavaa heidän myllyihinsä” (emt. 102).
Dewey ei vaadi, että ammattikasvatus tuotaisiin sellaisenaan olemassa olevien
koulujen opetussuunnitelmaan tai ammattikoulu fyysisesti samoihin koulurakennuksiin,
vaan että yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen välillä vallitsisi ”terve yhteistyö”
158

New Republic toimi areenana New Yorkin liberaalien vaikuttajien yhteiskunnalliselle
keskustelulle. Lehti oli saanut alkunsa Rooseveltin kannattajien parissa. Julkaisu kääntyi
kannattamaan demokraattista puoluetta ensimmäisen maailmansodan aikana. (Ryan 1995, 189–
190.)
159
Tämä tarve oli todella polttava: suurin osa amerikkalaisista oppilaista jättäytyi työelämään 12–
14-vuotiaana elementaarisen koulutuksen varassa (Ryan 1995, 175). Deweyn huoli oli myös
filantrooppinen: hän halusi vähentää lapsityövoiman käyttöä tarjoamalla joustavamman valikoiman
koulutusvaihtoehtoja (ks. MW 7, 98).
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(emt. 86). Hänen päämääränään on vallitsevien koulutuskäytänteiden hyödyntäminen
tavoilla, jotka hyödyttävät molempia sektoreita. Ammattikasvatus tulee Deweyn mukaan
järjestää koko yhteisön etujen mukaan, siten että otetaan huomioon yhteiskunnan
erilaisten intressipiirien välinen mahdollisimman vapaa vuorovaikutus (emt. 87).

4.2.3.6 Tulevaisuuden koulu
Dewey käsittelee ammattikasvatuksen teemaa myös vuonna 1915 julkaistussa teoksessa
Schools of To-Morrow [sic] (MW 8, 205–404, ks. erityisesti emt. 400–404). Teoksen
päätarkoituksena on kuitenkin esittää esimerkkejä kasvatuskokeiluista, joissa pyritään
panemaan toimeen progressiivisen pedagogiikan periaatteita.160 Deweyn mukaan kirjassa
kuvatut kokeilut edustavat “taipumuksia kohti suurempaa lapsen kouluelämän vapautta ja
samaistumista ympäristöönsä” sekä “sen roolin tunnustamista, joka kasvatuksella tulee
olla demokratiassa” (emt. 209).
Schools of To-Morrowin teoreettiset harkinnat sisältävät jo ennestään tuttuja
elementtejä. Teoksen tekee tässä yhteydessä mielenkiintoiseksi paitsi sen sisältämät
käytännön esimerkit, myös siihen sisältyvä pedagogisten klassikoiden kritiikki. Teos
toimiikin hyvänä esimerkkinä Deweyn rekonstruktiivisesta tutkimusstrategiasta
kasvatusfilosofian yhteyteen sovitettuna.
Dewey aloittaa teoksensa siteeraamalla Rousseauta, jonka hän katsoo olleen oikeilla
jäljillä siinä, että ”varsinaiset opettajamme ovat kokemus ja tunne” ja että ”lapsen tulisi
pysyä – – välinpitämättömänä sellaisista ideoista, jotka ovat hänen käsityspiirinsä
ulkopuolella” (emt. 212). Dewey käyttää tätä varsin kärjistettyä lainausta muistuttamaan,
että oppiminen on pohjimmiltaan ”todellisten situaatioiden kanssa selviytymisen
yksittäistapaus”, ei ennalta annettujen ideoiden painamista mieleen (emt.). Tässä piilee
jälleen paikka perinteiselle ainelähtöisen opetuksen kritiikille. Oppiaineksen liian
varhainen aikuisen näkökulmasta tapahtuva jäsentäminen ehkäisee Deweyn mukaan
älyllistä kasvua. Ennenaikainen huoli siitä, miten lapsi kykenee oppimaan kaiken
elämässään tarvittavan, on tarpeeton: ”nykyis[t]en kasvun tarpeiden huomioiminen – –
tarjoaa parhaan mahdollisen takeen tulevaisuudessa tarvittavasta oppimisesta” (emt.).
Toinen Schools of To-Morrowissa esiin tuleva huomio – jonka oivaltamisesta Dewey
antaa jälleen kunniaa Rousseaulle – koskee oppimisen operatiivista perustaa. Dewey
muistuttaa, että ”mielen kehittyminen riippuu suoraan lihasten ja aistien asianmukaisesta
käytöstä” (emt. 214). Aistit ovat funktionaalinen osa sen toiminnan kokonaisuutta, jonka
kautta kasvava organismi orientoituu ympäristöönsä. Mekaaninen aistiharjoitus ei
kuitenkaan riitä, vaan kasvavaa tulee ohjata mielekkääseen ongelmalähtöiseen
oppimiseen.
Deweyn mukaan Rousseau huomasi myös symboleihin perustuvaan opetukseen
kätkeytyvän vaaran. Symbolisella tiedolla on kasvatuksessa välinearvo, ja kaikkein
tärkeintä on perehtyä sen käyttöön tulevien elämäntilanteiden varalta. Painopisteessä
160

Dewey kirjoitti teoksen teoreettisen osan ja hänen tyttärensä Evelyn Dewey vastasi pääosin
havaintoaineiston keräämisestä. Käsittelen tässä lähinnä teoksessa esitettyjä kasvatusfilosofisia
ideoita.
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tulee olla sirpaletiedon oppimisen asemasta kriittinen menetelmä, joka on Deweylle sama
kuin reflektiivisen ajattelun menetelmä, ts. tutkimuksen eksperimentaalinen metodi.
Kasvavan tulee ensisijaisesti oppia, ”miten tietoa tarvittaessa tehdään” (emt. 221).
Dewey (emt. 249) kiinnittää Schools of To-Morrowissa huomiota myös Pestalozzin
pedagogiikkaan (ks. myös luku 4.1.5.3). Dewey kiittää tapaa, jolla Pestalozzi korosti
perheen asemaa kasvatusinstituutiona. Deweyn mukaan ”perhe-elämässä fysikaaliset
objektit – – saavat sosiaalisen merkityksen. Ne ovat asioita, joita ihmiset käyttävät
yhdessä ja jotka vaikuttavat heidän tavanomaisiin toimintoihinsa” (emt.). Perhe-elämällä
on kasvatuksessa keskeinen merkitys, sillä opittavat asiat voivat ottaa osaa mielen
pedagogiseen rakentumiseen vain sosiaalisen merkityksensä kautta ja sosiaalisen
merkityksen perusta luodaan kasvavan lähiympäristössä. Tämä oli Deweyn mukaan
Pestalozzin varhaispedagogiikan suuri oivallus.161 Pestalozzin myöhemmän
kasvatusajattelun varjopuolena on kuitenkin liiallinen kiinnittyminen analyyttiseen
objektituntien menetelmään. Objektituntien vaarana on oppiaineksen jääminen
abstraktiksi: vaikka opittavat asiat olisikin edeltä käsin pyritty yksinkertaistamaan
aistiharjoituksen lähteinä toimiviksi elementaarisiksi muodoiksi, oppiaines jää etäiseksi
niin kauan, kun sitä ei kytketä kokonaisvaltaisesti kasvavan todelliseen, käytännölliseen
elämään.
Dewey katsoo, että kasvatuksen keskeisenä haasteena on löytää tasapaino kasvavan
luonnollisten taipumusten ja yhteiskunnan vaatimusten välille. Tämä tapahtuu parhaiten
hyödyntämällä oppiainesta ja kasvatusmenetelmiä, jotka ”ovat itsessään tarpeeksi eläviä
edustaakseen lapselle koko sen – – luonnon kokonaisuutta, joka konstituoi hänen
maailmansa” (emt. 253). Dewey muistuttaa jälleen, että ”lapsi ja opetussuunnitelma ovat
kaksi operatiivista voimaa, – – toisiinsa nähden kehittyviä ja reagoivia” (emt., ks. myös
luvut 4.1.3 ja 4.1.6.2).
Tapa, jolla School of To-Morrowin esimerkkikoulujen opettajat pyrkivät
tasapainottamaan opetussuunnitelmaa, voidaan Deweyn (emt. 253) mukaan nimetä
”tekemällä oppimiseksi” (learning by doing). Tekemällä oppiminen alistaa oppisisällön
lapsen kokemukselle. Kyseessä ei ole kuitenkaan opetussuunnitelman aineiden
korvaaminen lapsen välittömillä intresseillä, vaan yhteyden muodostaminen opitun ja
opittavan välille. Dewey (emt. 254) korostaa tässä jälleen kokemuksen jatkuvuuden
periaatetta: ”lapsen päivittäiset kokemukset, hänen päivittäinen elämänsä, ovat osia
samasta asiasta [oppiaineiden kanssa]; ne ovat ensimmäisiä ja viimeisiä askelia ihmisten
elämässä” (emt.). Ihanteellinen oppiaines kasvaa esiin lapsen arkikokemuksesta.
Systemaattinen kasvatus toimii tehokkaimmin ottaessaan huomioon oppimisen empiiriset
lähtökohdat. Se, miten kasvava hankkii tietonsa ennen kouluun tulemista, on ”kysymys,
joka antaa pohjan luonnolliselle koulumenetelmälle” (emt.). Deweylle ”vastaus on, ei
161

Sama oivallus näkyy myöhemmin Vygotskyn (1978) lähikehityksen alueen ajatuksessa. Deweyn
ja Vygotskyn pedagogisten teorioiden yhtenevyyksistä ja eroista ks. Popkewitz (1998), Glassman
(2001), Prawat (2002a). Dewey vieraili Neuvostoliitossa vuonna 1928, ja on mahdollista, että
hänen pragmatisminsa sosiaalipsykologinen näkökulma vaikutti Vygotksin ajatuksiin, vaikka ei
olekaan varmaa, että he olisivat tavanneet. Deweyn progressivismi sai Neuvostoliitossa
revisionistisen leiman stalinismin kaudella. Dewey kirjoitti Neuvostoliiton kokemuksistaan sarjassa
New Republic -lehdessä ilmestyneitä artikkeleita (LW 3, 203–251). Ks. myös Sidorsky (1984,
xxvii–xxiii), Westbrook (1991, 476–478), Ryan (1995, 227–228), Martin (2002, 350–358).
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lukemalla kirjoja tai kuuntelemalla selityksiä tulen tai ruoan luonteesta, vaan polttamalla
itsensä ja ruokkimalla itseään; siis tekemällä asioita” (emt.).
Deweyn (emt. 255) mukaan tekemällä oppiminen ei tarkoita, että kirjallisuudella ei
olisi sijaa oppimisessa. Oppikirjan funktio kuitenkin muuttuu: ”siitä tulee opas, jonka
avulla [oppilas] voi säästää aikaa ja virheitä” (emt.). Tekemällä oppimisen näkökulmasta
”opettaja ja kirja eivät ole enää ainoita opettajia; käsistä, silmistä ja korvista, itse asiassa
koko kehosta, tulee informaation lähde, samalla kun opettajasta ja tekstikirjasta tulee – –
liikkeelle panija ja testaaja” (emt.). Symbolinen ja empiirinen oppiaines tukevat näin
toisiaan kokemuksen kasvun jatkumolla. Tämä heijastaa sekä Deweyn instrumentalismin
ajatusta symbolien välittävästä tehtävästä oppimisessa että hänen estetiikkansa ajatusta
kokemuksen välittömästi eletyn ja välillisesti ymmärretyn vaiheen yhdistämisestä.
Dewey kritisoi Schools of To-Morrowissa myös Fröbelin pedagogiikkaa (ks. myös
luku 4.1.5.5). Vaikka Fröbel oli oikeassa painottaessaan lapsen vaistomaisten ilmaisujen
merkitystä, hän oli väärässä olettaessaan kasvun luonnollisen kehityksen kautta
tapahtuvaksi universaalin kasvuperiaatteen avautumiseksi. Deweyn mukaan Fröbel
erehtyi myös uskoessaan, että objektien ja mielen kvaliteettien välillä on analoginen
vastaavuussuhde, joka juontuu siitä, että ne ilmaisevat samaa jakamatonta
transsendentaalista todellisuutta. Fröbel katsoi esimerkiksi leikin pedagogisen
merkityksen piilevän siinä, miten sen kautta symbolisoidaan tätä ideaalista järjestystä.
Deweylle tällainen selitys on liian eteerinen: hän näkee lasten leikin pedagogisen arvon
ensisijaisesti siinä, mitä se opettaa ”aikuisen maailman työstä ja leikistä” (emt. 278).
Leikin kautta lapset oppivat paitsi käsittelemään maailmaa ”konstituoivia elementtejä”,
myös ”paljon [niistä] toiminnoista ja prosesseista, jotka ovat välttämättömiä”
kokemuksen jatkuvuuden turvaamiseksi (emt.).
Pelkkä aikuisten maailman toimia jäljittelevä leikki ei ole kuitenkaan pitemmän päälle
pedagogisesti tyydyttävää. Koulun tulee hyödyntää leikkiä yhteydessä ongelmiin, jotka
on ”muotoiltu – – opettamaan parempia päämääriä ja menetelmiä” (emt.). Tätä kautta
lasten vaistomaiset intressit liitetään sosiaalisiin intresseihin ja kokemuksiin. Koska
pienten lasten ensisijaiset sosiaaliset intressit suuntautuvat kotiin, alkuopetuksen olisi
hyvä ottaa lähtökohdakseen perheen sosiaalisia suhteita käsitteleviä leikkejä. Dewey
mainitsee esimerkkinä nukeilla leikkimisen, jonka kautta ”lapsen intressit kehittyvät
luonnollisesti perheen ja sitten koko yhteisön tarpeiksi” (emt. 282).162 Dewey liittää myös
Schools of To-Morrowissa leikin kautta oppimiseen esteettisen näkökulman (vrt. luvut
4.1.7, 4.2.2.3 ja 4.3.3.3). Hän käyttää esimerkkinä Teacher’s Collegen lastentarhaa, jossa
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Dewey muistuttaa tässä yhteydessä tyttöjen ja poikien leikkien välisten erojen
kontekstuaalisuudesta: ”[a]jatus, jonka mukaan tietyt pelit ja tehtävät kuuluvat pojille ja toiset
tytöille, on puhtaasti keinotekoinen ja kehittynyt niiden olosuhteiden reflektiosta, jotka ovat vallalla
aikuisen elämässä. Pojalle ei valkene, etteivät nuket ole aivan yhtä kiinnostavia ja legitiimejä
leikkikaluja hänelle kuin hänen sisarelleen, ennen kuin joku laittaa tämän ajatuksen hänen
päähänsä” (emt. 282). Deweyn tasa-arvoajattelu heijastui hänen poliittisessa aktiivisuudessaan.
Tunnettu Deweysta kerrottava anekdootti kuvastaa sitä intoa, jolla hän ajoi naisasiaa. Tarinan
mukaan Dewey innostui ohikulkevasta suffragettien kulkueesta siinä määrin, että tempaisi käteensä
kyltin ja liittyi mukaan marssiin kiinnittämättä huomiota siihen, että hänen kylttiinsä oli kirjoitettu:
”Miehet saavat äänestää, miksen minä?” (Dykhuizen 1973, 194–150, Määttänen 1999, 7).
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lapsen spontaaneista aktiviteeteista pyritään löytämään sellaisia ”karkeita ilmaisuja, jotka
oikein ohjattuna voivat kehittyä kauno- ja teollisten taiteiden lähtökohdiksi” (emt. 281).
Deweyn (emt. 286) mukaan leikkiä voi hyödyntää myös ylemmillä kouluasteilla
tuomaan opittavaan ainekseen elävyyttä ja mielenkiintoa. Hän esittää tässä yhteydessä
esimerkin draaman avulla oppimisesta:
Esimerkiksi ensimmäinen vuosiluokka näyttelee tavanomaisen lukemistuokion
asiasisällön, jolloin jokaisella lapsella on osa[nsa] [tarinassa] – – Tämä varmistaa koko
situaation idean [välittymisen], niin että lukeminen lakkaa olemasta yksinkertaisesti
yritys tunnistaa ja esittää erillisiä sanoja ja fraaseja – – Samalla tavoin lapset kertovat
tarinoita paljon tehokkaammin silloin, kun heitä ohjataan visualisoimaan itselleen
toiminnat, kuin silloin, kun he yksinkertaisesti toistavat jotain osana koulun rutiinia.
(Emt. 286–287.)
Progressiivisia kouluja vastaan esitetyistä kritiikeistä yleisimpiä oli (ja lienee edelleen)
syytös kurin puutteesta. Dewey käsittelee Schools of To-Morrowissa koulukuria
(discipline) samalla tavalla kuin aiemmissa pedagogisissa kirjoituksissaan, pitäen huolta
siitä, että lukijalle jää myönteinen kuva oppimiskokeilujen kumouksellisesta luonteesta
(ks. myös luvut 4.1.5.5 ja 4.2.2.1). Hän huomauttaa aluksi, että kysymys kurin ja
vapauden suhteesta liittyy tapaan, jolla ymmärrämme koulun tehtävän:
Onko meidän uskottava tiukan kurinpitäjän tavoin, että kasvatus on prosessi pienen
villin [sic] tekemiseksi pieneksi ihmiseksi, että kaikille lapsille on opetettava – –
hyveitä samalla tavalla kuin tosiasioita niin, että he voivat lähestyä aikuista standardia
niin paljon kuin mahdollista? Vai onko meidän uskottava, Rousseaun tavoin, että
kasvatus on prosessi vastasyntyneen lapsen ja sen ihmisen välisen ristiriidan
ratkaisemiseksi, joka lapsesta tulee, ”että lapsuudella on omat tapansa nähdä, ajatella
ja tuntea” ja että näiden tapojen harjoittamisen menetelmänä – – on antaa lapsen
koetella niitä häntä ympäröivään maailmaan? (Emt. 295.)
Dewey (emt. 296) huomauttaa, etteivät pedagoginen kuri ja vapaus ole välttämättä
keskenään ristiriidassa. Vapauksien rajoittamisen vaatimukseen liittyy fyysisen vapauden
sekoittaminen ”moraaliseen ja älylliseen vapauteen” (emt.). Mikäli hyväksytään
”reformistien” kasvatusnäkemys, jonka mukaan ”kasvatuksen tehtävänä on tukea
avuttoman nuoren eläimen [sic!] kasvua onnelliseksi, moraaliseksi ja tehokkaaksi
ihmiseksi”, kasvatukselle tulee luoda tilaa (emt.). Niin kuin liikkumaan opettelevaa
imeväistä ei tule estää tutustumasta ympäristöönsä, oppilaitakaan ei tule kahlita
pulpettiin:
Ei ole ihme, että oppilaat, joiden tulee istua – – tuntikausia päivässä, ratkeavat
kohtuuttomiin metelöinnin ja typeryyden purkauksiin heti, kun rajoittavat vaikutteet
poistetaan. Koska [oppilailla] ei ole normaalia purkaustietä, jota pitkin fysikaalinen
energia purkaisi itsensä, se varastoituu ja mahdollisuuden tarjoutuessa purkautuu
ilmoille entistä kiihkeämmin(– –) (emt.)
Oppilaat kykenevät parhaiten ”pitäytymään työssä ja ottamaan muut ihmiset
huomioon, kun he eivät ole itse rajoittavan valvonnan alla” (emt. 296–297). Tämän
vapauden saavuttaminen edellyttää kasvavan yksilöllisyyden kunnioittamista.
Kasvattajan kompetenssiin tuleekin kuulua sekä yleistä tietoa kasvun lainalaisuuksista
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että erityistä tietoa kunkin kasvavan yksilöllisistä kehitysmahdollisuuksista (vrt. luvut
4.1.1 ja 4.1.3). Dewey palaa tässä käsitykseensä oppilaan kyvyistä opetuksen todellisena
aineistona: niin kuin ”tieteen tulee ottaa huomioon kaikki tosiasiat materiaalissaan”,
”[v]ain silloin kun opettaja tutustuu jokaiseen oppilaaseensa, hän voi toivoa
ymmärtävänsä lapsuutta ja vain tämän ymmärtäessään hän voi toivoa kehittävänsä – –
kasvatuksen skeemaa, joka lähestyy – – tieteellistä tai taiteellista standardia” (emt. 297).
Deweyn mukaan lapsen elämän kiinnittyminen sosiaaliseen verkostoon
yhteistoiminnallisessa oppimisessa takaa, että yksilöllinen vapaus ei mene liian pitkälle.
Toisin sanoen Dewey luottaa järjestyksenpidossa samaan ympäristön säätelyn
periaatteeseen, joka toimii naturalistisesta näkökulmasta kaiken kasvun lähtökohtana.
Tässä tulee esiin instrumentalismin luottamus tutkimuksen vapauteen. Dewey pitää
nimenomaan vapaata kokeilua tekemällä oppimisen lähtökohtana: ”kun lapsen
luonnollinen uteliaisuus ja toiminnan rakkaus pannaan työstämään hyödyllisiä ongelmia,
keksimään – –, kuinka säätää ympäristö tarpeisiinsa, opettaja huomaa, etteivät oppilaat
vain tee läksyjään yhtä hyvin kuin ennenkin, vaan myös oppivat, kuinka hallita ja panna
tuottavaan toimeen energioita, jotka tavallisessa luokkahuoneessa olisivat yksinkertaisesti
häiritseviä”. (emt.). Niin kauan, kun lapselle tarjotaan mahdollisuuksia koetella kykyjään
välittömässä toimintaympäristössään, oppiminen on aktiivista ja kurinalaista. Tämä ei
kuitenkaan edellytä radikaalia vapaata kasvatusta: opettajan ja muun sosiaalisen
ympäristön vastuulla on auttaa lapsen toimintataipumuksia kanavoitumaan suotaville
urille.
Vapaudesta puhuminen antaa Deweylle mahdollisuuden tarkastella neljännen
pedagogiikan klassikon, Maria Montessorin, käsityksiä. Vaikka montessoripedagogiikka
on vapauden korostamisessaan pitkälti samoilla jäljillä progressivistisen pedagogiikan
kanssa, Dewey huomauttaa, että amerikkalaiset reformipedagogit korostavat vapauden
merkitystä eri tavalla kuin Montessorin seuraajat. Montessoripedagogeille vapaus on
toimintaa ja toiminta on elämän – ja tätä kautta kasvatuksen – perusta. Negatiivisen
kurinpidon sijasta kasvattajan huomio kiinnittyy positiiviseen järjestykseen. Lapsille
annetaan suuri vapaus kokeilla oppimistarkoituksiin varta vasten suunnitelluilla leluilla ja
opettajat on koulutettu järjestämään lapsille niin paljon liikkumatilaa kuin mahdollista.
Dewey katsoo, että amerikkalaisissa reformikouluissa fyysinen vapaus on rajoitetumpaa
mutta älyllinen vapaus suurempaa kuin montessorikouluissa:
Useimmat amerikkalaiset kasvattajat ajattelevat, että oppilaan harjoittaminen oikean
ajattelun ja päättelyn tapoihin saavutetaan parhaiten sellaisen aineiston keinoin, joka
esittää hänelle todellisia ongelmia, ja he ajattelevat, että todellisuuden mitta löytyy
yhteydestä koulun ulkoisen elämän kokemuksiin. Pääasia joka lasten tulee oppia on
kaksipuolinen[,] sillä heidän sopeutumisensa maailmaan, josta he löytävät itsensä,
sisältää suhteita ihmisiin ja asioihin. Sopeutuminen ei tarkoita vain [kykyä] hallita
[kehoa], vaan myös älyllistä sopeutumista, kykyä nähdä asioiden välisiä suhteita,
katsoa niiden pinnan alle ja havaita niiden merkitys, ei vain yksilölle, vaan myös
yhteisölle. ”Paras tapa varmistaa, että oppilaat oppivat tämän kahtalaisen
sopeutumisen”, sanoo amerikkalainen kouluopettaja, ”on antaa heille työtä, joka
edustaa aidosti olosuhteita, joiden kanssa heidän on tultava toimeen koulun
ulkopuolella. (Emt. 309.)
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Deweyn mukaan merkittävä ero montessoripedagogiikan ja amerikkalaisen
progressivistisen pedagogiikan välillä ilmenee tavassa, jolla niissä suhtaudutaan ihmisen
älyllisyyteen. Dewey kritisoi montessorilaisuutta pitäytymisestä perinteiseen
psykologiaan, joka erottaa sielunkyvyt erikseen harjoitettaviksi osa-alueiksi, joiden
harjoittamiseksi tarkoitetut menetelmät on erotettu keinotekoisesti sosiaalisista
kiinnikkeistään. Deweyn mukaan ”useimmat” amerikkalaiset kasvattajat uskovat, että
harjoitettavaa kykyä ei voi irrottaa välineistä, jotka liittyvät ”tiettyjen päämäärien
saavuttamiseen” (emt. 311). Samalla Dewey muistuttaa, ettei ”lapsi synny tarvittavien
kykyjen kanssa, vaan erityisten toimintaimpulssien kanssa, joita on kehitettävä
käyttämällä niitä elämän ylläpitämiseksi ja täydellistämiseksi sosiaalisissa ja
fysikaalisissa olosuhteissa” (emt.). Tässä piilee motiivi hyödyntää yhteistoiminnallista
oppimista: ”[k]oska [oppimistilanteet] ovat sosiaalisia, ne edellyttävät, että lapset
työskentelevät – – yhteisissä hankkeissa[,]– – [jotka] – – usein edellyttävät opettajan apua
samalla tavalla kuin apua saadaan muilta elämän tavanomaisissa hankkeissa” (emt. 311–
321). Taustalla on progressivistinen demokratiaihanne: koulujen toivotaan kehittävän
ensisijaisesti ”yhteisön henkeä ja intressejä” (emt. 320).
Dewey palaa Schools of To-Morrowin lopussa teemaan, johon viittasin jo aiemmin,
perinteisen (”liberaalin”) ja progressiivisen (”demokraattisen”) kasvatusihanteen väliseen
historialliseen dialektiikkaan (ks. luvut 4.2.3.2 ja 4.2.3.5). Demokraattinen
kasvatusihanne, jonka syntymisen Dewey näkee pitkälti Rousseaun ja Pestalozzin
ansioksi, teki tietä länsimaiseen koulutukseen alun perin kansa(lais)koulun muodossa.
Perinteinen kansalaiskasvatuksen ja humanistisen kasvatuksen välinen raja kuitenkin
säilytettiin alemman ja ylemmän koulutuksen välillä. Alemman asteen koulun tehtäväksi
katsottiin perustietojen ja -taitojen opettaminen. Alakoulua pidettiin ammatteihin
valmistavan oppipoikaopetuksen korvikkeena, ”välttämättömänä taloudellisena ja
poliittisena myönnytyksenä” (emt. 356–357), joka ei muodostanut uhkaa teollistuneen
yhteiskunnan ja korporaatiotalouden vauraudenjaon status quolle.
Dewey (emt.) katsoo, että uuden kasvatuksen mukanaan tuomien taito- ja
taideaineiden vastustus heijastaa pitäytymistä konservatiivisessa mielenlaadussa. Sama
kaksijakoisuus näkyy suhtautumisessa lukuaineisiin ja muodollisiin opintoihin.
”Symbolisia” opintoja pidetään toisaalta välttämättöminä perusvalmiuksina niille, jotka
siirtyvät käytännölliseen työelämään varhain, toisaalta taustatietona niille, jotka jatkavat
opintojaan (emt.). Edellisten kannalta niiden katsotaan olevan välttämätön paha,
jälkimmäisten kannalta sivistyksen välttämätön ennakkoehto. Symbolisten opintojen
pragmaattinen luonne peittyy tällaisessa mallissa helposti näkyvistä: liberaalin
kasvatuksen ideaalilla on taipumus nähdä tieto ”valmiiksi tehtynä materiaalina, jonka
muut ovat löytäneet”, ja kieli ”hallinnan [välineenä] tähän varantoon sisälle
pääsemiseksi” (emt. 358). Deweyn (emt.) mukaan koulukasvatuksen reformia ei voi
toteuttaa ”niin kauan, kuin tällaiset ideat tiedon luonteesta ovat ajankohtaisia”.
Myös käytännöllisiin taitoihin perehdyttävä koulutus kaipaa uudistamista
progressiivisessa yhteiskunnassa. Dewey (emt. 361–362) erottaa kolme periaatetta, jotka
tulisi ottaa huomioon työelämän ja kasvatuksen välisen suhteen pedagogisessa
tarkastelussa: (1) on tärkeää, että jokainen yksilö kykenee älylliseen työntekoon, joka on
itsessään palkittavaa ja antaa itsekunnioitusta; (2) on tärkeää, että kouluopetusta
arvioidaan sen mukaan, millaisia seuraamuksia sillä on sosiaaliselle elämälle; (3)
työntekijöillä tulee ”olla ymmärrystä fysikaalisista ja sosiaalisista tosiasioista, jotka
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piilevät sellaisten materiaalien ja sovellusten taustalla, – – joiden kanssa he ovat
tekemisissä” (emt. 362). (Ks. myös luku 4.2.3.5.)
Deweyn (emt.) mukaan käsillä ei ole niinkään uuden koulujärjestelmän rakentaminen
kuin vanhan ”uudelleensäätö” (readjustment). Kasvatuksen ”uudelleensäädön”
tarkoituksena ei ole ”korvata informaation hankkimista rahan tai leivän ja voin
hankkimisella kasvatuksellisena päämääränä”, vaan kasvattaa oppilaita, jotka ”jättäessään
koulun osoittavat älyllisyyttä niissä pyrkimyksissä, joihin he sitoutuvat” (emt. 364).
Vastaavasti ammattikoulutuksen ensisijaisena ongelmana ei ole vain ”valmistaa oppilaita
työskentelemään yksittäisissä ammateissa (callings), vaan olemaan elävästi ja rehellisesti
kiinnostuneita kutsumuksista, joihin heidän täytyy ottaa osaa – –, ja saamaan tietoa
näiden kutsumusten sosiaalisista ja tieteellisistä merkityksistä” (emt.).
Schools of To-Morrowin päätäntöluku kantaa nimeä Democracy and Education,
ennakoiden Deweyn seuraavan pedagogisen monografian teemoja. Päätäntö noudattaa
ennalta tuttuja suuntaviivoja. Dewey (emt. 389) muistuttaa, että ”kasvattajalle, jolle
demokratian ongelmat ovat missään määrin todellisia, niin täydellisen ja älyllisen
yhteyden luominen lapsen ja hänen ympäristönsä välille kuin mahdollista, on elävä
välttämättömyys sekä lapsen hyvinvoinnin että yhteisön hyvinvoinnin kannalta”.
Kasvatuksen päämääränä on yhteiskunnalliseen käytäntöön täysivaltaisesti osallistuva
kriittinen toimija. Vaikka tämän päämäärän saavuttamiseksi sovellettavat keinot
vaihtelevat, Dewey löytää Schools of To-Morrowissa esiteltyjen ”tulevaisuuden koulujen”
käytänteistä yhdistäviä piirteitä, jotka toimivat viitteinä siitä, mihin koulureformi on
toivon mukaan suuntautumassa.163 Vaikka näiden piirteiden taustalla vaikuttavat
käsitykset ovat jo löydettävissä Rousseaun kasvatusajattelusta, Deweyn mukaan vasta
progressiivisella pedagogiikalla on valmiuksia panna ne toimeen:
1. Fyysisen kasvatuksen merkitys. Vaikka fyysisen harjoituksen merkitys kasvatuksessa
on tunnistettu pitkään, mahdollisuutta käyttää fyysistä harjoitusta älyllisen oppimisen
perustana ei ole välttämättä aiemmin ymmärretty koko laajuudessaan. Deweyn
mukaan ”kasvatuksen pioneeri huomaa laajuuden, jossa nuoret lapset oppivat
käyttämällä kehojaan”, ja tunnistaa ”mahdottomuuden taata yleinen älyllisyys
sellaisen järjestelmän kautta, joka ei käytä kehoa opettamaan mieltä ja mieltä
opettamaan kehoa” (emt. 390). Koska ”vaistot ilmaisevat itsensä kehon kautta, – –
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Kuten Tanner (1997) huomauttaa, Deweyn toiveet olivat varsin ylimitoitettuja. Vaikka Deweyn
esittämiä periaatteita on tuotu toistuvasti esiin amerikkalaisten pedagogisten reformiliikkeiden
yhteydessä, Schools of To-Morrowissa kuvattujen oppilaitosten kaltaiset käytännön kokeilut
lienevät edelleen poikkeuksia. Deweyn kasvatusfilosofiaan kohdistuva kiinnostus ei ole heijastunut
ainakaan laajamittaisesti koulukäytäntöjen muuttamiseen huolimatta hänen ajattelunsa
keskeisyydestä
Teacher’s
Collegessa,
jota
voi
pitää
1900-luvun
alkupuoliskon
vaikutusvaltaisimpana
yhdysvaltalaisena
opettajakorkeakouluna
(Kaminsky
1992).
Progressivistisen
pedagogiikan
vaikutusvallan
heikkeneminen
heijastanee
laajempia
suhdannevaihteluita amerikkalaisessa koulutuspolitiikassa. Kaminsky (emt.) katsoo, että
progressivistisen kasvatusfilosofian ensimmäinen kriisi liittyi toisen maailmansodan aikaiseen ja
jälkeiseen republikaanien valtakauteen ja jo sitä edeltäviin progressiivisen liikkeen sisäisiin
erimielisyyksiin sosiaalisen reformin suunnasta. Progressiiviset koulukokeilut tulivat jälleen
muotiin 1960-luvulla, mutta akateemisessa maailmassa niiden filosofinen merkitys jäi analyyttisen
kasvatusfilosofian varjoon. (Ks. myös Westbrook 1991, 500–512, 542–543.)
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keholliset toiminnot tukahduttava kasvatus tukahduttaa vaistot ja toimii näin esteenä
oppimisen luonnolliselle menetelmälle” (emt.). Elävä keho on kasvatuksen
luonnollinen perusta ja fyysinen hyvinvointi tasapainoisen kasvatuksen välttämätön
ehto.164
2. Tekemällä oppimisen arvo. Dewey muistuttaa, ettei tekemällä oppimisen
pedagoginen merkitys piile pelkässä teknisessä hyödyllisyydessä. Opittavien
toimintojen kasvatuksellinen arvo liittyy aina myös niiden kykyyn tuottaa uudelleen
(ja samalla havainnollistaa) yhteisöelämän toimia. Nämä toimet eivät rajoitu
lähiympäristön toimintoihin: esimerkiksi historiallisissa projekteissa oppilas voi
”herättää henkiin sekä mielellisesti että fysikaalisesti jonkin kokemuksen, joka on
osoittautunut tärkeäksi ihmiskunnalle; hän käy läpi saman mielellisen prosessin kuin
ne, jotka alun perin tekivät nämä asiat”, oppien näin ”tuloksen arvon eli tosiasian”.
(emt. 391). Dewey (emt.) soveltaa tässä yhteydessä jälleen instrumentalistista
käsitteistöä: ”lause, edes tosiasioista, ei paljasta tosiasian arvoa, tai sen totuuden
tuntumaa (sense) – tieto ja totuus ovat perustaltaan pragmaattisia niin koululaiselle
kuin tutkijallekin”.
3. Työn motivoivuus. Tiedon pragmaattisen lähtökohdan tunnustaminen kiinnittää
huomion tekemällä oppimisen ”moraalisiin etuihin” (emt. 394). Deweyn (emt.)
mukaan ”aktiivisen kasvatuksen moraaliset muodot vahvistavat sen älyllisiä etuja” ja
lisäävät tätä kautta opittavan motivoivuutta. Mekaaninen ulkoa oppiminen
yhdistettynä standardimaisiin arvostelumenetelmiin ei kannusta itsenäiseen
ajatteluun. Työ saa kiinnostavuutta arvioinnista, joka liittyy sen keinojen ja
päämäärien väliseen suhteeseen. Samalla pidetään huoli siitä, etteivät virheet saa
kohtuutonta merkitystä, vaan kannustavat oppilasta eteenpäin. Kuten aiemmissa
kirjoituksissaan, Dewey hakee jälleen kultaista keskitietä oppilaan sisäisen
”intressin” ja ulkoisen ”oppimisponnistuksen” välille.165 Opetus ei saa nojata
pelkästään lapsen välittömiin intresseihin, joita pyritään herättämään
”sokerikuorruttamalla” opittava, vaan oppiaineksen motivoivuus tulee löytää
tasapainosta sisäisen intressin ja ulkoisen ponnistuksen arvon välillä. Kasvavat ovat
ensisijaisesti kiinnostuneita ”asioista, joita heidän tulee oppia” (emt. 396, kursivointi
lisätty). Toisin sanoen motivaatio herää luontevimmin siitä, että oppija havaitsee
opittavan merkityksen tulevan toimintansa kannalta.
4. Kasvatus demokratiaan. Deweyn (emt. 398) mukaan demokratian ja kasvatuksen
välisen yhteyden oivaltaminen toimii ”kiinnostavimpana ja merkityksellisimpänä
vaiheena nykyajan kasvatuksellisille taipumuksille”. Paitsi, että tämän yhteyden
tiedostaminen toimii ”vahvistuksena tieteen ja psykologian argumenteille”, se
herättää ihmiset huomaamaan, että ”jokaisella, riippumatta [yhteiskunta]luokasta,
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Deweyn kiinnostus fyysisen harjoituksen merkitykseen heijastui myös hänen Schools of ToMorrowin ilmestymisen aikoihin heränneessä kiinnostuksessaan Alexander-tekniikkaa kohtaan.
Alexander-tekniikasta oli tiettävästi apua Deweyn selkävaivoihin, mutta hän tuskin hyväksyi F. M.
Alexanderin metafyysisiä oletuksia (ks. tarkemmin Rockefeller 1991, 333–344, Ryan 1995, 187–
188). Deweyn kokemuksenteorian temaattiset yhteydet Merleau-Pontyn kehollisuuden
fenomenologiaan ovat ilmeisempiä, vaikka näillä ajattelijoilla ei tietävästi ollutkaan suoraa
vaikutusta toisiinsa (ks. Alexander 1987, 129, 143–145).
165
Ks. erityisesti Interest and Effort in Education (1913/MW 7, 151–200).
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johon hän sattuu kuulumaan, on oikeus vaatia hänen omia tarpeitaan vastaavaa
kasvatusta” ja että ”oman itsensä takia Valtion [sic] on vastattava tähän tarpeeseen”
(emt. 398–399). Perinteinen koulu on jättänyt valtaosin huomiotta ”suuren
enemmistön” tarpeet (emt. 399). Dewey katsoo kuitenkin optimistisesti, että tämä
johtuu modernin demokratian uutuudesta. Perinteinen liberaali kasvatus oli suunnattu
etuoikeutetulle vähemmistölle, joka eli suuren työtätekevän luokan kustannuksella,
mutta nyky-yhteiskunnalla ei ole enää varaa moiseen tuhlaukseen. Nykyaikaisessa
demokratiassa kaikille kansalaisille on turvattava yhtäläiset mahdollisuudet oppia
reflektiivisen ajattelun keinot ja ymmärtää oppimansa yhteiskunnallis-moraalinen
arvo.
On ilmeistä, että 1910-luvulla Dewey piti vielä julkista koulutusta demokratian
tärkeimpänä välineenä (ks. myös Westbrook 1991, 508). Deweylle koulureformi oli
yhteiskuntareformin välttämätön edellytys. Hän katsoi, että perinteinen koulujärjestelmä
vetää demokratiaan soveltumattomia rajoja tukien ”mielellisten ja moraalisten tapojen,
ideoiden ja näköalojen [välistä] jakoa” (emt. 404). ”[A]kateeminen kasvatus” tuottaa
”tulevaisuuden kansalaisia, joilla ei ole sympatiaa käsityölle ja jotka eivät ole – –
perehtyneet kaikkein vakavimpien nykypäivän sosiaalisten ja poliittisten hankaluuksien
ymmärtämiseen” (emt.). Vastaavasti liian yksipuolinen ammattikoulutus tuottaa
”työläisiä, joilla voi olla suurempi välitön taito – –, mutta joiden mieli ei ole laajentunut,
– – näkemykseen tekemänsä työn tieteellisestä ja sosiaalisesta merkityksellisyydestä”
(emt.). Schools of To-Morrowin esimerkkikoulujen kaltaiset ”tulevaisuuden koulut”
viitoittavat Deweyn mukaan tietä sille, miten demokraattinen ”yhtäläisen mahdollisuuden
ideaali” voidaan toteuttaa käytännössä (emt.).

4.3 Democracy and Education
Kun Democracy and Education julkaistiin maaliskuussa 1916, Dewey oli 57-vuotias.
Tuolloin hänen filosofiansa oli jo käynyt läpi pitkän kypsymisprosessin absoluuttisesta
idealismista naturalistiseksi pragmatismiksi. Democracy and Educationissa esitetyn
kasvatusfilosofian voikin katsoa edustavan ”elämänuran reflektiota” (MW 9, 279).
Dewey piti itse teosta kokonaisesityksenä siihenastisesta filosofiastaan (ks. luku 1.2).
Hän myös ihmetteli myöhemmin, miksei kirja herättänyt filosofipiirien kiinnostusta (LW
5, 156):
Olen pohtinut, josko tällaiset tosiasiat merkitsevät, että filosofit yleensä, vaikka
ovatkin itse – – opettajia, eivät ole ottaneet kasvatusta riittävällä vakavuudella, jotta
heille valkenisi, – – että [filosofian] tulisi keskittyä kasvatukseen korkeimpana
inhimillisenä kiinnostuksena, jossa – – muut ongelmat, kosmologiset, moraaliset,
loogiset, tulevat eteen. Miten onkin, tämä vihje on tarjottu kenelle tahansa tulevalle
kriitikolle, joka haluaa tarttua siihen.166
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Laajasta aihepiiristään huolimatta Democracy and Education on alun perin tarkoitettu
kasvatusfilosofian oppikirjaksi, mikä saattaa selittää sen filosofien keskuudessa saamaa niukkaa
huomiota (ks. MW 9, 377).
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Oman näkemykseni mukaan Deweyn vihje on syytä ottaa vakavasti. Käsittelen
seuraavassa Democracy and Educationia sekä kasvatusfilosofisena teoksena että
kokonaisesityksenä Deweyn naturalistisesta pragmatismista muodossa, johon se kehittyi
1910-luvulla ennen Deweyn kypsän kauden ontologisia synteesejä. Samalla pyrin
valottamaan Deweyn pedagogisen ajattelun ja hänen naturalistisen pragmatisminsa
välistä suhdetta siitä näkökulmasta, miten kasvatus voidaan ymmärtää kokemuksen
älyllistä ja elämyksellistä vaihetta välittävänä reflektiivisenä käytäntönä, joka tähtää
demokraattisen elämäntavan ehtojen kohentamiseen.
Democracy and Educationissa heijastuu Deweyn Columbian vuosina kehittelemä
sosiaaliliberalistinen poliittinen filosofia, joka on kiinteässä yhteydessä hänen
naturalisoituun etiikkaansa. Deweyn ajatukseen yhteiskunnan rekonstruktiosta liittyy
käsitys koulujärjestelmän radikaalista muutoksesta (Westbrook 1991, 437). Democracy
and Education onkin Deweyn (MW 9, 3) mukaan ”yritys etsiä ja esittää ideoita, jotka
liittyvät demokraattiseen yhteiskuntaan, ja soveltaa näitä ideoita kasvatuksen hankkeen
ongelmiin”. Kirjan tematiikka laajenee erityisen kasvatusfilosofisen aihepiirin ohella
”sellaisten tietämisen ja moraalin kehityksen teorioiden kriittiseen arviointiin, jotka
muodostettiin aiempiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, mutta jotka yhä toimivat
nimellisesti demokraattisissa yhteiskunnissa estäen demokraattisen ihanteen riittävää
toteutumista” (emt.).
Dewey soveltaa Democracy and Educationissa rekonstruktiivista lähestymistapaa.
Deweyn pyrkimyksenä ei ole pelkästään muotoilla demokraattisen kasvatuksen yleisiä
ideoita, vaan osoittaa, miltä osin ja miksi aiemmat kasvatusteoriat eivät toimi
demokraattisten kasvatuskäytäntöjen ohjaajina. Hän päätyy jälleen kritisoimaan
perinteisiä filosofisia dualismeja, jotka ehkäisevät eksperimentaalis-empiirisen
lähestymistavan soveltamista pedagogiikkaan.
Democracy and Education voidaan jakaa neljään osaan (emt. 331–332):
1. Ensimmäisessä osassa Dewey käsittelee kasvatusta sosiaalisesta näkökulmasta
pyrkien ”hahmottamaan [sen] yleiset piirteet prosessina, jolla sosiaaliset ryhmät
pitävät yllä jatkuvaa olemassaoloaan” (emt. 331).
2. Toisessa osassa Dewey muotoilee kasvatuksen tavoitteita, menetelmiä ja ainesisältöä
koskevia ideoita. Dewey hahmottelee tässä yhteydessä myös demokraattisen
kasvatuksen yleiset suuntaviivat.
3. Kolmannessa osassa Dewey erittelee kasvatuksen arvoteoriaa ja tarkastelee
demokraattisen kasvatusideaalin toteutumisen esteitä kiinnittäen huomiota näiden
esteiden taustalla vaikuttavien käsitysten filosofisiin perusteisiin. Samalla Dewey
pyrkii muotoilemaan ”filosofiaa, joka tunnistaa mielen alkuperän, paikan ja funktion
ympäristöä hallitsevassa toiminnassa” (emt. 332).
4. Neljännessä osassa Dewey pohtii kasvatusfilosofian tehtävää. Democracy and
Education päättyy diskussioon ”erilaisiin kasvatuksellisiin ideaaleihin sisältyvistä
tietoteorioista ja moraaliteorioista sellaisena, kuin ne operoivat käytännössä” (emt.
331).
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4.3.1 Kasvatuksen yleiset piirteet
Deweyn kasvatuksen yleisten piirteiden erittelystä nousevat esiin seuraavat teemat: (1)
kasvatuksen luonne kulttuurisena siirtona ja kommunikaationa, (2) kasvatus epäsuorana
vaikuttamisena, (3) kielen merkitys oppimisympäristönä sekä (4) kokemuksen taustan
merkitys kasvatuksen lähtökohtana.

4.3.1.1 Kasvatuksen luonne kulttuurisena siirtona ja kommunikaationa
Deweyn (emt. 12) mukaan ”kasvatus on yhteisöelämälle sitä, mitä ravitsemus ja
lisääntyminen ovat fysiologiselle elämälle”. Kasvatus on sosiaalisen elämän jatkuvuuden
turvaaja. Sen ensisijaisena tehtävänä on ylittää kasvavien ja täysivaltaisten yhteisön
jäsenten välinen kuilu kulttuurisen ”siirron” (transmission) avulla (emt. 6).
Kulttuurinen siirto ei tässä tarkoita pelkkää tiedon välittämistä aikuisilta kasvaville.
Kyse on pikemminkin tiedon jakamisesta sen yhteiseksi tekemisen mielessä. Dewey
katsookin, että demokraattisen yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseksi kulttuurinen
siirto on toteutettava kommunikaationa (emt. 7, ks. myös luku 3.5.1). Kommunikaatio ei
rajoitu pelkkään tiedonvälitykseen:
Yhteiskunta ei vain jatka olemassaoloaan – – kommunikaatiossa, vaan sen voidaan
suorastaan sanovan olevan olemassa – – kommunikaatiossa. Sanojen ”yhteinen”
(common), ”yhteisö” (community) ja ”yhteydenpito” (communication) välillä on
enemmän kuin kielellinen side. Ihmiset elävät yhteisössä niiden asioiden pohjalta,
jotka ovat heille yhteisiä; ja yhteydenpito on tapa, jolla he tulevat omaksumaan
yhteiset asiat. Muodostaakseen yhteisön tai yhteiskunnan heillä tulee olla yhteiset ovat
päämäärät, uskomukset, toiveet, tieto – yhteisymmärrys – samanmielisyys, kuten
sosiologit tapaavat sanoa. Tällaisia asioita ei voi ojentaa toiselle fysikaalisesti – –
kuten rakennuspalikoita; niitä ei voi jakaa niin kuin henkilöt jakavat piiraan
leikkaamalla sen – – palasiin. Yhteiseen ymmärtämiseen osallistumisen takaava
kommunikaatio takaa [kommunikoijille] samanlaiset tunnepitoiset ja älylliset
taipumukset – kuten tavat vastata odotuksiin ja vaatimuksiin. (emt.)
Kommunikaatio on siis Deweylle perustava kokemuksen jakamisen tapa ja tätä kautta
sosiaalisen elämän edellytys. Dewey huomauttaa, ettei kommunikaatioyhteisö synny
fyysisestä tai maantieteellisestä läheisyydestä, vaan ennen kaikkea demokraattiselle
elämäntavalle ominaisten kiinnostusten ja tarkoitusten jakamisesta. Yhteisön jäsenet
tuottavat demokraattisen elämäntavan ehdot omaksumalla vastavuoroisesti toistensa
näkökulman ja saavuttamalla tätä kautta yhteisymmärryksen toimintaansa ohjaavista
keinoista ja päämääristä.
Dewey (MW 9, 9) katsoo, että sosiaalisten instituutioiden arvo liittyy niiden kykyyn
edistää kommunikaatiota ja tätä kautta ”laajentaa ja parantaa kokemusta”. Itse asiassa
kaikki sellaiset sosiaaliset instituutiot, joihin sisältyy kommunikaatiota, ovat jossain
määrin kasvattavia. Vaikka kaikkien kommunikaatiota sisältävien instituutioiden
historiallinen lähtökohta ei olekaan pedagogisessa intressissä, ajan myötä ne ovat saaneet
”sivutuotteenaan” kasvattavan funktion (emt.). Erityinen pedagoginen instituutio,
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koulutusjärjestelmä, on syntynyt tilanteessa, jossa kasvavien ja kasvattajien välinen
osaamisen ja tietämisen välinen ero on kasvanut niin suureksi, että sen umpeen
kurominen on alkanut edellyttää asialle varta vasten omistautuneiden eksperttien apua.

4.3.1.2 Kasvatus epäsuorana vaikuttamisena
Deweyn (emt. 12) mukaan ”yksi painavimmista ongelmista, jonka kanssa
kasvatusfilosofian on tultava toimeen”, on tasapainon säilyttäminen epämuodollisen ja
muodollisen kasvatuksen välillä. Koska epämuodollinen kasvatus (ts. koulun
ulkopuolinen kasvatus) toimii muodollisen kasvatuksen perustana, sen mahdollisuudet on
otettava vakavasti pedagogisessa toiminnassa. Muodollisen ja epämuodollisen
kasvatuksen välisen tasapainon säilyttäminen on tärkeää, sillä se luo yhteyden kasvavan
arkikäytännön ja koulun oppiaineksen välille.
Dewey (emt. 13) hyödyntää välineen (medium) käsitettä luonnehtiessaan
epämuodollista kasvatusta. Väline, tai oppimisympäristö, niin kuin se lienee tässä
luontevinta ymmärtää, ”johtaa [kasvavan] näkemään ja tuntemaan jonkin asian jonkin
toisen asemasta” (emt.). Tämä tapahtuu siten, että oppimisympäristö saa kasvavan
”omaksumaan tiettyjä suunnitelmia, jotta hän voisi toimia menestyksekkäästi muiden
kanssa” (emt.). Tätä kautta se vahvistaa tiettyjä uskomuksia ”ehtona toisten [uskomusten]
hyväksymisen voittamiseksi” (emt.). Kasvatus on pohjimmiltaan oppimisympäristön
järjestämistä oppimiselle suotuisilla tavoilla. Myös muodollinen kasvatus tapahtuu
luontevimmin säätelemällä niitä ympäristöoloja, joiden kanssa kasvava joutuu
välittömästi tekemisiin.
Oppimisympäristö saa Deweyn naturalistisessa pragmatismissa transaktionaalisen
tulkinnan oppijan toimintaa tukevana dynaamisena kehyksenä: ”asiat, joiden kanssa
ihminen muuttuu, muodostavat hänen aidon ympäristönsä” (emt. 14, kursivointi lisätty).
Kasvava oppii hyödyntämään ympäristönsä muutoksia kasvunsa välineinä, vihjeinä
oppimisympäristöön kätkeytyvistä merkitysmahdollisuuksista, ja samalla muokkaamaan
ympäristöään omiin tarkoitusperiinsä. Oppiessaan tulkitsemaan tapahtumien välisiä
merkityssuhteita kasvava oppii säätelemään omaa toimintaansa ennakoivasti,
soveltamaan laajempia toimintaskeemoja arkielämän kokemussituaatioista esiin
nousevien pulmien ratkaisuun. Tässä piilee oppimisen instrumentalistinen perusta.
Yhteisöelämä tarjoaa kasvavalle luonnonympäristöä laajemman ja monipuolisemman
oppimisympäristön. Tämä perustuu siihen, että sosiaalisessa ympäristössä eläminen
edellyttää jatkuvaa toisten intressien huomioimista: ”[m]uihin – – yhteydessä oleva
[sosiaalinen toimija] ei voi suorittaa omia toimintojaan tekemättä tiliä muiden
toiminnoista” (emt. 16). Epäsuora kasvatus pyrkii järjestämään kasvavan ympäristöolot
tavalla, joka tuo esiin opittavien asioiden sosiaalisen merkityksen:
Yksilön tekeminen yhteistoiminnan jakajaksi tai yhteistyökumppaniksi niin, että hän
tuntee [muiden] menestyksen omana menestyksenään, on [kasvatusta] täydentävä
askel. – – [K]un [kasvava] omaa ryhmän emotionaalisen asenteen, hän on valpas
tunnistamaan erityisiä päämääriä ja menestyksen turvaavia keinoja. Toisin sanoen
hänen uskomuksensa ja ideansa omaksuvat samanlaisen muodon muiden ryhmän
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jäsenten kanssa. Hän hankkii myös melko pitkälle saman tiedon varaston, koska tämä
[jaettu] tieto on osa hänen tavanomaisia pyrkimyksiään. (Emt. 18.)

4.3.1.3 Kieli oppimisympäristönä
Deweyn mukaan kielellä on kasvatusprosessissa keskeinen asema (ks. luku 4.2.2.3).
Kuten aiemmin How We Thinkissa, Dewey muistuttaa Democracy and Educationissa,
ettei kieli toimi kasvatuksessa pelkkänä merkkisysteeminä, jonka kautta kasvavan
toimintoja tulkitaan. Pikemminkin kyseessä on kasvua välittävä dynaaminen kehys,
oppimisympäristö. On kuitenkin syytä välttää abstrahoitua käsitystä kielen välittävästä
funktiosta. Kieli ei tosiasiassa välitä toisiinsa erillisiä teorian ja käytännön maailmoja,
eikä kielellisessä toiminnassa ole ensisijaisesti kyse äänteiden edustamien ajatussisältöjen
välittämisestä toiselle, vaan älyllisesti hallitusta yhteistoiminnasta, käytännöstä, jonka
kautta otetaan osaa jaettuihin pyrkimyksiin.
Käsitellessään kielen merkitystä oppimisessa Dewey (emt. 18–20) esittää seuraavan
esimerkin (ks. myös luku 3.4.3):
[ – – ] lapsi [ymmärtää], sanokaamme vaikkapa hatun idean, käyttämällä sitä muiden
tavoin: peittämällä sillä päänsä, antamalla sen muille päässä pidettäväksi, antamalla
muiden laittaa se päähänsä ulos mentäessä jne. [ – – ]
Vauva aloittaa tietysti pelkillä äänillä, metelillä ja äänentasoilla, joilla ei ole [hänelle]
merkitystä, jotka eivät toisin sanoen ilmaise mitään ideaa. Äänet ovat vain yhdenlaisia
ärsykkeitä suoraan reaktioon, joista joillakin on rauhoittava vaikutus, ja joista toiset
saavat [lapsen] pelästymään ja niin edelleen. [Äännejono] h-a-t-t-u säilyisi
merkityksettömänä – – , jollei sitä päästettäisi ilmoille sellaisen toiminnan yhteydessä,
johon osallistuu ryhmä ihmisiä. Kun äiti vie vauvaa ulos, hän sanoo ”hattu”
laittaessaan jotain hänen päähänsä. Ulos viedyksi tuleminen tulee lapsen kiinnostuksen
kohteeksi: äiti ja lapsi eivät vain mene ulos yhdessä fysikaalisesti, vaan ovat
molemmat osallisena ulos menemisessä; he nauttivat siitä yhdessä. Yhdessä muiden
faktorien kanssa sana ”hattu” saa pian saman merkityksen lapselle kuin mikä sillä on
vanhemmalle; siitä tulee sen toiminnan merkki, johon se otetaan osaksi. Puhdas
tosiasia, jonka mukaan kieli koostuu äänteistä, jotka ovat yhdessä ymmärrettäviä,
riittää itsessään osoittamaan, että [kielen] merkitys riippuu yhteydestä jaettuun
kokemukseen.
Lyhyesti sanoen, [äännejono] h-a-t-t-u saa merkitystä täsmälleen samalla tavalla kuin
esine ”hattu” – – , sen kautta, että [niitä] käytetään tietyllä tavalla. Lisäksi ne saavat
saman merkityksen, joka niillä on aikuiselle, koska niitä käytetään molempien
yhteisessä kokemuksessa. Tae samasta käyttötavasta löytyy tosiasiasta, että asiaa ja
ääntä käytetään ensin yhteistoiminnassa keinona luoda aktiivinen yhteys lapsen ja
aikuisen välille. Samanlaisia ideoita tai merkityksiä kumpuaa esiin, koska molemmat
henkilöt ovat sitoutuneet kumppaneina toimintaan, jossa se, mitä toinen tekee, riippuu
siitä, mitä toinen tekee ja vaikuttaa siihen. [ – – ]
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Edellisessä esimerkissä esine (hattu) saa asianmukaisen merkityksen ja kielellisen
viittauksen vasta silloin, kun sitä käytetään sosiaalisessa toiminnassa, jolla on jokin
yhteisesti ymmärretty tarkoitus tai päämäärä. Toiminnan tarkoitus, yhteinen ulkoilu, on
ääneyhdistelmän ”hattu” kielellisen merkityksen pragmaattinen referenssi. Kyseessä ei
ole kuitenkaan merkitystulkinnan päätepiste: ulos menemisen käytäntö ja siihen liittyvät
kielelliset merkit liittyvät osaksi kasvavan laajenevaa merkityspiiriä painuen osaksi hänen
kokemustaustaansa.
Deweyn toinen esimerkki tuo esiin kielen oppimisen operatiivisen perustan
tapauksissa, joissa kielellisen ilmaisun viittauskohde ei ole suoraan havaittavissa
kasvavan välittömässä kokemuspiirissä:
[ – – ] sanat, joiden kautta lapsi oppii, sanokaamme kreikkalaisesta kypärästä, saivat
alun perin merkityksen (tai ymmärrettiin) käyttämällä niitä toiminnassa, jolla on
yhteinen intressi ja päämäärä. Nyt ne herättävät uutta merkitystä yllyttämällä sitä, joka
oppii tai lukee harjoittaakseen mielikuvituksessaan sellaisia toimintoja, joissa kypärää
[aiemmin] käytettiin. Aikanaan se, joka ymmärtää sanat ”kreikkalainen kypärä” tulee
mielellisesti niiden kumppaniksi, jotka kypärää käyttivät. Hän ottaa osaa,
mielikuvituksessaan, jaettuun toimintaan. (Emt. 19–20.)
Deweyn (emt. 20) mukaan “[u]seimmat henkilöt todennäköisesti pysähtyvät
ajatukseen, että [sana] ”kypärä” viittaa kummalliseen päähineeseen, jota antiikin
kreikkalaisiksi kutsutut ihmiset joskus käyttivät”. Kielen käyttäminen on kuitenkin
parhaimmillaan ”sen periaatteen laajennus ja jalostus, että asiat saavat merkitystä
tullessaan käytetyiksi jaetussa kokemuksessa tai yhteistoiminnassa” (emt.). Sanoilla on
todellista ”älyllistä arvoa” vasta silloin, kun ne ottavat osaa ”jaettuun tilanteeseen, joko
avoimesti tai mielikuvituksen kautta” (emt.). Toisin sanoen kielellisten ilmaisujen
asianmukainen merkitys on niiden yhteistoiminnallista käyttöä. Kielen käyttö objektivoi
jonkin asian jossain käyttöyhteydessä. Nimenomaan tämä käyttöyhteys sitoo sanan ja sen
viittauskohteena toimivan merkityksen sosiaaliseen arvoon, joka toimii kielen oppimisen
kriittisenä funktiona.

4.3.1.4 Kokemuksen taustan merkitys kasvatuksessa
Deweyn mukaan sosiaalisesti rakentuva kokemustausta on kaiken oppimisen lähtökohta.
Tähän liittyen Dewey (emt.) esittää Democracy and Educationissa seuraavan
musiikkikasvatusta sivuavan esimerkin:
Mitä tahansa musiikillisia kykyjä muusikkoperheeseen kasvavalla lapsella onkaan,
nämä tulevat väistämättä yllytetyiksi ja vastaavasti enemmän kuin – – sellaisten
impulssien herättämiksi, jotka olisivat heränneet toisessa ympäristössä. Ellei [lapsi]
omaksu kiinnostusta musiikkiin, hän on ”ulkopuolella”, – – kykenemätön jakamaan
sen ryhmän elämän, johon hän kuuluu. Jonkinlainen osallistuminen niiden elämään,
joiden kanssa yksilö on tekemisissä, on väistämätöntä [ – – ]
Tällä esimerkillä Dewey pyrkii muistuttamaan, että koulun ulkopuolinen
epämuodollinen kasvatus kanavoi pitkälti kasvavan taipumuksia. Koululla on kuitenkin
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tärkeä tehtävä näiden taipumusten kultivaatiossa. Kouluopetuksen tehtäväksi jää
”vapauttaa [sosialisaatiossa] muodostetut kyvyt täydempään harjoitukseen, puhdistaa ne
osasta niiden karkeutta ja esittää [kasvaville] päämääriä (objects), jotka tekevät [heidän
toimintansa] enemmän merkitystä tuottaviksi” (emt. 21). Sosialisaatio muodostaa
kasvavan kokemuksen taustan, joka koostuu itsestään selvänä (epäilyksettä) otetuista
ajattelu- ja toimintataipumuksista. Tämä sosiaalisen kokemuksen reuna-alue ohjaa
kasvavan tapoja niin pitkälle, että kasvattajan on pakko ottaa sen vaatimukset huomioon
opetusta järjestäessään (ks. myös Garrison 1997, luku 4).
Kokemuksen taustan keskeinen pedagoginen merkitys palautuu siihen edellä
esittämääni käsitykseen, ettei opetus ole ensisijaisesti uusien tapojen suoraa
juurruttamista kasvavan mieleen, vaan kasvavan oppimisympäristön järjestämistä
tavoilla, jotka kanavoivat hänen aiempia taipumuksiaan kasvatuksellisesti suotaviin
suuntiin. Kasvatuksellinen suotavuus taas määräytyy yksilön ja demokraattisen yhteisön
suhteen (ja yhteisön sisäisten ryhmäsuhteiden) kautta. Kaikki yhteistoiminta ei ole
pedagogisesti rakentavaa, vaikka voidaankin sanoa, että kaikki sosiaalinen osallistuminen
kasvattaa omalla tavallaan. Deweyn pedagogiikka ei ole pelkkää sosialisaatioteoriaa:
vaikka hän korostaakin olemassa olevia sosiaalisia suhteita kasvatuksen lähtökohtina, hän
myös katsoo, että pedagogisella vaikuttamisella on keskeinen tehtävä kasvavan
dispositioiden ohjaamisessa (ks. myös luku 4.1.2, vrt. Pikkarainen 2000). Pedagogisen
vaikuttamisen keskeisenä kriteerinä toimii Deweylla demokraattisen elämäntavan ideaali.
Nykytermein Deweyn oppimisnäkökulmaa voi kuvata sosiokonstruktivistiseksi, jos
otetaan huomioon hänen konstruktivisminsa kiinnittyminen progressiiviseen
yhteiskuntaihanteeseen. Deweyn sosiokonstruktivismin lähtökohta on kuitenkin
naturalistinen.167 Kasvatus on luonnollisista säätelytarpeista kehittyvä sosiaalisen
sopeutumisen muoto. Kasvatuksen avulla siirretään jälkipolville edellisten sukupolvien
keräämää kulttuurista varantoa ja annetaan eväitä uusien kulttuuristen keinovarojen
keksimiseen ja toimeenpanoon. Tämän lisäksi kasvatus saa progressiivisissa
yhteiskunnissa erityistehtävän. Sen päämääränä on pitää huoli siitä, että kasvaville
tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja oman elämänsä
hallintaan. Tätä kautta kasvatus toimii demokraattisen elämäntavan ehtona.

167

Tässä Deweyn näkökulma eroaa sellaisista sosiokonstruktivismin tulkinnoista, joissa kasvua
pidetään sosiaalisesta vuorovaikutuksesta määräytyvänä. Vaikka kasvu tapahtuu sosiaalisissa
käytännöissä ja edellyttää kommunikaatiota, on syytä muistaa, että Deweylle
merkityksenmuodostus on juurtunut yksilöllisen tason luonnollisiin säätelyprosesseihin. Näiden
prosessien erottaminen sosiokulttuurisesta tasosta on mahdotonta: oppiminen on aina
ruumiillistunutta kokemukseen. (Ks. Prawat 1996, Biesta 2001.)
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4.3.2 Kasvatuksen tavoitteet, menetelmä ja sisältö
4.3.2.1 Kasvatustavoitteet
Pohtiessaan kasvatustavoitteiden luonnetta Dewey kiinnittää huomiota (1) kasvatuksen
kriittisyyteen, (2) merkityshakuisuuteen ja (3) jatkuvuuteen sekä (4) oppimaan oppimisen
merkitykseen. Lisäksi hän esittää (5) historiallisen analyysin erilaisista
kasvatustavoitekäsityksistä ja (6) niiden taustalla olevista kasvatusideaaleista ja päätyy
(7) suosittamaan näiden tilalle omaa rekonstruktiivista kasvatustavoitekäsitystään. Dewey
myös
tarkastelee
lähemmin
rekonstruktiivisen
kasvatustavoitekäsityksensä
demokraattista ulottuvuutta (8) sekä sen ohjaamia erityisten opetussuunnitelmallisten
tavoitevalintojen kriteerejä (9).
(1) Kasvatuksen kriittisyys. Kasvatus ei olisi kasvatusta ilman pedagogista kritiikkiä ja
siihen liittyvää tarkoituksenmukaista vaikuttamista kasvavan kokemukseen. Pedagogisen
vaikuttamisen luonteesta voidaan kuitenkin esittää erilaisia näkemyksiä. Dewey pitää
pedagogista vaikuttamista luonteeltaan ohjauksena (direction). Pedagoginen ohjaus ei voi
tapahtua yksin opettajan tai oppiaineiden ehdoilla, vaan sen tulee ottaa huomioon
oppilaan olemassa olevat taipumukset kasvatuksen lähtökohtina. Pedagoginen ohjaus
onkin ennen kaikkea oppilaan taipumusten uudelleenohjausta. (Emt. 28.)
Pedagoginen ohjaus edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta. Kasvavien on oltava osa
kommunikaatioyhteisöä, jossa he voivat jakaa ja vertailla kokemuksiaan. Tämä edellyttää
sosiaalisesti muotoutunutta kokemuksen taustaa, kommunikatiivista kompetenssia, joka
mahdollistaa osallistumisen pedagogiseen vuorovaikutukseen (ks. Biesta 1993). Dewey
(MW 9, 28) vastustaa jyrkästi ajatusta, jonka mukaan kasvavan taipumukset olisivat
luonnostaan epäsosiaalisia. Yhteisöelämä ei olisi lainkaan mahdollista, mikäli kasvavilla
ei olisi myötäsyntyistä intressiä sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Tämä
myötäsyntyinen sosiaalinen intressi toimii kasvatuksen ehtona ja mahdollisuutena.
Kasvatuksen tulisi pyrkiä kommunikatiivisuuden turvaamiseen kasvavan tulevassa
kokemuksessa.
Kasvavan sosiaalisesti suuntautunut intentionaalisuus ei kuitenkaan vielä sellaisenaan
riitä demokraattisen yhteiskunnan edellyttämien valmiuksien oppimiseen. Dewey katsoo,
että erityisen institutionaalisen kasvatuksen tarve on syntynyt yhteiskunnissa, joiden
elämä on alkanut perustua niin keskeisesti välittäviin symboleihin, että näiden käytön
oppimisen on alettu katsoa edellyttävän asiantuntijoiden opastusta (ks. myös luvut 4.2.2.3
ja 4.3.1.2). Muodolliselle kasvatukselle on erottunut tällaisissa kompleksisissa
yhteiskunnissa kolme tehtävää:
a) Yksinkertaistettujen oppimisympäristöjen järjestäminen valikoimalla kasvavan
ympäristöstä sellaisia piirteitä, jotka ovat ”suhteellisen perustavanlaatuisia ja joihin
nuoret pystyvät vastaamaan”, sekä tähän liittyvästi oppiaineksen ”progressiivisen
järjestyksen” esittäminen (emt. 23).
b) Sellaisten ”arvottomien piirteiden eliminointi”, jotka toimivat ”paremman
tulevaisuuden yhteiskunnan” kehittymisen esteenä (emt. 24).
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c) Sosiaalisen ympäristön tekijöiden tasapainottaminen ja mahdollisuuden antaminen
jokaiselle yksilölle ”paeta sen ryhmän rajoituksia, joihin hän syntyy, ja muodostaa
elävä yhteys laajempaan ympäristöön” (emt. 24–25).
Naturalistisesta näkökulmasta oppimisen psykologinen perusta piilee yksilön ja
ympäristön
suhdetta
säätelevässä
toiminnassa.
Mitä
monipuolisemmassa
toimintaympäristössä kasvava joutuu toimimaan, sitä enemmän kasvuärsykkeitä hänen
kokemuspiirinsä sisältää. Asianmukaisen pedagogisen ohjauksen tulee valikoida näistä
ärsykkeistä sopivat ja pitää samalla huoli siitä, että kasvavan ”toisiaan seuraavat
toiminnot saatetaan jatkuvaan järjestykseen” (emt. 29). Pedagoginen ohjaus on näin
samanaikaisesti vertikaalista ja horisontaalista: huomion kohdistaminen vallitsevien
tilanteiden piirteisiin toimii ohjaamisen vertikaalisena (tai spatiaalisena) ulottuvuutena ja
oppimisprosessin järjestäminen sen horisontaalisena (tai temporaalisena) ulottuvuutena
(vrt. Westerlund 2002, 17–18).
Sosiaalisesta näkökulmasta kasvatus tähtää negatiivisessa mielessä nykyisten
elämäntapojen kritiikkiin ja positiivisessa mielessä demokraattisen elämäntavan ehtojen
konstituutioon (ks. luku 3.5.2). Tämä edellyttää sosiaalista ja tuotannollista
rekonstruktiota, jossa koulutusjärjestelmällä on keskeinen rooli. Dewey kehittelee näin
Democracy and Educationissa eteenpäin Chicagon kauden progressiivisia ideoitaan
tavalla, joka kielii entistä syvemmästä uskosta filosofisen rekonstruktion avulla
tapahtuvan yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuteen.
(2) Kasvatuksen merkityshakuisuus. Kuten edellä kävi ilmi, Dewey erottaa toisistaan
kaksi pedagogisen vaikuttamisen muotoa, suoran ja epäsuoran ohjauksen. Kasvatus
perustuu ensisijaisesti epäsuoraan ohjaukseen. Suora ohjaus on tarpeen lähinnä silloin,
kun kasvavan dispositiot ovat epäsuotuisia hänelle itselleen ja hänen ympäristölleen.
Suurimpana ongelmana suorassa ohjauksessa on, että siitä tulee helposti mekaanista,
ulkoapäin määräytyvää, jolloin se voi kadottaa mahdollisuutensa tarttua konkreettisiin
oppimissituaatioihin. Epäsuorassa ohjauksessa keskitytäänkin enemmän opeteltavien
asioiden ja toimintojen merkityksiin, ts. niiden pragmaattisiin seuraamuksiin. Tätä
kasvatuksen merkityshakuisuutta voi pitää yhtenä Democracy and Educationin
läpäisevänä teemana.
Dewey katsoo, että asiat saavat merkitystä sosiaalisesti, kun pyrimme yhdessä
tekemään niillä jotain, käyttämään niitä kommunikatiivisesti jaettuihin tarkoitusperiin.
Esimerkiksi lapsen kumartaminen saattaa jäädä mekaaniseksi reaktioksi, ulkoa opituksi
tavaksi, ellei hän ymmärrä sen sosiaalista funktiota:
Ennen kuin [lapsi] tietää, mitä on tekemässä ja suorittaa toiminnon sen merkityksen
takia, hänen ei voida sanoa olevan – – kasvatettu toimimaan tietyllä tavalla. Asian
idean oivaltaminen ei – – tarkoita vain tiettyjen aistimusten saamista siitä. Se
[tarkoittaa kykenemistä] vastata asiaan pitäen silmällä sen paikkaa kattavassa
toimintaskeemassa [ – – ] (MW 9, 35.)
Kommunikaatio
perustuu
fysikaalisen
ympäristön
yhteistoiminnalliseen
manipulaatioon ja edellyttää, että tämän manipulaation aikaan saamia muutoksia kyetään
käyttämään ja tulkitsemaan jossain kulttuurisessa kontekstissa. Vasta objektien
merkitystulkinta jossain kulttuurisessa toimintaskeemassa mahdollistaa niiden
hyödyntämisen sosiaalisen kasvun välineinä.
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Dewey korostaa jälleen, että merkitystulkinta lähtee aina liikkeelle esitulkinnallisten
rakenteiden kautta, kokemuksen taustalta käsin (ks. luvut 3.2.3.1 ja 4.2.2.4). Oppilaat
eivät ole tyhjiä tauluja, joihin opetus piirtää jälkensä:
Kun lapset menevät kouluun, heillä on jo ”mielet” – [ts.] heillä on tietoa ja
arvostelukyvyn taipumuksia, joiden puoleen voidaan kääntyä – – Nämä ”mielet” ovat
– – organisoituja älyllisen reagoinnin tapoja, joita [lapset] ovat aiemmin oppineet
käyttämällä asioita yhteydessä tapoihin, joilla muut – – käyttävät asioita. (Emt. 37–
38.)
Toisin sanoen oppilaiden ”mielet” ovat jo kouluun tullessa sosiaalistuneet
yhteistoiminnallisten oppimisprosessien kautta. Mieli ei ole jotain muokkaamatonta,
johon opetus painaa leimansa, vaan alati rakentuva dispositionaalisten valmiuksien
kokonaisuus, joka tarjoaa dynaamisen lähtökohdan koulujen opetussuunnittelulle.
Sosiaalistuminen (tai enkulturaatio) toimii siis kasvatuksen välttämättömänä ehtona.
Sosiaalistuminen ei kuitenkaan ole kasvatuksen riittävä ehto. Dewey varoittaa
samaistamasta sosiaalista kasvua pelkkään jäljittelyyn (tässä hän toistaa jälleen How We
Thinkin teemoja). Osallistuminen yhteistoimintaan on aina enemmän kuin imitaatiota.
Imitaation kautta henkilöt oppivat vastaamaan ”samalla tavalla samanlaisiin ärsykkeisiin”
(emt. 39). Yhteistoiminta sen sijaan edellyttää sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja
tarkoituksiin, yhteisen asian ajamista. Dewey (emt. 40–41) kuvaa eroa jäljittelyn ja
yhteistoimintaan osallistumisen välillä seuraavan esimerkin avulla:
Oleta, että joku vierittää lapselle pallon; hän sieppaa sen ja vierittää sen takaisin ja
sama jatkuu. Tässä ärsykkeenä ei ole pallon näkeminen, tai sen näkeminen, että muut
vierittävät palloa. Kyseessä on tilanne – peli, jota pelataan. Vastaus ei ole vain pallon
vierittäminen takaisin; se on sen vierittäminen takaisin niin, että toinen voi siepata ja
palauttaa sen; – että peli voi jatkua – – Koko tilanne edellyttää, että kaikkien
[osanottajien] tulee sopeuttaa toimintansa näkemykseen siitä, mitä toinen henkilö on
tehnyt ja tulee tekemään. Imitaatio voi olla osana [tilannetta], mutta sen rooli on
alisteinen. Lapsi omaa kiinnostusta omasta puolestaan; hän haluaa jatkaa [peliä]. Hän
voi tällöin huomata, millä tavalla toinen henkilö sieppaa pallon ja miten hän pitää sitä
parantaakseen omia toimintojaan. Hän imitoi toiminnan keinoja, koska hän haluaa
omasta puolestaan, osana omaa aloitekykyään, ottaa tehokkaasti osaa peliin.
(Kursivointi alkup.)
Keinojen jäljittely mahdollistaa yksilöllisten toimintastrategioiden oppimisen. Tämä
on tärkeää kasvavan kriittisen ajattelun kehittymisen kannalta. Toiminnan ulkoinen,
kasvavan intresseistä riippumaton määräytyminen ei kehitä kasvavan oma-aloitteisuutta
ja hänen kykyään muodostaa keinojen ja päämäärien suhdetta koskevia arvostelmia.
Dewey pitää tätä moraalisen pohdinnan kykyä elintärkeänä kriittisen reflektion
oppimisen kannalta: vain elävä keinojen ja päämäärien suhteuttamisen kyky voi palvella
demokraattisessa yhteiskunnassa tarvittavaa joustavuutta. Kasvatuksen tehtävänä on tästä
näkökulmasta vapauttaa oppijan dispositioita liiallisesta sitoutumisesta niihin
ratkaisumalleihin,
jotka
kasvava
on
”imenyt
äidinmaidossa”.
Asioiden
yhteistoiminnallinen käyttö on sekä älyllisesti että eettisesti vastuuntuntoinen tapa
muokata kokemusta: ”[v]ain ottamalla osaa yhteistoimintaan, jossa jonkun henkilön
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materiaalin ja välineiden käyttö suhteutetaan tietoisesti käyttöön, jossa muut panevat
kykynsä toimeen – –, saadaan aikaan taipumuksen sosiaalinen ohjaus” (emt. 43).
Sosiaalisen ympäristön merkitystä yksilön kasvulle voi tarkastella myös kulttuurisin
termein. Deweylle kulttuuri on kasvattavaa yhteisöelämää, toisiinsa liittyvien sosiaalisten
käytäntöjen kudos, jossa yksilöllistä kokemusta rekonstruoidaan yhteisen merkityspiirin
avaamiseksi. Tästä näkökulmasta kasvatuksen tehtävänä on konstituoida kulttuuria,
yhteistoiminnallista merkityksentuoton hanketta.
(3) Jatkuva kasvu. Kasvatuksen yleisin tavoite voidaan Deweyn mukaan käsittää
yksinkertaisesti jatkuvana kasvuna – ”karttuvana toiminnan pyrkimyksenä myöhempää
tulosta kohti” (emt. 46). Kasvun päämääränä ei ole tila, jossa kasvu loppuu, vaan kasvu
itsessään, prosessina, jossa kulttuuri uudistaa itseään.
Koska ”elämä on kehittymistä ja kehittyminen, kasvu, on elämää”, kasvatuksella ei ole
lopullista päämäärää itsensä ulkopuolella (emt. 54). Tästä näkökulmasta – ja Deweyn
mukaan myös kaikkein laajimmasta näkökulmasta – kasvatus on ”yhtä jatkuvan
uudelleen järjestämisen, rekonstruktion, transformaation” kanssa (emt.). Kasvatus on
jatkuvaa kokemuksen uudelleen rakentamista, kokemuksen sisäisen kasvupyrkimyksen
kanavoimista kulttuuriksi tavalla, joka edistää yksilöiden merkityspiirin avautumista
sosiaalisessa elämänmuodossa.
Rekonstruktiivisella näkökulmalla on kaksi pedagogista seuraamusta: (a) kasvava,
kasvattaja ja kasvatusympäristö ovat kaikki jatkuvassa kasvun tilassa, eivätkä kasvattajan
dispositiot voi näin ollen koskaan toimia täydellisinä esikuvina tai malleina kasvavan
dispositioille; (b) ”[p]yrkimys oppia elämästä itsestään ja tehdä [elämän] olosuhteet
sellaisiksi, että kaikki oppivat elämisen prosessissa, on [kasvatuksen] hienoin tulos” (emt.
56).
Toisin sanoen Dewey katsoo, että kasvatus on jatkuva vuorovaikutusprosessi: kasvava
on kasvattajan tavoin aina osallisena kasvussa. Kasvatus lähtee liikkeelle sosiaaliseen
elämään kuuluvasta inhimillisen kasvun pyrkimyksestä. Kasvatuksessa tämä pyrkimys
kanavoidaan mielekkääksi yhteiskunnallisen elämän muodoksi, mikä luo sille samalla
eettisen perustan. Deweyn tutkimuksenteorian termein tämä voidaan ilmaista seuraavasti:
kasvatuksessa kasvavien yksittäiset kokemussituaatiot tulkitaan ja määritellään
kulttuuriksi sosiaalisesti rakentavilla tavoilla edistäen demokratiaa tutkivana
elämänmuotona. Kasvatus demokratiaan on yksilöllisten ongelmien sosiaalista ratkaisua
tavoilla, joilla on moraalisesti suotavia seuraamuksia.
Jatkuvan kasvun edellytyksinä ovat konkreettisesti maailmassa toimivat kasvukykyiset
yksilöt. Dewey korostaa, että kasvun kyky, plastisuus, tulee nähdä pikemminkin
organismin mahdollisuutena ja voimana kasvaa vuorovaikutuksessa ympäristöön kuin
jonkin jo olemassa olevan kasvupotentiaalin sisäisenä toteutumisena tai avautumisena.168
Deweyn (emt.) mukaan kasvavan plastisuuteen kuuluu valmius sosiaalisten suhteiden
luomiseen ja ylläpitämiseen: kasvava syntyy sosiaaliseen ympäristöön ja harjaantuu
nopeasti valmiuksiin, joita tarvitaan tähän ympäristöön sopeutumiseksi. Vaikka
ihmislapsi on moniin muihin eläimiin verrattuna hyvin riippuvainen yhteisöstä, hänen
riippuvuutensa on samalla voimavara. Pitkitettyyn lapsuuteen liittyvä riippuvuus ilmaisee
168

Dewey oli käyttänyt plastisuuden käsitettä satunnaisesti jo varhaisfilosofiassaan (ks. EW 1, 111,
EW 4, 46). Hän toi sen uudelleen esiin kirjoituksissaan v. 1911 ilmestyneeseen hakuteokseen A
Cyclopedia of Education (MW 6, 419, 465–466, MW 7, 246). Ks. myös Pikkarainen (2000).
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”voimaa omaksua muuttuvia ja uusia hallinnan muotoja” (emt. 50). Tätä kautta
sosiaalinen riippuvuus toimii merkityspiirin kasvun ehtona (ks. myös LW 17, 256).
Systemaattisen kasvatuksen avulla yhteisön jäsenestä voi kasvaa autonominen,
kriittinen ja toiminnassaan älyllisyyttä hyödyntävä yksilö. Tällainen yksilö on kuitenkin
edelleen monella tavalla kiinnittynyt sosiaaliseen ympäristöönsä: kasvamme yksilöiksi
yhteisössä, emme siitä erillään. Sosiaalisen kiinnittymisen tarpeen huomiotta jättämisellä
saattaa olla patologisia seurauksia:
On aina olemassa vaara, että lisääntynyt henkilökohtainen riippumattomuus vähentää
yksilön sosiaalista kyvykkyyttä. Tehdessään hänet luottavaisemmaksi itsestään se voi
johtaa kylmäkiskoisuuteen ja välinpitämättömyyteen. Se [voi tehdä] yksilön niin
vastaanottamattomaksi suhteille muiden kanssa, että hän kehittää illuusion kyvystään
seisoa ja toimia yksin – nimeämätön muoto mielettömyydestä, joka on vastuussa
suuresta osasta maailman – – kärsimystä. (MW 9, 49.)
(4) Oppimaan oppiminen. Naturalismin näkökulmasta edellä käsitellyt oppimiskyvyn
päätekijät, sosiaalinen riippuvuus ja plastisuus, palvelevat pohjimmiltaan organismien
sopeutumista kompleksisiin ympäristöihin. Plastisuus tarkoittaa tästä näkökulmasta
enemmän kuin mukautuvuutta, nimittäin ”kykyä oppia kokemuksesta; [ts.] voimaa
säilyttää – – kokemuksesta jotain, josta on hyötyä myöhemmän tilanteen pulmien kanssa
selviytymiseksi” (emt.). Plastisuus on siis yhtä paljon kykyä oppia oppimaan kuin kykyä
sopeutua ympäristöolosuhteiden muutoksiin: ”edistys aukeaa siinä tosiasiassa, että
opittaessa jokin toiminto kehitetään [samalla] menetelmiä muissa tilanteissa
sovellettaviksi” (emt. 50).
Deweyn mukaan oppimisen keskeisenä tavoitteena on ”oppimisen tapa” (emt.).
”Tavan” (habit) käsitteellä on keskeinen asema sekä Peircen että Deweyn
tutkimuksenteoriassa (ks. luvut 3.1.1 ja 3.2.3.4).169 ”Tapa” voi Deweyn mukaan viitata
kahteen asiaan: (1) tottumukseen (habituation), so. kykyyn sopeutua ympäristöön ja
käyttää ympäristön olosuhteita keinoina päämäärien saavuttamiseen tai (2) taipumukseen
(inclination), joka Deweylle merkitsee ”aktiivista [toiminnan] harjoittamiseen liittyvien
olosuhteiden suosimista ja valintaa” (emt. 53). Jälkimmäisessä muodossa tapa on
pikemminkin älyllinen dispositio kuin tottumisen tulos. Taipumuksen merkityksessä
termi ”tapa” viittaa eksperimentaalisen tutkimusprosessin kautta tapahtuvaan
ongelmanratkaisuun, mahdollisuuteen ”ymmärtää tilanteita, joissa tapa työskentelee”
(emt.). Taipumus, päinvastoin kuin tottumus, pysyy jatkuvasti valppaana ja avoimena
tilanteiden erilaisille merkitysmahdollisuuksille. Se ilmaisee kokemuksen aktiivista
puolta, intentionaalista pyrkimystä asioiden operatiiviseen hallintaan, haluun ymmärtää.
(5) Perinteisten kasvatustavoitekäsitysten kritiikki. Tapansa mukaan Dewey hakee
tulkinnoilleen perusteluja filosofianhistoriallisesta rekonstruktiosta. Democracy and
Educationin toiseen osaan sisältyy itse asiassa monta päällekkäistä rekonstruktiota, joiden
tehtävänä on luoda oikeutusta Deweyn omalle näkökulmalle. Näissä rekonstruktioissa
Dewey pyrkii kiinnittämään erilaiset historialliset kasvatustavoitekäsitykset laajempiin
169

Kivinen ja Ristelä (2001, 10) kääntävät Deweyn termin ”habit” termillä ”luontumus”. ”Tapa”
tuo
kuitenkin
mielestäni
paremmin
esiin
”habit”-termin
sosiokonstruktivistisen
merkitysulottuvuuden: ”luontumus” viittaa luonteeseen, ”tapa” opittuun sosiaaliseen
toimintamalliin. Deweylle tapa sisältää aina moraalis-sosiaalisen viittauksen.
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kasvatusideaaleihin, jotka ovat muokanneet länsimaista pedagogista ajattelua
vuosisadasta toiseen.
Aluksi Dewey asettaa oman käsityksensä jatkuvasta kasvusta kasvatuksen tavoitteena
vastakkain perinteisten kasvatustavoitekäsitysten kanssa. Kritiikin kohteeksi joutuu tässä
viisi näkökulmaa:
(a) Kasvatus valmistautumisena aikuisuuteen. Deweyn mukaan kasvatusta ei tule
arvioida pelkästään aikuiselämän päämääräkriteerein, sillä tällöin jätetään huomioimatta
kasvun lähtökohtina toimivat yksilölliset motiivitekijät. Tämä saattaa johtaa lapsen
yksilöllisten kriteerien korvaamiseen aikuisten keskiarvostandardeilla ja liialliseen
turvautumiseen ulkoisiin kasvuyllykkeisiin (emt. 59–60). Deweyn mukaan on tärkeää,
että kaikki kasvatukseen käytettävä energia suunnataan tekemään kasvavan nykyinen
kokemus niin rikkaaksi ja merkitykselliseksi kuin mahdollista: ”nykyisyyden sulautuessa
huomaamatta tulevaisuuteen huolehditaan myös tulevaisuuden tarpeista” (emt. 61).
(b) Kasvatus sisäisen kasvupotentiaalin avaamisena. Kasvatusta ei tule Deweyn
mukaan myöskään ymmärtää jo valmiiksi kasvavassa piilevän kasvumahdollisuuden
toteutumisena. Kasvatuksen päämääränä ei ole subjektin sisäsyntyisen, ideaalisen tai
absoluuttisen sivistyksellisyyden avaaminen, vaan yksinkertaisesti jatkuvan
rekonstruktiivisen kasvun tukeminen. Kritiikin kohteeksi joutuvat tässä ensisijaisesti
1800-luvun mannermaiset pedagogiset näkökulmat. Dewey arvostelee sekä Fröbelin että
Hegelin käsityksiä kasvusta Hengen tai jonkin muun ideaalisen prinsiipin realisaationa.
Deweyn mukaan näihin ajattelutapoihin liittyvä transsendentaalinen absolutismi leimaa
myös sellaisia uudempia ajattelutapoja, jotka pitävät kasvua yksinomaan biologisen
evoluution muotona. (emt. 62–65.)170
(c) Kasvatus sielunkykyjen harjoittamisena. Dewey (emt. 65) kritisoi niin ikään
”muodollisen järjestyksen teoriaa”, joka ymmärtää kasvavan ”sielunkyvyt” (faculties)
ennalta annetuiksi ja pitää niiden muodollista harjoittamista kasvatuksen ensisijaisena
tehtävänä. Tämän käsityksen filosofiset lähtökohdat Dewey palauttaa Locken klassiseen
empirismiin.
Käsitys alkuperäisistä ja erillisistä sielunkyvyistä on Deweyn (emt. 67) mukaan
puhtaasti ”mytologinen”: naturalistinen emergentismi riittää osoittamaan sen vääräksi.
Naturalistisesta näkökulmasta ”sielunkyvyt” ovat organismien toisiinsa nähden
koordinoituvia tapoja vastata ympäristön muutoksiin. Ne eivät ole ennalta valmiiksi
älyllisiä tai kognitiivisia, vaan plastisia ja määräytymättömiä. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että ne pitäisi mukauttaa johonkin valmiiksi annettuun oppiainekseen tiettyjen
hyviksi havaittujen menetelmien mukaan. Kognitiivinen toiminta edellyttää aina
semioottista tulkintaa, jossa alkuperäisen kokemussituaation epämääräisyys saatetaan
järjestykseen tiettyjä kontekstisidonnaisia tarkoitusperiä silmällä pitäen. Olemassa
olevien sielunkykyjen harjoittaminen ei voi näin ollen nojata ennalta säädettyyn
muodolliseen järjestykseen. Kasvu perustuu kasvavan toimintojen dynaamiseen
koordinaatioon ympäristön muutosten kanssa tavoilla, jotka palvelevat kulloisenkin
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Tässä Dewey tulee arvostelleeksi myös oman varhaisfilosofiansa käsitystä kasvusta
absoluuttisen Minän realisaationa. Sen sijaan hän ei aseta kyseenalaiseksi omaa naturalismiaan:
tulilinjalle joutuu tässä yhteydessä ensisijaisesti Herbert Spencerin deterministinen evoluutiokäsitys
(vrt. luku 2.4.2).
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ongelmallisen situaation ratkaisemista. Kapea-alainen keskittyminen yhden kyvyn
harjoittamiseen kerrallaan jättää Deweyn mukaan huomioimatta kasvavan erilaisten
dispositioiden yhteistoimintaan kätkeytyvän kasvupotentiaalin ja estää tätä kautta
oppimisen laajenemista muille osa-alueille.
Tässä yhteydessä Dewey muistuttaa, että kyky on aina kyky tehdä jotain. Koska kyky
on kyky tehdä jotain, sillä on aina sille ominainen ”asiasisältö”, ts. jokin kohde, päämäärä
tai käyttötarkoitus, johon se soveltuu (emt. 70).171 Pedagogisesti arvokkaaksi tämä
asiasisältö muuttuu, kun sen soveltaminen liittyy demokraattisen yhteisöelämän kannalta
merkityksellisiin ja tehokkaisiin toimintatapoihin. Dewey (emt. 71) rinnastaa kapeaalaisen ja pedagogisesti merkityksellisen kyvyn harjoittamisen välisen eron eroon
mekaanisen lihasharjoituksen ja pelaamisen välillä: siinä missä esim. painojen
nostaminen tähtää tietyn rajatun suorituksen parantamiseen, peliin harjaantuminen
mahdollistaa monien kykyjen välisen koordinaation avaten näin kasvavan merkityspiiriä
(ks. myös luku 4.2.2.3). Koska opittava kyky on aina kyky tehdä jotain merkityksellistä,
harjoitettavat kyvyt on asetettava yhteyksiinsä. Kontekstualisaatiossa piilee myös ero
yleisen ja kapea-alaisen kyvyn välillä. Kyky muuttuu yleiseksi, kun sen sosiaaliset
merkitykset pannaan toimeen ja se saatetaan yhteistoimintaan muiden kykyjen kanssa
sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyssä.
(d) Kasvatus formaationa. Tämä teoria, jonka Dewey (emt. 75) yhdistää ennen kaikkea
Herbartiin, korostaa kasvua ulkoisen ohjauksen myötävaikutuksella tapahtuvana mielen
sisäisenä muodostumisena. Formaatiota ei tässä selitetä erillisten sielunkykyjen
harjoittamisena, joka tapahtuu empiiristen aistivaikutelmien järjestämisen kautta, vaan
kasvattajan etukäteen järjestämän asiasisällön mieleen painamisena, mikä tapahtuu
presentaatioiden, mielen ulkoisten asioiden mielellisten edustusten, järjestämisen kautta.
Deweyn (emt. 76) mukaan formaatioteorialla on kolme pedagogista implikaatiota:
i Mielen katsotaan muodostuvan manipuloimalla aineistoja, jotka tuottavat mielteitä ja
näiden yhdistelmiä. Tämä tarkoittaa, että kasvatuksessa on ensisijaisesti kyse
kasvattavien materiaalien ulkoisesta esittämisestä kasvavalle.
ii Koska aiemmat presentaatiot hallitsevat uusien presentaatioiden syntymistä,
aiempien kokemussisältöjen luonne on olennainen tekijä asianmukaisen oppimisen
kannalta. Uusien presentaatioiden on näin vahvistettava aiempien presentaatioiden
ryhmittymiä. Kasvattajan tehtävänä on valikoida asianmukaiset opetusmateriaalit ja
järjestää kasvavien muodostamat presentaatiot progressiiviseksi sarjaksi heidän
aiempien presentaatioidensa pohjalle. Oppiaineksen pedagoginen hallinta tapahtuu
näin pikemmin aiemmin opitusta käsin kuin tulevaa sovellusarvoa silmällä pitäen.
iii Formaatioteoriassa opetusmenetelmälle on mahdollista esittää yleispätevä
muodollinen järjestys (Herbartin muodolliset asteet). Vaikka uuden asiasisällön
esittäminen on keskeistä, pedagogiikan tosiasiallinen painopiste on valmistelussa –
ts. niiden erityisten aiempien presentaatioiden tietoiseksi tekemisessä, jotka oppijan
on määrä assosioida uusiin.
Deweyn (emt. 76–77) mukaan Herbartin metodin hyviin puoliin lukeutuvat (i)
opetuksen järjestelmällisyys, (ii) opetukseen liittyvien tekijöiden spesifiointi, (iii) ennalta
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valmiiden sielunkykyjen ajatuksen hylkääminen ja opittavan asiasisällön merkityksen
esiin tuominen sekä (iv) opetusmateriaaliin liittyvien kysymysten korostaminen. Dewey
pitää Herbartin metodin suurimpana varjopuolena sitä, että se jättää huomiotta kasvavan
toimintojen kehittymisen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (vrt. Siljander 2000b).
Deweyn (MW 9, 77) mielestä herbartilainen teoria edustaa ennen kaikkea opettajan ja
ainesisällön näkökulmaa. Mieli ymmärretään siinä olemukseltaan sisältönä, ja opittavan
merkitys liitetään kasvavan kykyyn painaa uutta sisältöä mieleensä. Dewey katsoo, että
formaatioteoria ei kuitenkaan kuvaa oppimisprosessin sosiaalisia ehtoja. Korostaessaan
älyllisen ympäristön vaikutusta mielen muodostumiseen se jättää huomiotta sen, että
oppimisympäristöön kuuluu myös kokemuksen jakaminen kommunikaatiossa. Kaikki
kasvatus muodostaa dispositioita, sekä mielellisiä että moraalisia, mutta tämä
muodostaminen tapahtuu luonnollisten toimintojen valinnan ja koordinaation kautta niin,
että muodostuvia taipumuksia voi hyödyntää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Mielen
muodostuminen on naturalistisesta näkökulmasta jatkuva rekonstruktiivinen prosessi, ja
kaiken pedagogisen ohjauksen on otettava huomioon oppimisen perustana oleva
luonnollisten tapahtumien sosiaalinen säätelytaipumus.
(e) Kasvatus rekapitulaationa. Edellä on jo tullut esiin Deweyn suhtautuminen
fylogeneesin ja ontogeneesin rinnastavaan pedagogiseen rekapitulaatioteoriaan, joka
toimi taustaoletuksena ensimmäisille progressiivisille pedagogisille reformiliikkeille (ks.
luku 4.2.3.2). Dewey (emt. 78–79) pitää liian jäykästi tulkitun rekapitulaatioteorian
haittapuolena sen perustumista harhaiseen biologiseen tulkintaan: tosiasiassa evoluutio ei
noudata ennalta säädettyjä lakeja, vaan on sattumanvaraista. Tämä tarkoittaa, että
kasvavan plastisuudella on tärkeä asema kasvun lähtökohtana. Vain plastisuuteen
sisältyvää avoimuutta hyödyntämällä kasvatuksella on mahdollisuus vapauttaa kasvava
liian tiukoista kiinnikkeistä perimäänsä.
Perimän ylikorostaminen jättää Deweyn (emt. 80) mukaan huomiotta kasvuun
kuuluvan joustavuuden: kasvu ei ole perimän predeterminoimaa, vaan perimä
pikemminkin konstituoi alkuperäisen situaation, jonka puitteissa kasvu voi ohjautua
erilaisiin suuntiin ympäristövaikutteiden mukaan. Deweyn mukaan pedagogisen
suunnittelun ei niinkään tule lähteä liikkeelle siitä, miksi kasvavasta tuli sellainen kuin
on, vaan kasvavan arkikokemuksesta, joka kasvattajan on hyväksyttävä työnsä
lähtökohdaksi sellaisenaan. Yksilöllisillä vaihteluilla on näin suuri merkitys jo
kasvatuksen alkuvaiheessa. Pedagogisessa ohjauksessa on kyse yksilöllisten situaatioiden
järjestämisestä, perittyjen ja opittujen valmiuksien toimeenpanosta tavoilla, jotka
kasvattavat.
Deweylle paras mahdollinen pedagoginen sosiaalinen seuraamus, ja samalla
kasvatuksen keskeisin tavoite, on täysipainoinen osallistuminen demokraattiseen
elämään. Demokraattinen elämäntapa on määritelmällisesti avoin ja joustava, jatkuvasti
muuttuva. Sen vaaliminen edellyttää, ettei kasvatuksen päämääriä haeta lajinkehityksestä
tai kulttuurihistoriasta vaan että kasvatuksesta tehdään kulttuuria. Deweyn kritiikki
kohdistuu tässä jälleen produktikeskeiseen opetukseen: irrallisten oppimistulosten sijasta
kasvatuksen tulisi olla kiinnostunut pedagogisesta prosessista, erilaista toisiinsa liittyvistä
ja toisiinsa nähden jatkuvista tavoista ohjata ja kanavoida kasvavien kokemusta. (Emt.
81–82.)
(6) Taustalla olevien kasvatusideaalien kritiikki. Tarkastellessaan edellä mainittujen
kasvatustavoitekäsitysten laajempia filosofisia kiinnikkeitä Dewey erottaa toisistaan
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luonnonmukaisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kasvatusihanteen. Näillä kolmella ihanteella
on Deweyn mukaan aatehistorialliset vastineensa valistuksen, idealismin ja
progressivismin näkökulmissa.
(a) Luonto kasvatustavoitteena. Valistusajattelijoista ennen kaikkea Rousseau korosti
luontoa tai luonnollisuutta kasvatuksen tavoitteena (ks. myös luvut 4.1.5.3 ja 4.2.3.6).
Deweyn (emt. 119) mukaan Rousseaun pedagogiikan hyvänä puolena oli, että se kohdisti
huomion kasvavan kokemukseen. Toinen hyvä puoli oli sen pyrkimys
kokonaisvaltaisuuteen: Rousseau haki pedagogiikassaan tasapainoa ”luonnon, ihmisten ja
esineiden” tarjoaman kasvatuksen välille (emt.). Dewey katsoo, että Rousseau oli myös
oikeassa hahmottaessaan pedagogisen prosessin kasvavan taipumusten ja
kasvuympäristön väliseksi vuorovaikutukseksi.
Ongelmalliseksi Rousseaun näkökulma muuttuu, jos em. tekijöitä pidetään tosistaan
irrallisina. Deweyn (emt. 120) mukaan on esimerkiksi problemaattista, jos kasvavan
kykyjen oletetaan kehittyvän sisäsyntyisesti ilman soveltamista käytäntöön. Kyvyt ja
taipumukset voivat kehittyä vain käytössä. Esimerkiksi äänentuottoelimistön kehitys on
riippuvainen kielellisen toiminnan harjoittelusta: oppimalla puhumaan kieltä kehitämme
elimistössämme niitä toimintoja, joita kielellinen toiminta edellyttää. Kykyjen
kehittyminen edellyttää ympäristöä, joka tarjoaa ja valikoi niille asianmukaisia
ärsykkeitä. Kasvamme elinympäristömme ehdoilla, emme omalakisesti.
Rousseaun tapa korostaa luonnollista kehitystä kasvatusideaalina perustui Deweyn
(emt. 121) mukaan kahteen filosofiseen näkemykseen. (i) Toisaalta Rousseau oli
vakuuttunut siitä, että luonnollinen kehitys on osa jumalallista suunnitelmaa, jota
liiallinen sosiaalinen kontrolli rappioittaa. (ii) Toisaalta Rousseaun pedagoginen ajattelu
heijasti pettymystä hänen oman aikansa ja yhteiskuntansa korruptioon. Vaikka
rousseaulaisen ajattelun radikaalisuus on tätä kautta historiallisesti ymmärrettävää,
Dewey ei voi hyväksyä Rousseaun ajatusta luonnollisen kasvun itsetarkoituksellisesta ja
sisäsyntyisestä hyvyydestä. Deweyn näkökulmasta hyvä riippuu arvostuksista, jotka
muodostetaan situationaalisesti ja kontekstuaalisesti, konkreettisissa ongelmatilanteissa,
tiettyjä käytännöllisiä tarkoitusperiä silmällä pitäen. Luonnollisia kasvutendenssejä on
toki mahdollista kanavoida suotaviin tai epäsuotaviin suuntiin, mutta itsessään ne eivät
ole hyviä tai huonoja ennen pedagogista tulkintaansa.
Luonnollisen kehityksen kasvatustavoitteeseen liittyy Deweyn (emt. 122–123)
mukaan nykypedagogiikan näkökulmasta neljä myönteistä implikaatiota (ks. myös luku
4.2.3.6):
i Se kiinnittää kasvattajan huomion fyysisen harjoituksen merkitykseen kasvatuksessa.
ii Se kiinnittää huomiota toiminnan merkitykseen oppimisessa: oppiminen edellyttää
aina fysikaalisen energian hyödyntämistä, kasvatusponnistusta.
iii Se kehottaa kiinnittämään huomiota yksilöiden välisiin eroihin.
iv Se kiinnittää huomiota kasvavan kykyjen puhkeamisen kehityspsykologisiin
ehtoihin.
Näin rousseaulaisuus toimii tärkeänä lähtökohtana kasvatustavoiteteorialle, joka
tunnustaa oppimisen ruumiillisuuden, tekemällä oppimisen arvon, kasvun
situationaalisuuden ja siihen vaikuttavat psykologiset ehdot.
(b)
Sosiaalinen
tehokkuus
kasvatustavoitteena.
Protesti
rousseaulaista
kasvatusihannetta vastaan nousi esiin tarpeesta tunnustaa yksilön luonnollista kasvua
sääteleviä ja kanavoivia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Tämä pyrkimys
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huipentui hegeliläisessä idealismissa, jossa kasvu samaistettiin Absoluutin
itsekehitykseen joka objektivoi itsensä Valtion toiminnassa. Dewey (emt. 125–126)
katsoo, että sosiaalisen tehokkuuden näkökulmalla on nykykasvatuksessa kaksi
hyödyllistä seuraamusta:
i Sosiaalisen tehokkuuden tavoite ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeet. Paitsi että
ihmiset eivät voi elää ilman elinkeinoja, tavat, joilla he hankkivat elantonsa,
vaikuttavat väistämättä muiden ihmisten elämään. Demokraattisen yhteiskunnan
liberaali kasvatus ei voi näin ollen toteutua ilman tuotannon ja kulutuksen
näkökulmasta tapahtuvaa ohjausta. Dewey kuitenkin huomauttaa, että sosiaalisen
tehokkuuden vaatimuksen korostamiseen liittyy helposti tuotannollisten olosuhteiden
muuttamisen mahdollisuuden laiminlyönti. Kasvatus ei saa kritiikittä mukautua
tilanteeseen, jossa yksilöitä kasvatetaan ennalta käsin määrättyihin ammatteihin ja
yhteiskuntaluokkiin. Demokratiaan pyrkivä pedagogiikka ei saa tukea poliittisista
syistä johtuvaa epätasa-arvoa. Lisäksi tuotantoelämän nopea muuttuminen edellyttää
joustavia kvalifikaatioita. Mikäli kasvatus ei sopeudu tähän muutokseen, se tuottaa
työntekijöitä, jotka eivät kykene sopeutumaan edistyvään demokraattiseen
yhteiskuntaan. (Ks. myös luku 4.2.3.5.)
ii Sosiaalinen tehokkuuden tavoite, silloin kuin korostaa valtiollisia etuja, auttaa
kansalaistaitoihin kasvattamisessa ja tätä kautta tuo esiin opittavan sisällön
yhteiskunnallisia kiinnikkeitä. Dewey varoittaa kuitenkin tässäkin liian kapeasta
tulkinnasta. Esimerkiksi liiallinen sosiaalisen tehokkuuden vaatiminen olisi saattanut
aikoinaan jättää luonnontieteiden löydökset huomiotta. Yksioikoisesta tehokkuuden
näkökulmasta luonnontieteilijöitä olisi saatettu pitää yhteiskunnan kannalta
hyödyttöminä haihattelijoina: samalla heidän tutkimustulostensa todellinen arvo olisi
saattanut peittyä välittömien tehokkuusvaatimusten alle.
Sosiaalisen tehokkuuden tavoitteen vaatimuksissa korostetaan usein kasvatusta
kansalaisvaltion jäseneksi. Deweyn mukaan kansalaisuuteen, sikäli kuin se on aidosti
demokraattista, liittyy kuitenkin enemmän kuin yhteiskunnallista palvelua:
Tulee pitää mielessä, että sosiaalinen tehokkuus ei merkitse lopulta enempää eikä
vähempää kuin kykyä jakaa kokemusta sen vaihdossa. [Sosiaalinen tehokkuus] kattaa
kaiken, mikä tekee omasta kokemuksesta arvokkaampaa muille, ja kaiken, mikä
mahdollistaa rikkaamman osallistumisen muiden arvokkaaseen kokemukseen. Kyky
tuottaa taidetta, kyky virkistymiseen (recreation) ja merkityksellinen vapaa-ajan käyttö
ovat siinä [tärkeitä] elementtejä. (emt. 127.)
Demokraattisen valtion kansalaisuutena ilmenevä sosiaalinen tehokkuus merkitsee
viime kädessä mielen sosialisaatiota, pyrkimystä tehdä kokemus kommunikatiiviseksi.
Tämä tapahtuu parhaiten pedagogisesti ohjatussa yhteiskunnallisessa projektissa, joka
pyrkii sosiaalisten raja-aitojen kaatamiseen. Elävä sympatia, joka ottaa huomioon toisten
tarpeita, on sosiaalisen tehokkuuden todellinen päämäärä. Sosiaalinen hyvä piilee
ihmisten omissa valinnoissa, jotka ohjautuvat pikemminkin vapaan kommunikaation kuin
ulkoa tulevan ohjauksen ehdoilla. Näin ne eivät voi rajoittua kansalaisvaltion sisäisten
tarpeiden palveluun. Demokratia on yleismaailmallista.172
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politiikkaan ja pedagogiikkaan teoksessaan German Philosophy and Politics (1915/MW 8, 135–

190
(c) Kulttuuri kasvatustavoitteena. Edellisten ideaalien välisen jännitteen ratkaisuna toimii
Deweyn mukaan käsitys kasvatuksesta kulttuurin liikevoimana. Kasvatuksen kulttuurinen
ihanne viittaa Deweylla (emt. 128) ennen kaikkea kultivaatioon, ts. yksilön
persoonallisten ominaisuuksien jalostamiseen tavalla, joka tuo esiin hänen toimintansa
moraaliset mahdollisuudet. Persoonallisuus saa tässä selvästi sosiaalipragmatistisen
tulkinnan: yksilöiden väliset henkilökohtaiset erot toimivat kasvattajalle lupauksina
sosiaalisen toiminnan joustavuudesta ja tätä kautta sellaisen demokraattisen yhteiskunnan
mahdollisuudesta, joka voi ammentaa merkityspiirin rikkautta jäsentensä vapaista
vuorovaikutuksista. Tässä ei ole kyse yksilön pyyteiden mukauttamisesta
kollektiivitahtoon, vaan yksilön plastisuuden muovaamisesta sosiaalisessa toiminnassa.
(Ks. myös luku 3.5.2.)
Deweyn mukaan sosiaalisen tehokkuuden tavoitteen, ymmärrettynä tässä kultivoivassa
mielessä, tulisi ohjata kaikkien yksilöiden kasvatusta. Kyseessä ei ole ulkoapäin annettu
päämäärä, vaan kasvatusprosessiin sisäisesti niveltyvä pyrkimys. Deweyn
transaktionaalisessa tarkastelussa kasvatuksen ”sisäiset” ja ”ulkoiset” tavoitteet ovatkin
viime kädessä yhtä:
Se mitä kutsutaan sisäiseksi, on yksinkertaisesti sitä, mikä ei ole yhteydessä muihin –
sitä, mikä ei ole valmis vapaaseen ja täyteen kommunikaatioon. Se mitä nimitetään
henkiseksi kulttuuriksi (spiritual culture), on yleensä – – käsitetty asiana, joka
ihmisellä on sisäisesti – ja tätä kautta yksinoikeudella. Se, mitä joku on henkilönä, on
sitä, mitä hän on yhteydessä muihin vapaassa vuorovaikutuksessa. Tämä ylittää sekä
tehokkuuden, joka koostuu tuotteiden toimittamisesta toisille, että [sellaisen]
kulttuurin, joka on yksinomaan hienostelua ja pintakiiltoa. (Emt. 129.)
Deweyn mukaan pedagogisen ohjauksen ei tarvitse edellyttää pyyteettömyyden ja
oman edun ajamisen jyrkkää erottamista. Muiden huomioon ottaminen ei edellytä
alistumista muiden tahtoon, ei edes ”oman sielun pelastamiseksi tai sisäisen hengellisen
elämän ja persoonallisuuden rakentamiseksi” (emt.):
Ei ole suurempaa tragediaa kuin se, että paljon oletetusti hengellisestä ja
uskonnollisesta – – ajattelusta on korostanut itsensä uhraamisen ja hengellisen itsensä
täydellistämisen [ideoita] sen sijaan, että se olisi asettunut tätä dualismia vastaan koko
painollaan. Dualismi on liian syvälle juurtunut ollakseen helposti hylättävissä; tästä
syystä nykykasvatuksen erityisenä tehtävänä on kamppailla sellaisen tavoitteen
204). Tässä teoksessa Dewey piti kantilaista transsendentaalifilosofiaa ja Hegelin absoluuttista
idealismia syypäänä preussilaiseen valtiokuriin ja tätä kautta ensimmäisen maailmansodan
synnyttäneeseen mentaliteettiin. Ks. myös On Understanding the Mind of Germany (1916/MW 10,
216–233), jossa Dewey toi esiin Nieztschen vaikutuksen saksalaiseen militarismiin. Vaikka
Deweylla olikin entisenä hegeliläisenä tuntuma saksalaisen idealismin lähtökohtiin, hänen
tulkintaansa voi pitää kapeana, jopa propagandistisena, vaikka Dewey itse korostikin kritiikkinsä
globaalista luonnetta (Ryan 1995, 169, 191–192). German Philosophy and Politics -teoksen voi
myös nähdä ensimmäisenä julkisena merkkinä siitä, että Dewey kääntyi kannattamaan
Yhdysvaltojen liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan (emt. 191). Westbrook (1991, 198)
huomauttaa, että Dewey alkoi kiinnittää huomiota demokraattisen ajattelunsa kansainvälisiin
implikaatioihin vasta sodan sytyttyä. Ks.myös Martin (2002, 263–269).

191
puolesta, jossa sosiaalinen tehokkuus ja henkilökohtainen kulttuuri ovat pikemminkin
yhtäläisiä kuin toisilleen vastakkaisia. (Emt. 129–130.)
(7) Kasvatus rekonstruktiona. Dewey päätyy kannattamaan rekonstruktiivista
kasvatustavoitekäsitystä. Tästä näkökulmasta kasvatus pyrkii ennen kaikkea kokemuksen
laadun rekonstruktioon, jatkuvan kasvun ohjaamiseen tavoilla, jotka tarttuvat
kokemukseen
kätkeytyviin
merkitysmahdollisuuksiin.
Kokemuksen
laadun
rekonstruktion pedagoginen arvo piilee siinä, mitä kokemuksen kautta opitaan, ja se, mitä
kokemuksen kautta opitaan, saa merkitystä siitä, miten tämä oppi pannaan toimeen
kulttuurisessa elämässä. Kasvatuksen tarkoituksena on kasvavien merkityspiirin
laajentaminen ja siihen liittyvän jaetun kokemuksen alueen avaaminen, so.
kommunikaatio laajassa mielessä, merkitysten realisoimisena yhteistoiminnassa.
Dewey (emt. 82) päätyy esittämään kasvatuksesta seuraavan määritelmän: ”[kasvatus
on] kokemuksen rekonstruktiota tai uudelleen järjestämistä, joka kartuttaa kokemuksen
merkitystä ja lisää kykyä ohjata tulevan kokemuksen kulkua”. Tähän ”tekniseen”
määritelmään liittyy kaksi implikaatiota (emt.):
a) Kokemuksen merkityksen karttuminen vastaa lisääntyvää asioiden suhteiden
havaitsemista hankkeissa, joihin olemme ryhtyneet. Uusia merkityssuhteita
muodostuu silloin, kun tulkitsija havaitsee yhteyksiä aiempien ja tulevien
tapahtumien välillä ja oppii hyödyntämään huomioitaan toimintansa tulosten
ennakoinnissa.
b) Kasvattava kokemus edistää tarkoituksenmukaisuutta. Tarkoituksenmukaisuus ei
synny rutiininomaisesta toiminnasta, vaan reflektiivisestä omien toimintatapojen
havainnoinnista ja arvostelmien tekemisestä.
Toisin sanoen kokemuksen pedagogiseen rekonstruktioon kuuluu kokemuksen
aiempien vaiheiden ennakoiva välittäminen sen tuleviin vaiheisiin tavoilla, jotka tuovat
esiin aiemmin opitun merkityksiä. Siihen kuuluu kasvun sisäisen teleologisuuden
edistäminen tavoilla, jotka tukevat kasvavien kykyä muodostaa omakohtaisia ratkaisuja
eteen tulevissa ongelmatilanteissa. Rekonstruktiivinen kasvatus ohjaa näin kasvavaa sekä
aiempien dispositioidensa parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen että tulevaisuuden
mahdollisuuksien kriittiseen, luovaan ja joustavaan ennakoimiseen.
(8) Kasvatus demokratiaan. Dewey katsoo, että rekonstruktiivinen kasvatuskäsitys
lievittää monia perinteiseen pedagogiikkaan liittyviä jännitteitä. Deweylle kasvatuksen
päämäärät sisältyvät itse kasvuprosessiin. Kasvu on kokonaisvaltaista, ja
kasvatusfilosofian on otettava huomioon tämän kokonaisvaltaisuuden pedagogiset
implikaatiot. Tämä edellyttää filosofista rekonstruktiota, sovinnaisten ajatusmallien
kritiikkiä. Vain filosofisen kritiikin kautta voidaan avata pedagogiikkaan liittyvä
yhteiskunnallisen reformin mahdollisuus.
Ehkä tärkein Deweyn kritiikin kohteeksi joutuvista erotteluista koskee yksilön ja
yhteisön välistä vastakkainasettelua (ks. myös luku 4.1.3). Deweylle kasvatuksen
henkilökohtaiset ja sosiaaliset päämäärät eivät ole keskenään ristiriidassa.
Rekonstruktiivinen kasvu koskee sekä yksilöitä että heidän muodostamiaan yhteisöjä.173
Demokraattiseen elämäntapaan kasvaminen edellyttää kasvavien kykyjen vaalimista
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Nykytermein voidaan puhua oppivasta yksilöstä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta (ks. Väkevä
1997).
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tavoilla, jotka sitouttavat heidät tulevaisuuden yhteiskunnan edistämisen kannalta
tärkeisiin projekteihin. Toisin sanoen ei riitä, että yhteiskunta pitää itsensä jatkuvassa
muutostilassa. Muutoksen on oltava älyllisesti, kriittisesti ja pedagogisesti hallittua ja
perustuttava demokratisoiviin sivistysprosesseihin. Lisäksi sen tulee nojata tietoon
yhteiskunnan edellytyksistä konstituoida demokraattista elämäntapaa.
Dewey (MW 9, 88) muistuttaa, että voimme käyttää yhteisön käsitettä sekä
arvottavassa että kuvailevassa merkityksessä. Pedagogisen yhteiskunta-analyysin
kannalta on tärkeää, ettei näitä merkityksiä sekoiteta toisiinsa. Deweyn (emt. 87) mukaan
kuvaileva analyysi osoittaa, että demokraattinen yhteisöelämä on moninaista ja ihmiset
kuuluvat samanaikaisesti erilaisiin ryhmiin. Kaikki ryhmät sosialisoivat jäseniään.
Sosialisaatio ei ole kuitenkaan itsessään arvotonta tai arvokasta, vaan sen arvo riippuu
ryhmän toimintaperusteista ja tarkoituksista.
Edellä (luku 3.5.2) on jo tullut esiin, että Dewey erottaa kaksi arvokriteeriä
demokraattisten ryhmien toiminnalle: (a) ryhmän sisäisen sitoutumisen ja (b) ryhmän
avoimen vuorovaikutuksen muihin ryhmiin. Ryhmän sisäisen sitoutumisen mittana toimii
sen jäsenten jakamien intressien määrä: mitä enemmän ryhmä palvelee kaikkien sen
jäsenten tarkoitusperiä, sitä enemmän sen toiminnassa voi nähdä demokraattisia piirteitä.
Tärkeää on myös ryhmän toiminnan yhteistyö muiden ryhmien kanssa: ryhmien välisen
vuorovaikutuksen tulee olla mahdollisimman esteetöntä ja laaja-alaista.
Deweyn (emt. 89) mukaan näitä kahta kriteeriä on mahdollista soveltaa sekä
mikrotasolla, esimerkiksi puhuttaessa perheestä, että makrotasolla, esimerkiksi
haluttaessa erottaa ”despoottisesti hallittu valtio” demokraattisesta valtiosta.
Despoottisessa valtiossa kansalaisilla voi olla paljonkin jaettuja intressejä, mutta tällaisen
valtion toiminta ei perustu vapaaseen vuorovaikutukseen vaan pelkoon. Despoottisesta
valtiosta puuttuu erilaisten intressipiirien välinen ”vapaa leikki”: toisten alistaminen
toisten käskyvaltaan evää alistetuilta oikeuden jaettujen intressien koordinaatioon ja tätä
kautta kokemuksen merkityspiirin laajentamiseen (emt. 90). Toisaalta hallitsevan luokan
kulttuuri on tätä kautta vaarassa jähmettyä paikoilleen, muuttua steriiliksi ja itseään
ruokkivaksi.174
Deweyn (emt. 102) mukaan demokraattisen kasvatuskäsityksen historiallinen
tarkastelu tuo esiin kaksi keskeistä huomiota: (a) yksilön ja yhteisön kasvatuksen
vastavuoroisuuden ja (b) kansallisten ja kansainvälisten etujen ristiriidan ratkaisun
tarpeen. Ensimmäiseen huomioon liittyy se, että kasvatusihanteiden määrittely on aina
sidoksissa yhteiskuntaihanteen määrittelyyn. Kasvatus on aina kasvatusta tietyn yhteisön
elämään, ja mikäli tämän yhteisön erityisiä toimintatapojen perusteita ei tiedosteta ja
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Despoottisesti hallittu valtio ei ole Deweylle ainoa epädemokraattisuuden muoto. Myös
näennäisesti demokraattisissa valtioissa kansalaisten vapaan vuorovaikutuksen puute voi ehkäistä
mahdollisuuksia älylliseen toimintaan ja arvostelukyvyn kehittymiseen. Näin voi tapahtua
esimerkiksi tuotantoelämässä silloin, kun työntekijöillä ei ole kuvaa siitä, millaisia (ja kenen)
intressejä heidän työnsä palvelee. Työn tekijän ja työn suhde jää tällöin mekaaniseksi, ulkoisiin
ärsykkeisiin, sanktioihin ja palkkioihin perustuvaksi. Samalla käytännöllinen älyllisyys
trivialisoituu tekniseksi hallinnaksi. Mielekkyyden mukana kaikkoaa työn emotionaalinen
merkitys: tuloksena on pahimmillaan vieraantuminen työstä, tuotannon sosiaalisesta arvosta. (MW
9, 91, ks. myös luvut 4.2.3.5 ja 4.2.3.6.)
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tietoisesti kehitetä, kasvatus jää indoktrinaatioksi.175 Yksilön ja yhteisön pedagogisten
etujen yhdistämiseen liittyy Deweyn mukaan välttämättä eriarvoisuutta tukevien
käytäntöjen purkaminen. Koulutuksella on tässä keskeinen merkitys: kasvatuksen
indoktrinaatioluonteen tiedostaminen ei riitä, vaan tarvitaan kouriintuntuvaa muutosta
koulujen ja yhteiskunnan kulttuurissa.
Toiseen seikkaan liittyy, että globalisoituvan talouselämän, taiteen ja tieteen
pedagogiset mahdollisuudet otetaan täysimittaisesti huomioon pitäytymättä liikaa
kansallisten intressien rajoituksiin. Keskeistä Deweyn mukaan on, ettei anneta liikaa tilaa
ajatuksille, jotka samaistavat kansallisten etujen ajamisen yksioikoisesti valtiolliseen
itsenäisyyteen. Dewey pitää globaalista kansakuntien yhteistoimintaa ainoana todellisen
kansallisen autonomisuuden takeena. Kansallisten ja kansainvälisten etujen
yhdistämiseen liittyy vaade painottaa kaikkia ihmisiä yhdistäviä intressejä ja pyrkiä
niiden saavuttamiseen kommunikatiivisessa toiminnassa. (Ks. emt. 103, ks. myös MW
10, 202–210.)
(9) Kasvatustavoitteiden valinnan kriteerit. Dewey katsoo, että tärkein yksittäisiä
kasvatustavoitteita määrittävä tekijä on niiden sisällyttäminen jatkuvaan kasvuprosessiin.
Kasvatustavoitteet eivät saa määräytyä ulkoapäin, vaan niiden tulee perustua kasvavan
konkreettiseen ja elävään kokemussituaatioon. Tähän vaatimukseen näyttää ensi
katsomalta liittyvän jännite kasvun sisäisten ja ulkoisten pedagogisten vaiheiden, so.
kasvavan intressien ja opetussuunnitelman, välillä (ks. myös luku 4.1.6.2). Dewey lähtee
purkamaan tätä jännitettä kasvatuksen päämäärien (ends) ja tulosten (results) välisen
erottelun kautta.
Deweyn (MW 9, 107) mukaan kasvatuksen päämäärät erottaa kasvatustuloksista
yleisesti ottaen se, että päämäärät vievät loppuunsa jonkin enemmän tai vähemmän eheän
tutkimusprosessin. Päämäärät toteuttavat tarkoitusta luoden tutkimusprosessiin sisäistä
jatkuvuutta. Tämä sisäisen jatkuvuuden ajatus toimii Deweylla kaiken kasvatustoiminnan
kriteerinä: oppimisen tulee olla sisäisesti johdonmukaista (emt. 108). Ulkoapäin ohjattu
tekeminen ei täytä tätä kriteeriä, ei myöskään oman onnensa nojaan jätetty oppiminen.
Keskeistä on saattaa kasvun sisäinen ja ulkoinen momentti tasapainoon.
Edelliseen liittyvästi voidaan sanoa, että kasvattava toiminta on samanaikaisesti
järjestynyttä ja järjestettyä. Järjestyneisyys liittyy tässä tapaan, jolla kasvun vaiheet
seuraavat ja tukevat toisiaan. Järjestäminen puolestaan viittaa tapaan, jolla kasvattaja
pyrkii kanavoimaan merkityksentuoton prosessia pedagogisesti toivottavaan suuntaan.
Kasvattavien toimintojen järjestäminen edellyttää opettajalta tietoa kasvavan
plastisuuteen sisältyvistä merkityksentuoton mahdollisuuksista. Lisäksi se edellyttää
häneltä kykyä ennakoida oppilaan tulevan kasvun suuntaa, hahmottaa edeltä käsin
kasvatustilanteiden pragmaattisia merkitysmahdollisuuksia.
Dewey (emt. 112) havainnollistaa päämäärän luonnetta seuraavan esimerkin avulla:
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Indoktrinaation käsitteestä ja uudemmasta indoktrinaatiotutkimuksesta ks. esim. Puolimatka
(1997). Dewey alkoi käyttää indoktrinaation käsitettä laajemmin vasta 1920-luvun pedagogisissa
teksteissään. Indoktrinaatio viittasi Deweylle siihen, että ”kasvatetuilla ei ole mahdollisuutta tehdä
valintaa tai osallistua valinnan tekoon” heitä koskevissa asioissa. Indoktrinaatiossa valinnat
”tehdään heidän puolestaan ja heidän täytyy vain hyväksyä ja omaksua valinnan seuraamukset”
(LW 6, 142–143).
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[ – – ] meidän on syytä muistaa, että kohde (object) on vain osoitus tai merkki, jonka
avulla mieli spesifioi toiminnan, joka halutaan suorittaa. Tarkkaan ottaen päämääränä
(end in view) ei ole maali (target), vaan maaliin osuminen; kohteen avulla tähdätään,
mutta myös aseen avulla. Erilaiset kohteet – – ovat keinoja toiminnan ohjaamiseksi.
Niinpä [metsästäjä] tähtää vaikkapa jänistä; se, mihin hän pyrkii, on osumiseen:
tietyntyyppiseen toimintaan. Tai jos hän haluaa jäniksen itselleen, kyseessä ei ole jänis
irrallaan hänen toiminnastaan, vaan faktorina toiminnassa; hän haluaa syödä jäniksen
tai esittää sen todisteena ampumataidostaan – hän haluaa tehdä sillä jotain. Tekeminen
asialla, ei asia erillään, on hänen päämääränsä. Kohde on vain aktiivisen päämäärän
vaihe – toiminnan menestyksekkään jatkamisen [vaihe].
Tässä tulee jälleen esiin Deweyn tutkimuksenteoriaan liittyvä objektin käsitteen
rekonstruktio (ks. luku 3.2.3.4). Deweylle tutkimuksen objekti ei ole ennalta maailmassa
oleva olio, vaan toiminnan tai tutkimuksen päämäärä, se, mihin toiminnassa pyritään.
Voidaan myös sanoa, että kyseessä on toiminnan mieli. Päämääränä mieli sisältyy
toimintaan itseensä, sitoen toiminnan merkitykselliseksi kokonaisuudeksi.176 Sekä keinot
176

Kuten aiemmin How We Thinkissa (ks. luku 4.2.2.1), Dewey samaistaa Democracy and
Educationissa kasvattavan toiminnan älylliseen toimintaan (tai oikeammin älyllisyyteen
toiminnassa, ts. reflektiivisen ajattelun ohjaamaan toimintaan). Kasvattava toiminta on älyllistä
ennen kaikkea aktiivisessa, operatiivisessa ja tavoitteellisessa mielessä. Tavoitteellisuus on tässä
kykyä muodostaa päämääriä, ennakoida, mihin toiminta voi johtaa ja toimia sen mukaan. Tätä
kautta tavoitteellisuus on myös mielellisyyden ehto, sillä mieli on Deweylle (MW 9, 110) ennen
kaikkea mahdollisuutta havaita toiminnan päämääriä toiminnassa:
[ – – ] mieli on täsmälleen tosiasioiden ja niiden välisten suhteiden havainnoinnin ohjaamaa – –
tarkoituksellista toimintaa. Omata mieli – – on ennakoida tulevaisuuden mahdollisuus; se on
omata suunnitelma sen saavuttamiseksi, – – huomata keinot, jotka tekevät suunnitelman
toteuttamiskelpoiseksi, ja [havaita] tiellä olevat esteet – tai jos kyseessä on todella mieli tehdä
asia, eikä hämärä aikomus – se on omata suunnitelma, joka ottaa huomioon keinovarat ja
hankaluudet. Mieli on kyky suhteuttaa nykyolosuhteita tulevaisuuden tuloksiin ja nämä piirteet
tarkoittavat nimenomaan tavoitteen tai tarkoituksen omaamista.
Dewey määrittelee samassa yhteydessä myös tietoisuuden (consciousness) operatiivisesti:
Olemme liian alttiita tekemään entiteetin abstraktista substantiivista ”tietoisuus”. Unohdamme,
että se juontuu adjektiivista ”tietoinen”. Olla tietoinen on tiedostaa, mitä aiomme (what we are
about); [tietoisuus] merkitsee toiminnan tarkoituksellisia, havainnoivia, suunnitelmallisia
piirteitä. Tietoisuus ei ole mitään, mikä meillä olisi, joka silmäilisi joutilaana ympäröivää
näyttämöä, tai jolle fysikaaliset asiat tuottaisivat mielteitä (impressions); kyseessä on nimitys
toiminnan tarkoitukselliselle ominaisuudelle, sille tosiasialle, että sitä ohjaa päämäärä (aim).
Toisin sanoen omata tavoite on toimia merkityksellisesti (with meaning), ei automaattisen
koneen tavoin; se tarkoittaa jonkin tekemistä ja asioiden merkityksen havaitsemista tämän
tarkoituksen valossa. (emt. 110–111.)
Mieli ja tietoisuus ovat Deweyn näkökulmasta oppimisessa esiin tulevia kvaliteetteja, joiden
emergenssi toimii merkkinä älyllisyyden kehittymisestä reflektiivisessä tutkimusprosessissa (ks.
luvut 3.2.3.2, 3.4.2 ja 3.4.3). Kasvatuksen keskeisenä tehtävänä on auttaa kasvavaa ottamaan
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että päämäärät tulee ymmärtää saman tavoitteellisen toiminnan tosiaan tukeviksi ja
toisensa edellyttäviksi vaiheiksi. Jokainen keino on päämäärä silloin kun se auttaa
tavoitteeseen pääsemisessä, ja jokainen päämäärä toimii uutena keinona
tutkimusprosessin edetessä.
Kasvatuksen päämäärähakuisuudessa on Deweyn (emt. 113) mukaan kyse samasta
asiasta kuin hyvässä maanviljelyssä. Jos maanviljelijä ei ole kiinnostunut luonnollisista
olosuhteista eikä ota niitä huomioon vaiheina tulevan toimintansa säätelyssä, hänen on
turha odottaa hyvää satoa. Päämäärä, maanviljelys, sikäli kuin se voidaan ylipäätään
erottaa maan viljelystä, on lähinnä suuntaa antava. Väliaikaiset tavoitteet, kuten sadon
onnistuminen, eläinten hyvinvointi ja tuotto, toimivat itsessään yhtä paljon keinoina kuin
päämäärinä. Tällainen maanviljelys on itsessään arvokas toimi, ”occupation”, sillä sen
sisäinen logiikka on kiinteästi sidoksissa sen tuottamiin ulkoisiin hyötyihin. Nimenomaan
tässä tasapainon ajatuksessa piilee avain Deweyn kasvattavien toimien ymmärtämiseen
(ks. luku 4.1.5.1). Kasvatus asettaa tasapainoon toimintaa ohjaavat keinot ja päämäärät
konstituoiden tätä kautta tietoisuutta toiminnan kokonaisvaltaisesta suuntautumisesta
kohti alati laajenevaa merkityksentuoton aluetta.
Tämä voidaan ilmaista myös siten, että kasvattavan toiminnan intentionaalisuus
määrittää sen eri vaiheiden merkityksen kasvun kokonaisvaltaisen hahmon puitteissa.
Toiminta on kasvattavaa, kun sen tavoitteet sisältyvät siihen itseensä. Tässä piilee avain
kasvatuksen sisäiseen merkityksellisyyteen, kokemuksen esteettisen tai täyttymyksellisen
ulottuvuuden ymmärtämiseen (ks. luku 4.1.7). Mikäli olosuhteet eivät tarjoa
mahdollisuutta ennakoida tulevan kasvun suuntaa, ts. muodostaa päämääriä, kasvatus jää
pinnalliseksi ja tavoitteettomaksi, eikä voi olla sisäisesti palkitsevaa.
Tulevan kasvun suunnan ennakoimiseen sisältyvät How We Thinkista (ks. luvut 4.2.2.1
ja 4.2.2.3) tutut kolme momenttia, jotka mukailevat pääpiirteissään Deweyn
tutkimuksenteorian vaiheita: (a) nykyisten olosuhteiden tarkastelu; (b) toiminnan
mahdollisten suuntien vihjauksiin tarttuminen; (c) valinta vaihtoehtoisista
toimintatavoista (emt. 109). Näihin vaiheisiin sisältyy opittavan pedagogisen arvon
mittapuu: mitä moninaisemmat ovat situaation vihjaamat merkitysmahdollisuudet, sitä
kasvattavampi se voi olla. Tämä edellyttää pedagogiselta ohjaukselta joustavuutta ja
avoimuutta. Vaikka sellainen ohjaus, joka keskittyy tiettyjen rajallisten toimintojen läpi
viemiseen tiettyjä rajattuja päämääriä silmällä pitäen, voikin olla tehokasta erityistaitojen
harjoittelussa,
kasvatuksen
yleisenä
haasteena
on
pyrkiä
realisoimaan
merkitysmahdollisuuksien tunnistamisen moninaisuuteen kätkeytyvä pedagoginen
potentiaali.
Naturalistisen pragmatismin näkökulmasta toimintamahdollisuuksien moninaisuus ja
joustavuus heijastaa kasvavan kykyä sopeutua kompleksiseen toimintaympäristöön.
Tässä tulee jälleen esiin peruste sille, miksi kasvatuksella ei ole loppua eikä päämäärää
kasvun itsensä ulkopuolella. Kuten evoluutiollakaan, kasvulla ei ole sen kummempaa
ulkoista tarkoitusta: kasvu tapahtuu itseään varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei
huomioon erilaisten toimintatilanteiden moninaisuuteen piiloutuvat merkitysmahdollisuudet.
Tärkeää on tiedostaa, että kasvava mieli ei tarkastele toimintatilanteita omasta eriytyneisyydestään:
mielellisyys ja tätä kautta tietoisuus syntyy toiminnassa, jossa kanavoidaan ja uusinnetaan kasvun
voimavaroja. Tulemme tietoisiksi kasvuprosessissa, ja tietoisuus liittyy ennen kaikkea tietoon, joka
koskee keinojen ja päämäärien välistä suhdetta jossakin käytännössä.
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kasvuun sisältyisi merkityksellisyyttä. Kasvun merkityksellisyys avautuu yhteisöelämään
liittyvässä elämänpiirin laajenemisessa ja avautumisessa. Merkitykset tulkitaan ja
pannaan toimeen kommunikaatiossa, jota voidaan tehostaa pedagogisella ohjauksella.
Kasvatuksen kautta opimme muovaamaan luonnollisen sopeutumistaipumuksemme
(mukaan luettuna sosiaaliset sopeutumistaipumuksemme) kulttuurisen edistyksen
välineiksi ja tätä kautta ymmärtämään kasvatuksen erityisten päämäärien merkityksen
osana jatkuvaa kasvua.
Miten sitten valita suotavat kasvatustavoitteet epäsuotavista? Dewey (emt. 111) erottaa
kolme yleistä ehtoa tavoitteiden määrittämiseksi:
a) Tavoitteen tulee kasvaa esiin nykyolosuhteista. Tavoitteet eivät saa olla kokonaan
ulkoa asetettuja, vaan niillä tulee olla aina kiinnekohta arkikokemukseen.
b) Koska kasvatuksen olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, tulee hyväksyä, että myös
kasvatustavoitteet muuttuvat olosuhteiden myötä. Tavoitteet ovat pikemminkin
eksperimentaalisia, koettelemalla vakiintuvia, kuin absoluuttisia tai ennalta
määrättyjä.
c) Tavoitteen tulee edustaa ”toimintojen vapauttamista” (emt.). Tavoitteen tulee
pikemminkin tukea jatkuvaa kasvua pysyen herkkänä ongelmasituaatioiden vihjeille
kuin viitoittaa sitä kohti ennalta määrättyä tulosta.
Deweyn (MW 9, 113) mukaan tässä esitetty tavoitteellisuuden yleinen kritiikki
soveltuu sellaisenaan myös kasvatuksen lähitavoitteiden määrittelyyn. Kasvattaja ei voi
työskennellä kuten maanviljelijä, joka jättää maaperän ja eläinten tarpeet huomioimatta.
Oppilaan lähtökohdat, hänen konkreettinen kokemuspiirinsä, on omaksuttava kaikkia
kasvatustavoitteita rajaavaksi lähtökohdaksi. Tämä ei kuitenkaan edellytä
oppilaskeskeistä pedagogiikkaa negatiivisessa, kasvatuksen vaikuttavuuden kieltävässä
merkityksessä. Dewey ei vaadi oppilaan kokemuksen hyväksymistä sellaisenaan opetusta
ohjaavaksi arvostandardiksi: pikemminkin hän katsoo, että oppilaan kokemus tarjoaa
opetukselle lähtökohdan. Tähän liittyy moraalisen vastuun tunnustaminen. Pedagogiseen
tavoitteellisuuteen tulee liittyä aitoa välittämistä kasvavasta ja hänen kasvunsa suunnasta
(ks. myös Garrison 1997). Kasvattajan tulee tuntea vastuunsa paitsi oppilaasta, myös
kasvatusprosessin eri vaiheista. Kasvatustavoitteen kriteeri liittyy nimenomaan
kasvattajan kykyyn ohjata kasvavan kokemusta suuntaan, jossa se voi toteuttaa jatkuvan
rekonstruktiivisen kasvun periaatetta ja edistää demokraattista elämänmuotoa.
Dewey (MW 9, 114) katsoo, että yksittäisten kasvatustavoitteiden määrittely ei voi
perustua ennalta annetun oppisisällön loogiseen erittelyyn. Tavoitteita on vain toimivilla
yksilöillä, ei teoreettisilla oppisisällöillä. Tämä tarkoittaa, että tavoitteet vaihtelevat
henkilöstä ja ajankohdasta toiseen. Kasvatukseen kuuluu näin lähtökohdissaan ajatus
joustavien päämäärien hyväksymisestä ja absoluuttisten tavoitteiden hylkäämisestä.
Kasvatustavoitteet ovat yhtä eläviä kuin erilaiset kasvun lähtökohtina toimivat
elämänsituaatiot. Kasvattajan tehtäväksi jää hahmottaa kullekin tilanteelle otolliset
pedagogisen ohjauksen päämäärät ja tukea oppilaan kasvua suuntaan, jossa se pääsee
toteuttamaan kokemukseen sisältyviä merkitysmahdollisuuksia mahdollisimman
mielekkäällä tavalla.
Deweyn (emt. 114–116) mukaan hyvällä kasvatustavoitteella on myös seuraavat
kolme erityispiirrettä:
a) Se perustuu kasvavien kykyihin, tarpeisiin ja toimintoihin, ei opettajan aiempaan
kokemukseen. Vaikka kasvattajan kokemus on tärkeä vertailukohde kasvavan
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kokemukselle, on eri asia ”hyödyntää [aikuisten] saavutuksia asiayhteytenä”, kuin
”asettaa ne kiinteiksi tavoitteiksi, kiinnittämättä huomiota kasvatettavien
konkreettisiin toimintoihin” (emt. 115).
b) Se on mahdollista kääntää ”yhteistoiminnan menetelmiksi” (emt.). Toisin sanoen
tavoitteiden tulee auttaa muotoilemaan yhteistoiminnallisia oppimisympäristöjä,
joissa kasvaville kehittyy arvostelukykyä oman toimintansa suhteuttamiseksi
sosiaalisten käytäntöjen kriteereihin. Tähän liittyy keskeisesti pedagogisen
demokratian vaade: ellei jokaisen kasvavan kokemusta tunnusteta tasavertaiseksi
lähtökohdaksi, opetus jää epädemokraattiseksi ja indoktrinoivaksi.
c) Kasvattajien tulee varoa liian yleisten ja lopullisten tavoitteiden määrittelyä. Kaikki
toiminta on yleistä siinä määrin, kun sen avaamat merkityssuhteet laajenevat muiden
toimintojen alueille. Yleinen tavoite on yleinen nimenomaan siksi, että se on elävä:
elävä tavoite auttaa itse kasvuprosessia toteutumaan tavalla, joka lisää kasvattavan
kokemuksen mielekkyyttä ja laajentaa kasvavien merkityspiiriä. Tällainen tavoite
rohkaisee kasvattajaa ottamaan jatkuvasti uusia merkityspotentiaaleja huomioon
ohjatessaan kasvavien merkityspiirin avautumista.
Viimeiseen näkökohtaan liittyen Dewey (emt. 117) toteaa, että kasvatustavoitteet ovat
kuin erilaisia näköaloja. Niin kuin eri vuorilta katsottuna maisema näyttää erilaiselta,
vaikka pysyy silti samana, kasvatustavoitteetkin edustavat erilaisia suhteutumistapoja
samaan maailmaan (ks. myös luku 4.2.2.4). Eri näköalat kuitenkin täydentävät toisiaan
esittäessään erilaisia vihjeitä ja kysymyksiä. Näköalojen moninaisuus ajaa kasvatuksessa
samaa asiaa kuin hypoteesien moninaisuus tieteessä: erilaisten kuvaus- ja selitystapojen
moninaisuus takaa yhtälailla tieteen kuin kasvatuksenkin elävyyden. Kasvatustavoitteiden
joustavuuden säilyttäminen auttaa pitämään yllä jatkuvan kasvun olosuhteita ja tätä
kautta edistää merkityksellisen kokemuksen alueen kasvua. Dewey pitää tätä
keskeisimpänä demokraattista elämäntapaa konstituoivana piirteenä.

4.3.2.2 Kasvatusmenetelmät
Siirtyessään käsittelemään kasvatusmenetelmiä Dewey lähtee jälleen liikkeelle tutulla
tavalla, vakiintuneiden filosofisten dualismien rekonstruktiosta. Dewey kiinnittää aluksi
huomiota (1) kiinnostuksen ja järjestyksen sekä (2) kokemuksen ja ajattelun välisiin
erotteluihin. Hän etenee tarkastelemaan (3) reflektiivisen ajattelun opettamisen
menetelmää sekä (4) ”koulun kolmiyhteyden”, so. oppiaineksen, opetusmenetelmien ja
hallinnollisten järjestelyjen kokonaisvaltaisen tulkinnan etuja. Lisäksi hän käsittelee
oppimisen arviointiin liittyviä näkökohtia (5).
(1) Kiinnostus ja järjestys. Dewey (emt. 131) toistaa Democracy and Educationissa
aiemmin esittämänsä vaatimuksen oppilaan kiinnostuksen (interest) ja oppiaineen
loogisen järjestyksen (discipline) välisestä yhteydestä. Kasvavan kiinnostus on aina
sidoksissa toiminnassa piileviin mahdollisuuksiin. Kiinnostus on luonteeltaan
intentionaalista, ts. se kohdistuu johonkin päämäärään, jonkin aikaan saamiseen. Tämän
lisäksi kiinnostukseen liittyy parhaassa tapauksessa emotionaalis-esteettinen ulottuvuus,
joka kutoutuu sisään kokemussituaatioon (ks. luku 4.1.7). Kasvatuksen menetelmät
tähtäävät parhaimmillaan intentionaalisuuden kanavoimiseen tavalla, joka konstituoi
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sisäisesti eheää ja emotionaalisesti tyydyttävää oppimiskokemusta (ks. myös Garrison
1997).
Kasvuun liittyvä intentionaalisuus on enemmän kuin jonkin haluamista. Halumme,
emootiomme ja ”kiintymyksemme” (affections) ovat Deweylle (MW 9, 132)
dispositioita, joiden kautta tekemisemme sitoutuu päämääriin. Kiinnostuksella on
psykologinen funktio, joka liittyy merkityksentuoton instrumentalistiseen logiikkaan.
Kiinnostus kirjaimellisesti ”välittää” asioita saaden meidät samalla ”välittämään” niistä
(ks. emt. 134, ks. myös tämän tutkimuksen luku 3.2.3.4). Kiinnostus yhdistää toiminnan
alustavan ja täydentävän vaiheen tavalla, joka tuo esiin niiden välisen potentiaalisen
merkityssuhteen (emt.). Asiat ovat kiinnostavia, koska ne ohjaavat toimintojen kulkua
kohti edeltä käsin hahmottuvaa päämäärää. Oppiaines, sikäli kun sillä on ylipäätään
pedagogista merkitystä, viittaa aina johonkin, mitä tulee tehdä tai johonkin, millä voidaan
tehdä jotain. Toisin sanoen oppiaineen pedagoginen arvo on pragmaattista, eteenpäin
katsovaa.
Vastaavasti oppimisen järjestys liittyy ennemmin tapaan, jolla henkilö pyrkii
tavoitteeseensa, kuin ulkoiseen kuriin alistumiseen. Kuten edellä on käynyt ilmi,
Deweylle järjestys on jotain toimintaan sisältyvää ja positiivista: se ilmaisee voimaa
pysyä älyllisesti valitulla kurssilla. Vastaavasti pedagoginen kuri ei ole kasvavien voimien
tukahduttamista pakkokeinoin, vaan niiden hallintaa ja ohjaamista tilanteiden vaatimalla
tavalla.
Ihanteellisessa oppimistilanteessa kiinnostus ja järjestys tukevat toisiaan. Oppiminen
edellyttää henkilökohtaista sitoutumista. Tähän sisältyy se, että opettaja ei voi motivoida
kasvavaa suoraan, vaan oppilaan kiinnostuksen pitää herätä hänen kokemuksensa
asiasisällöstä. Toisin sanoen pedagogisen ohjauksen on oltava välillistä, epäsuoraa (ks.
luku 4.3.1.2). Ulkoinen kuri ei täytä tätä vaadetta: todellisen vaikuttavan kurin pitää olla
positiivista, toimintaan emotionaalisesti sitouttavaa. Nimenomaan sellaisten toiminnan
muotojen organisoiminen, joiden kautta yksilöt tuntevat, että heillä on jotain pelissä, on
avain oppimisen kurinalaisuuteen.
Kuten aiemmin on jo tullut esiin, Deweyn (emt. 142) mukaan pedagogisen
kiinnostuksen paradigmana toimii taiteellinen asenne (ks. luvut 4.1.5.2, 4.1.7 ja 4.2.3.3).
Tämä perustuu ajatukseen, jonka mukaan taiteeseen liittyy parhaimmillaan ”täyteläinen ja
vapaa intressi” (emt.). Taiteellinen intressi ei ole sisäänpäin kääntyvä, kontemplatiivinen,
vaan ulospäin suuntautuva, asioihin konkreettisesti vaikuttava ja olosuhteita luovasti
muuttava. Taiteilija on yhtä paljon tekijä kuin kokija. Hänen tekemisensä saa sisäistä
eheyttä samasta keinojen ja päämäärien välisestä tasapainosta, joka toimii kaiken
merkityksentuoton palkitsevuuden kriteerinä. Edellä huomasimme, että sama kriteeri
toimii myös rekonstruktiivisen kasvatusihanteen loogisena perustana. Hyvä kasvattaja
pyrkii saattamaan kasvavan toiminnan keinot ja päämäärät tasapainoon keskenään
tavalla, joka luo oppimiskokemukseen sisäistä yhteyttä ja tätä kautta kiinnostusta. Hyvä
kasvattaja pyrkii tekemään oppimisesta merkityksentuoton taidetta pedagogisen taiteen
avulla.
Tällaisen näkökulman valossa koulutusjärjestelmässä vallitseva käytännöllisen ja
yleissivistävän ainesisällön erottelu osoittautuu keinotekoiseksi ja tarpeettomaksi (emt.
143). Koulu ei voi paeta olemassa olevia yhteiskunnallisia olosuhteita: se ei voi jäädä
paikaksi, jossa haaveillaan utopiasta, samalla valmentaen oppilaita staattiseen
yhteiskuntaan. Pikemminkin koulun tulisi pyrkiä aktiivisesti yhteiskunnallisten
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olosuhteiden rekonstruktioon. Oppilailla, joiden kiinnostus oppiainekseen on herätetty
käsittelemällä opittavia asioita sosiaalisten toimien yhteydessä, on Deweyn mukaan hyvät
mahdollisuudet ylittää sisäisen intressin ja ulkoisen kurin erotteluun liittyvä
rajoittuneisuus ja panna kykynsä toimeen sosiaalisessa palveluksessa tavalla, joka
palvelee heidän omia päämääriään. Kasvatusmenetelmiä tulisikin uudistaa niin, että
oppiminen tapahtuu yhteydessä sosiaalisesti merkityksellisten toimintojen edistämiseen.
Tämä ei tietenkään voi tapahtua hetkessä: reformi voidaan toteuttaa vain vähitellen,
asenteita muuttamalla. Deweyn mukaan tämä ei ole kuitenkaan syy pitäytyä ristiriitaisiin
kasvatusfilosofisiin käsityksiin. Progressivismin hengessä Dewey ajaa koulujärjestelmän
taustalla olevan kasvatusfilosofian rekonstruktiota tavalla, joka ylittää kasvavan sisäisen
kiinnostuksen ja opetussuunnitelman ulkoisen kurin vaatimuksen välisen erottelun. (emt.
143–144.)
(2) Kokemus ja ajattelu. Toinen vahingollinen erottelu, joka Deweyn mukaan on
ymmärretty väärin aiemmassa pedagogiikassa, koskee kokemuksen ja ajattelun välistä
suhdetta. Kuten edellä on käynyt ilmi (ks. luku 3.4.2), kokemus kattaa Deweylla ihmisen
(tai laajemmin tuntoisen ja tietoisen organismin) ja ympäristön välisten
transaktionaalisten vuorovaikutusten kokonaisuuden, joka toimii kaiken merkityksen ja
tiedon tuoton lähtökohtana. Dewey (emt. 147) katsoo, että transaktionaalisella
kokemuskäsityksellä on kaksi tärkeää pedagogista implikaatiota: (a) kasvavan kokemus
ei ole ensisijaisesti kognitiivista, tiedollista, vaan siihen sisältyy kaikissa muodoissaan
empiirinen, kehollis-aistillinen perusta; (b) kokemuksen pedagogisen arvon mitta piilee
siinä, miten se lisää mielellisyyden ja tätä kautta tietoisuuden aluetta. Keskeistä on jälleen
huomata, että Deweylle mieli on kokemuspiirin taustasta ajattelun kautta emergoituva
dispositio. Kyseessä on erityinen tapa kokea, tulla tietoiseksi (ks. luku 4.3.2.1). Kasvatus
ei voi lähteä liikkeelle oletuksesta, jonka mukaan kasvavan mieli olisi sellaisenaan
muovattavissa joidenkin yleisten metodisten periaatteiden mukaan. Pikemminkin on
hyväksyttävä, että mieli kasvaa omien kokemuksellisten lähtökohtiensa pohjalta.
Perinteisellä kokemus-ajattelu-dualismilla on Deweyn (emt. 147–150) mukaan kolme
negatiivista pedagogista implikaatiota:
a) Kokemukseen liittyvää kehollis-aistillista toimintaa pidetään välttämättömänä
pahana, jota täytyy hillitä asioiden mieleen painamiseksi. Tämä johtaa helposti
patologioihin, joissa kehollinen energia tukahtuu tuottaen oppimista hankaloittavia
jännitteitä.
b) Aistiharjoitus erotetaan mielellisestä harjoituksesta ja aistitoimintoja pidetään vain
väylinä tiedon kululle oppilaan mieleen
c) Ideat ja niitä edustavat sanat erotetaan toimeenpanevista arvostelmista.
Kuten How We Thinkin käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, Deweylle (emt. 151)
reflektiivinen ajattelu on ensisijaisesti suhteen tarkkailemista sen välillä, mitä yritämme
tehdä ja sen välillä, mitä tästä tekemisestä voi seurata. Tämän toimeenpanevan suhteen
tarkastelu tuo esiin merkityssuhteen. Voimme vastaavasti erottaa kaksi kokemisen tapaa
sen perusteella, sisältyykö niihin reflektiota. (a) Ensimmäiseen ei sisälly asioiden
yhteyksien havaitsemista: toiminta on siinä automaattista, vakiintunutta, intuitiivista,
empiiristä, ruumiillistunutta. (b) Toiseen sisältyy epävarmuuden ulottuvuus, joka vaatii
reflektiivistä tarkastelua: tämän ulottuvuuden huomioimisen kautta reflektiolla on
mahdollisuus laajentaa näkemystä ja tehdä ajattelusta ”täsmällisempää ja kattavampaa”
(emt. 152, ks. myös luvut 3.2.2.1 ja 4.2.2.4). Toiminta, joka perustuu pelkästään
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yritykseen ja erehdykseen, on tuomittu olosuhteiden armoille. Reflektiivinen kokemus
laajentaa käytännöllistä hallintaamme tehden meistä samalla ympäristömme muutoksia
aktiivisesti luotaavia mielellisiä olentoja. Toisin sanoen mieli kasvaa esiin kokemuksen
operatiivisesta taustasta, pyrkimyksenä hallita kokemuksen empiirisiä lähtökohtia
reflektiivisen ajattelun avulla.
Deweyn mukaan vasta reflektiivinen kokemus muodostaa ajattelun erityisenä
kokemuksena, itseensä kohdistuvana reflektiona. Ajattelu kehittyy tästä näkökulmasta
”intentionaali[sena] pyrkimy[ksenä] löytää erityiset suhteet sen välillä, mitä teemme, ja
tekemisemme seuraamusten välillä, niin, että näistä tulee keskenään jatkuvia” (emt.).
Ajattelu paitsi mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan, myös toimii ehtona toiminnan
tavoitteellisuudelle. Tähän itseään ruokkivaan tavoitteellisuuteen sisältyy kyky
muodostaa arvostelmia:
Heti kun lapsi alkaa odottaa [jotain], hän alkaa käyttää jotain, joka toimii nyt merkkinä
jostain, mikä seuraa; hän tekee arvostelmia. Sillä hän ottaa yhden asian todisteena
toisesta, ja tunnistaa suhteen. Mikä tahansa tulevaisuuden kehitys on vain jalostus tästä
yksinkertaisesta tulkinnan aktista. Viisainkaan ihminen ei kykene tekemään enempää
kuin havaitsemaan, mitä tapahtuu laajemmin ja täsmällisemmin, ja valikoimaan
huolellisemmin havaitusta juuri ne faktorit, jotka osoittavat jotain tapahtuvaksi. (emt.
153.)
Tähän perustuen Dewey katsoo, että vasta reflektiivinen ajattelu synnyttää aitoa
moraalista vastuullisuutta. Rutiini ja sattumanvarainen käyttäytyminen eivät vielä kykene
tunnistamaan yhteyttä nykyisten toimintojen ja niiden mahdollisten seuraamusten välillä.
Moraalinen harkinta edellyttää asioiden punnitsemista ja valintaa vaihtoehtoisista
toimintatavoista.
Kasvatuksen avulla ajattelu laajenee kasvavan välittömien intressien ulkopuolelle.
Ajattelu etenee väliaikaisesta terminaatiosta toiseen jatkuvan oppimisen prosessissa.
Kaikkeen reflektioon sisältyy tätä kautta jännitystä, epävarmuuden piiri, jota
systemaattinen kasvatus pyrkii hallitsemaan. Tuntemattoman läsnäolo tuo kasvatukseen
seikkailun piirteitä: emme voi olla etukäteen täysin varmoja siitä, mihin päädymme.
Ajattelun johtopäätökset ovat aina enemmän tai vähemmän valmistavia tai hypoteettisia,
fallibilistisia. Kasvatuksen tulee tunnustaa ja kääntää voitokseen tämä fallibilistisuus.
Deweyn mukaan antiikin kreikkalaiset filosofit erehtyivät olettaessaan, että tietäminen
on varmuutta. Lopullinen tiedollinen varmuus on haavekuva: tietäminen on pikemminkin
jatkuvaa tietämään tulemista, mihin sisältyy aina empiirinen ”tutkimuksen
hämärävyöhyke” (emt. 155). Dewey hyödyntää tässä yhteydessä sotilaallista esimerkkiä:
[K]omentava kenraali ei voi perustaa toimintojaan absoluuttiseen varmuuteen eikä
absoluuttiseen tietämättömyyteen. Hänellä on tietty määrä suhteellisen luotettavaa
informaatiota hallussaan. Hän johtaa tiettyjä ennakoivia liikkeitä, antaen merkitystä
annetun tilanteen paljaille tosiasioille (bare facts). Hänen päättelynsä on enemmän tai
vähemmän epäilevää ja hypoteettista. Mutta hän toimii sen mukaan, kehittää
suunnitelman, menetelmän situaation käsittelemiseksi. Hänen toiminnastaan suoraan
johtuvat seuraamukset koettelevat hänen reflektioitaan ja paljastavat niiden arvon. Se,
mitä hän jo tietää, toimii [merkkinä] siinä, mitä hän oppii. Mutta soveltuuko tämä
kuvaus puolueettomaan tarkkailijaan? Muodollisesti kyllä: on itsestään selvää, etteivät
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hänen arvauksensa tulevaisuudesta, joilla hän yrittää tehdä epäyhtenäistä aineistoa
merkitykselliseksi, voi toimia pohjina menetelmälle, jolla olisi vaikutusta
sotahankkeeseen. – – Mutta siinä määrin, kun hän ajattelee aktiivisesti, eikä vain
passiivisesti seuraa tapahtumien kulua, hänen alustavat päätelmänsä vaikuttavat hänen
tilanteeseensa sopivaan menettelytapaan. [ – – ] (Emt. 156.)
Deweyn mukaan ajattelu syntyy toiminnan tehokkuuden lisäämisen pyrkimyksestä.
Onnistuessaan tämä pyrkimys lisää tietoamme itsestämme ja maailmasta. Tällöin
toiminta saa kurinalaisuutta ja vapautuu empiirisestä sattumanvaraisuudesta. Oppimisen
tulee perustua metodisesti hallittuun älyllisen toiminnan säätelyyn, jotta se voisi olla
todella kasvattavaa. Reflektiivisestä ajattelusta irrallaan omaksuttu toimintavalmius jää
rutiinin ja auktoriteetin armoille ja näin kriittisen harkinnan tavoittamattomiin.
Vastaavasti käytännön toiminnasta eristetty informaatio on lähinnä ”mielen kuollutta
painolastia” (emt. 159), joka toimii pahimmassa tapauksessa esteenä älyllisyyden
kasvulle. Kasvattavan oppimisen edellytyksenä on käytännöllisen toiminnan välittämä
empiirisen kokemuksen ja reflektiivisen ajattelun tasapainottaminen. Kasvatus on näin
samanaikaisesti kokemuksellista ja älyllistä.
(3) Reflektiivisen ajattelun opettaminen. Deweyn näkökulmasta reflektiivinen ajattelu
on enemmän kuin kasvatuksen kognitiivinen tavoite. Kyseessä on perustavanlaatuinen
”älyllisen ja mieltä palkitsevan oppimisen menetelmä” (emt.). Tämä menetelmä käsittää
neljä vaihetta, jotka mukailevat Deweyn tutkimuksenteorian vaiheistusta (ks. luku
3.2.2.2). Käsittelen tässä lähinnä tämän vaiheistuksen pedagogisia implikaatioita ja
Deweyn niiden pohjalta esittämää hänen oman aikansa opetusjärjestelyjen kritiikkiä (ks.
myös luvut 4.2.2.2 ja 4.2.2.3).
(a) Ajattelun alustavana vaiheena toimii kokemus. Dewey (emt. 160) muistuttaa, että
kokemus ei ole pelkkää aistivaikutelmien kertymää, vaan aktiivinen dispositio. Kasvava
on aina jo tekemässä jotain, ja ajattelu kasvaa esiin tästä tekemisestä. Opittavaan
aineistoon tutustumisen on vastaavasti tapahduttava käytännöllisen ”yrityksen ja
erehdyksen kautta”, niin, että aineistolla pyritään tekemään ja saamaan aikaan jotain
(emt.). Vain aktiivisen eksperimentaation avulla kasvava voi havaita ”omien
energioidensa vuorovaikutuksen” tarkastelemansa oppiaineksen kanssa (emt.). Tämä
toimii edellytyksenä yhteyksien havaitsemiselle aineiston tarjoamien mahdollisuuksien ja
toiminnan päämäärien välillä (emt.).
Deweyn mukaan oppiainekseen tutustumisen ”tulisi tapahtua niin epäkoulumaisesti
kuin mahdollista” (emt. 161). Toimivat kasvatusmenetelmät perustuvat ensi kädessä
ongelmallisiin situaatioihin, jotka ”antavat oppilaille jotain tekemistä, ei vain jotain
oppimista” (emt.). Opettajan olisikin kysyttävä itseltään kahdenlaisia kysymyksiä:
i Liittyykö tilanteeseen muuta kuin käsillä oleva ongelma? Onko olemassa käsillä
olevalle ongelmalle ominaisia, ”luonnollisia” tilanteita? (emt.) Liittykö ongelmaan
toimintaa, joka sitoo sen koulun ulkopuoliseen elämään?
ii Onko kyseessä oppilaan omakohtainen ongelma vai lähinnä opettajan tai oppikirjan
asettama ongelma? Tehdäänkö siitä keinotekoisesti oppilaan oma?
Deweyn (emt. 162) mukaan hänen oman aikansa opetusjärjestelyt eivät tue tällaista
”todellisiin kokemussituaatioihin” perustuvaa oppimista. Yleisempänä ongelmana on
vakiintuneen oppimisteorian soveltumattomuus aitojen oppimistilanteiden kuvaukseen:
”[k]ukaan ei ole selittänyt, miksi lapset ovat niin täynnä kysymyksiä koulun ulkopuolella,
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ja miksi he osoittavat niin vähän kiinnostusta koulutunteihin” (emt.). Kasvattajien olisikin
kysyttävä itseltään, ”miten tavallinen koulu voisi tarjota kokemuksen kontekstin, jossa
ongelmat esittävät luonnollisesti itsensä?” (emt.).
(b) Oppilaalla on oltava käsillään riittävästi aineistoa ongelman työstämiseen. Tehokas
ongelmanratkaisu edellyttää sopivan määrän vihjeitä, jotka tarjoavat riittävät resurssit
esiin nousevien pulmien käsittelyyn. Suuri osa ”opetuksen taidetta” koostuukin
”sellaisten ongelmien muodostamisesta, jotka ovat tarpeeksi laajoja haastamaan ajattelua,
ja tarpeeksi suppeita, niin, että – – niihin liittyy – – valaisevia kohtia, joista voi kummuta
esiin auttavia vihjeitä” (emt. 164).
Oppimisen lähteenä voi Deweyn (emt.) mukaan toimia mikä tahansa havaintoaineisto:
”muisti, havainto, lukeminen, kommunikaatio” ovat kaikki asianmukaisia lähteitä.
Aineiston rajaus riippuu käsillä olevan tilanteen erityisistä piirteistä. Olisi esimerkiksi
tarpeetonta ”vaatia aistiobjektien havainnointia tilanteessa, jossa oppilas tuntee ne jo
ennalta siinä määrin, että hän voi palauttaa [niihin liittyvät] tosiasiat mieleen havainnoista
riippumatta” (emt.). Toisaalta laaja aineisto tekee välttämättömäksi aiempaan
kokemukseen perustuvien tukiaineistojen hyödyntämisen: ”[h]yvin harjoitetun mielen
takana on maksimimäärä resursseja, ja [tällainen mieli] on tottunut käymään läpi
menneitä kokemuksia nähdäkseen, mihin ne johtavat” (emt.). Koska yksilön suoralla
havainnolla on aina rajoituksensa, kasvatuskommunikaatioon liittyy keskeisesti kasvavan
oman näkökulman laajentaminen muiden näkökulmia hyödyntämällä. On kuitenkin
varottava dogmaattisuutta: Deweylle ”[k]aikkein haitallisinta on mahdollisuus, että toiset
tarjoavat [oppilaalle] valmiita ratkaisuja, sen sijaan, että he tarjoaisivat aineistoa, jota
oppilaan täytyy – – soveltaa kysymykseen itse” (emt.).
Deweyn (emt. 164–165) mukaan hänen oman aikansa kouluissa painotetaan kaiken
kaikkiaan liikaa ”informaation keräämistä reproduktion tarpeisiin”. Tulisi tunnustaa, että
tieto ei ole kasautuvaa omaisuutta, vaan työskentelypääomaa, jotain, jota voidaan
investoida jatkuvaan tutkimukseen. Tieto ei ole päämäärä itsessään, vaan merkitystä
laajentava prosessi, älyllisen kasvun kanava ja väline. Älyllinen kasvu edellyttää
joustavuutta ja harjaantumista kriittiseen ajatteluun, jonka avulla erotetaan olennainen
epäolennaisesta.
(c) Aineiston älyllisinä funktioina toimivat ”vihjeet, tulkinnat, merkitykset,
olettamukset, alustavat selitykset – lyhyesti sanoen, ideat”, jotka ”määrittävät, selventävät
ja paikallistavat kysymyksen” (emt.). Aineisto tarjoaa vihjeitä, joiden toimivuutta
tarkastellaan suhteuttamalla niitä aineiston kokonaisuutta vasten. Vihjeet viittaavat
välittömän ongelmasituaation ulkopuolelle, ennakoiden ”mahdollisia tuloksia, tehtäviä
asioita”, pikemmin kuin ”jo tehtyjä tosiasioita” (emt. 165).
Vihjeiden seuraaminen edellyttää kykyä ja halua hahmottaa niiden implikaatioita
edeltä käsin. Päättely on ikään kuin hyppy tuntemattomaan tilanteen vihjaamien
merkitysten toimiessa turvaverkkona. Tässä piilee ajattelun luova aspekti: ajatteluun
sisältyy aina innovaatiota, uuden keksimistä (tai vanhan omakohtaista uudelleen
keksimistä) aiemmin löydetyn perustella. Vihjaukseen liittyy aina jotain tuttua, jota on
mahdollista tarkastella uudessa valossa, uudessa käyttöyhteydessä. Esimerkiksi Newtonin
oivallukset eivät perustuneet kokonaan uuteen havaintoaineistoon, vaan niihin käyttöihin,
joissa hän pani tutut havainnot toimeen uusissa yhteyksissä (emt. 165–166). Luovuuden
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piilee
nimenomaan
tällaisissa
jokapäiväisten
asioiden
avaamissa
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Deweylle (emt. 166) kaikki ajattelu voi olla omaperäistä ja luovaa riippumatta sen
kehitysasteesta. Esimerkiksi kolmivuotias lapsi, keksiessään, mitä rakennuspalikoilla voi
tehdä, on omalla tavallaan yhtä luova kuin löytöretkeilijä, joka keksii lähteä etsimään
uusia maailmoita. Luovuus on siis pikemminkin laadullista kuin määrällistä. Luovuuteen
liittyvän mielikuvituksen vetovoima paljastuu yhtälailla ilossa, jolla pienet lapset
nauttivat löydöksistään, kuin kouliintuneen tutkijan juhlistaessa tutkimustuloksiaan.
Viitatessaan oppimiseen löytöretkeilynä Dewey ei tarkoita pelkästään, että koulun
olosuhteet tulisi muotoilla tutkimusmatkoiksi uuteen tietoon oppilaan henkilökohtaisen
kokemusten elävöittämiseksi – vaikka ekskursioilla olikin tärkeä rooli Chicagon
kokeilukoulun toiminnassa. Kyseessä on pikemminkin muistutus siitä, että tietoa ei voi
ojentaa suoraan ihmiseltä toiselle tosiasioiden kimppuna. Kasvattavan kommunikaation
tehtävänä on stimuloida toista henkilöä ymmärtämään itse, löytämään uusi idea, ei
pelkästään jakaa toisen löytämiä ideoita. Idea on aina jotain työstettävää, jotain, joka
edellyttää ”kamppailua” (emt.). Kasvattaja voi korkeintaan tarjota oppimiselle olosuhteet,
oppimisympäristön: loppu on aina kasvavan itsensä vallassa. Jos kasvava ei kykene
löytämään omaa tietään ulos ongelmasta, hän ei opi, vaikka oppisikin toistamaan oikean
vastauksen mekaanisesti. Kriittiseen ajattelun kasvamisen kannalta on olennaista löytää
jatkuvan kasvun ehtona toimiva valmius oppia kokemuksesta.
Deweyn mukaan hänen oman aikansa koulutuksen ongelmana on nimenomaan
aiemmin kehiteltyjen ideoiden ja niiden symbolisten representaatioiden valtava määrä.
Vaikka oppilaille tarjotaan ”tuhansia valmiita ideoita”, tämä ei riitä, ”ellemme näe vaivaa
huolehtiaksemme siitä, että oppija[t] sitoutu[vat] merkityksellisiin tilanteisiin, joissa
[heidän] oma[t] toimintansa luo[vat], tuke[vat] ja lyö[vät] lukkoon asioita – [ts.]
havaittuja merkityksiä tai yhteyksiä” (emt.). Opettaja ei ole tässä hankkeessa oppimisen
sivustakatsoja, vaan myötäoppija. Oppilaan ja opettajan roolit ovatkin parhaimmillaan
vastavuoroiset.
(d) Ideat vasta ennakoivat yhteyttä toiminnan ja sen seuraamusten välillä. Niitä tulee
myös koetella niiden toimivuuden selvittämiseksi. Oppiminen edellyttää konkreettista
sovellusta ulkomaailmassa, julkisessa toimintakentässä. Ideat pitää verifioida
käytännössä, jotta niiden merkityspotentiaali avautuisi.
Dewey (emt. 168) korostaa, että vailla sovellusta ideat ”eriytyvät omaan merkilliseen
maailmaansa” (emt.). Tällöin ne eivät edusta kasvavan ”elävän kokemuksen ainesisältöä”
(emt.). Pahimmassa tapauksessa oppilaat tottuvat käsittelemään irrallisena esitettyjä
ideoita pikemminkin oppituntien kuin elämän asiana. Tällä on Deweyn (emt.) mukaan
kaksi negatiivista seuraamusta: (i) tavanomainen kokemus ei rikastu kouluoppimisen
avulla ja (ii) puolittain opitusta syntyvät asenteet heikentävät ajattelun tehokkuutta.
Ajattelun kehityksen mittana toimii Deweyn mukaan niiden mahdollisuuksien määrä,
joita kasvava voi tulevassa kokemuksessaan hyödyntää. Ideat eivät ole toisistaan erillisiä
saarekkeita, vaan toisiinsa liittyviä siltoja tavanomaisen kokemuksen rikastuttamiseen ja
elävöittämiseen. Tämä yhteys juontuu siitä instrumentaalisesta funktiosta, joka ideoilla on
177

Tässä tulee esiin Deweyn oppimisnäkökulman mahdollinen yhteys Peircen abduktiologiikkaan,
ts. hypoteesien muodostamisen logiikkaan (ks. Prawat 2000b, Peirce 2001, 238–254, Bertillsson &
Christiansen teoksessa Peirce 2001, 467–472).
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mielellisen toiminnan eteenpäin viemisessä (ks. luku 3.2.3.2). Ideoiden irrottaminen
käytännöllisistä yhteyksistään on perinteisen kouluopetuksen polttavin ongelma.
(4) Koulun kolmiyhteys. Deweyn mukaan (emt. 171) ”koulun kolmiyhteys” koostuu
ainesisällöstä, opetusmenetelmistä ja hallinnosta (vrt. luku 4.2.3.4). Tätä kolmiyhteyttä
tulisi tarkastella kokonaisuutena: jonkin sen osa-alueen väärinymmärtäminen johtaa
helposti harhaan myös muiden osa-alueiden käsityksissä. Väärinymmärrysten taustalla
piilee laajempia filosofisia dualismeja. Esimerkiksi mielen erottaminen maailmasta on
omiaan vaikuttamaan sekä opetuksen menetelmällisiin että asiasisältöä koskeviin
valintoihin. Asiasisällöstä postuloidaan tällöin helposti valmiiksi pureskeltujen faktojen ja
luokitusten kokonaisuus. Samalla menetelmä ymmärretään pelkästään tämän
kokonaisuuden esittämisen ja mieleenpainamisen tavaksi. Vastaavasti hallintojärjestelyt
suunnitellaan sellaisiksi, että ne pitävät yllä ainesisällön ja menetelmän välistä erottelua.
Kuten aiemmin on jo tullut esiin (ks. luku 4.1.3), Deweylle opetuksen menetelmä ja
sisältö eivät ole antiteettisiä toisilleen. Menetelmän antiteesinä ei ole sisältö, vaan
sattumanvarainen ja harjaantumaton toiminta. Dewey (emt. 172–173) käyttää tähän
viitatessaan musiikillista esimerkkiä:
Pianisti ei lyö koskettimia sattumanvaraisesti, vaan käyttää niitä järjestelmällisesti,
eikä [tämä] järjestys ole olemassa valmiiksi muusikon käsissä tai aivoissa ennen
soittamistoimintaa. Järjestys löytyy taipumuksesta käyttää pianoa, käsiä ja aivoja
haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Kyse on pianon toiminnasta, jota ohjataan sen
tarkoituksen toteuttamiseen musiikki-instrumenttina. Sama koskee ”pedagogista”
menetelmää. Ainoa ero on, että piano on tehty tiettyä päämäärää varten, kun taas
oppiainesta voidaan käyttää lukemattomiin tarkoituksiin. Toisaalta myös pianoa voi
käyttää erilaisten musiikinlajien soittamiseen, erilaisin tekniikoin erilaisten
musiikillisten tulosten saavuttamiseksi. Joka tapauksessa menetelmä on vain tehokas
tapa käyttää jotain materiaalia johonkin päämäärään.
[ – – ] Eksperttipianistilla ei ole tarvetta tehdä eroa oman ja instrumentin panoksen
välillä. Missään sujuvassa toiminnassa – luistelemisessa, keskustelussa, musiikin
kuuntelussa, maisemasta nauttimisessa, – ei tehdä eroa henkilökohtaisen menetelmän
ja asiasisällön välille. Sama koskee sydämellä harjoitettua leikkiä ja työtä.
Dewey (emt. 173) katsoo, että menetelmän ja sisällön välinen erottelu tapahtuu vasta
jälkikäteen: ”kun ihminen syö, hän ei jaa toimintaansa syömiseen ja ruokaan – –, [mutta]
tutkiessaan asiaa tieteellisesti, hän tekee erotteluja ravitsevan aineen ja organismin
asianmukaisten toimintojen välillä”. Vasta reflektio nostaa esiin sen jaon koettavan ja
kokemuksen välillä, joka pedagogiikassa usein samaistetaan erotteluun ainesisällön ja
menetelmän välillä. Taustalla on yleinen intellektualistinen taipumus tehdä
funktionaalisista erotteluista ontologisia.
Deweyn (emt. 175–177) mukaan menetelmän ja sisällön erottamiseen liittyy seuraavia
huonoja puolia:
a) Konkreettisten kokemussituaatioiden vieroksuminen. Koulussa oppilaiden toimintaa
rajoitetaan usein tavoilla, jotka eivät auta tekemään kasvavien arkikokemusta
merkitykselliseksi. Menetelmät johdetaan ylhäältäpäin, oppiaineesta käsin, sen
sijaan, että ne perustuisivat oppilaiden omiin älyllisiin havaintoihin. Samalla
menetelmät saavat mekaanisen ja soveltavan luonteen.
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b) Väärä käsitys kurin ja kiinnostuksen välisestä suhteesta. Kun menetelmä otetaan
valmiina ja oppiaineksesta erillisenä, opettajalla on vain kolme tietä oppilaan
motivoimiseksi: mielihyvän hyödyntäminen, rankaiseminen tai suora vetoaminen
ilman perustelua. Oppiminen jää tällöin ulkoisen kurin varaan.
c) Opittavan asian tekeminen suoraksi ja tietoiseksi päämääräksi itsessään. Deweyn
mukaan oppiaineksen käsittely ikään kuin se olisi itsessään lopputulos, on
keinotekoista, sillä lopputuloksen tulee olla palkkio ainesisällön käsittelystä.
Esimerkiksi lapset eivät tietoisesti ryhdy opettelemaan kävelemistä tai puhumista:
pikemminkin näiden toimintojen kautta heidän kommunikatiivisille impulsseilleen
avautuu purkautumiskanavia.
d) Menetelmän trivialisoiminen rutiiniksi. Sen sijaan, että oppilaita rohkaistaisiin
tarttumaan tilanteisiin havaitakseen toimintansa seuraamuksia, oletetaan, että on
olemassa jokin muuttumaton oppimisen menetelmä. Samalla oletetaan, että
oppilaiden mielelliset tavat vahvistuvat valmiiksi analysoidun aineiston ulkoa
oppimisen kautta.
Dewey palaa tässä yhteydessä jälleen käsitykseensä opetuksesta taiteena: ”lyhyesti
ilmaistuna, opetusmenetelmä on taiteen menetelmä” (emt. 177). Kuten taiteeseen,
opetukseenkaan ei liity mitään yliluonnollista: kuten taiteilijan, opettajan ammattitaito on
riippuvainen aineiston ja instrumenttien hallinnasta. Hyvä opettaja ei vain sovella uusiin
tilanteisiin hyväksi havaittuja menetelmiä, vaan pyrkii jatkuvasti kehittämään
menetelmiään ja eksperimentoimaan uusilla menettelytavoilla saavuttaakseen
tilannekohtaisesti kaikkein tasapainoisimman tuloksen. Yleiset metodisäännöt eivät ole
tästä näkökulmasta toiminnan suoria ohjeita, vaan erilaisia tapoja hahmottaa
ongelmallisia tilanteita. Koulujen hallinnon tehtävänä on tukea opetuksen taidetta
kaihtamalla standardimaisia menettelytapoja ja antamalla oppilaille ja opettajille tilaa
eksperimentointiin.
(5) Oppimisen arviointi. Arviointiin viitatessaan Dewey (emt. 179) kiinnittää huomiota
”taikauskoon”, jolla ”älylliseen menetelmään” suhtaudutaan silloin, kun se ymmärretään
yleispäteväksi oppimisen standardiksi. Reflektiivisen ajattelun kriteerinä käytetään
universaaliksi oletettua mittapuuta, jonka katsotaan mahdollistavan oppimistulosten
määrällisen vertailun. Oppimisen kvantitatiivinen vertailu on kuitenkin hedelmätöntä:
ensisijaisesti tarvitaan herkkyyttä kvalitatiivisille eroille, siihen liittyvää oppilaiden
erityislaadun kunnioittamista ja mahdollisuuksien tarjoamista jokaiselle oppilaalle
soveltaa omia kykyjään uusissa tilanteissa.
Deweyn näkökulmasta ainoat todella yleistettävissä olevat oppimisen arvioinnin
kriteerit palautuvat instrumentalistiseen tutkimuksen logiikkaan. Erilaiset ”yksilölliset
[oppimis]menetelmät” nousevat esiin oppilaiden taipumuksista, opituista tavoista ja
kiinnostuksista, jotka ovat tilannesidonnaisia (emt. 180). Vaikka empiirinen tutkimus
voikin tarjota teoreettista tietoa oppimisen yleisistä piirteistä, opettajalle on kaikkein
tärkeintä tehdä havaintoja oppilaiden erilaista tavoista työstää oppiainesta.
Dewey (emt.) erottaa neljä metodologista ”asennetta”, joita voi käyttää kriteereinä
yksilöllisten oppimistilanteiden arvioinnissa (vrt. luku 4.2.2.1):
a) Suoruus. Suoruus viittaa samaistumiseen käsillä olevaan tehtävään. Kyseessä on
samalla myös luottamus tai usko ongelmallisen situaation mahdollisuuksiin. Tähän
liittyy suhteellinen riippumattomuus tehtävän antajasta: oppilaan huomio ei saa
keskittyä liikaa ongelman asetteluun opettajan näkökulmasta. Oppimisen kannalta
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kriittisiä tekijöitä ovat tilanneherkkyys ja henkilökohtainen kyky tehdä tulkintoja.
(Emt. 181–182.)
b) Avoimuus. Avoimuus koskee tässä ensisijaisesti avoimuutta tilanteen vihjeille.
Samalla kyseessä on avoimuus ”kaikille harkinnoille, jotka luovat valoa situaatioon –
–, ja jotka auttavat määrittämään toiminnan tapojen seuraamuksia” (emt. 182).
Älyllinen kasvu merkitsee pohjimmiltaan avautumista uusille tulkintatavoille,
”uusien tarkoitusten hakemista” (emt.). Avoimuuden suurimpana esteenä on
pitäytyminen jäykkiin, kaavamaisiin menetelmiin. Vaikka aiemmin hyväksi havaittu
keskivertomenetelmä näyttäisikin tuottavan tulosta, se voi samalla rajoittaa
mahdollisuuksia
korvatessaan
oppilaan
yksilöllisen
näkökulman
standardinmukaisella näkökulmalla.
c) Määrätietoisuus.
Määrätietoisuudella
Dewey
tarkoittaa
”kiinnostuksen
täydellisyyttä” ja ”mielen yhtenäisyyttä”, jotka molemmat ovat ”valppaan reaktion
laaduntakeita” (emt. 184, kursivointi alkup.). Vaarana on oppilaan oman huomion
jakaminen kahdelle taholle, omiin intresseihin ja muiden asettamiin tehtäviin. Tästä
seuraa helposti sekava tunne todellisuuden jakautumisesta ulkoisesti ja sisäisesti
kiinnostavaan alueeseen. Tällaisesta huomion jakautumisesta on kyse silloin, kun
ulkoinen kuri ohjaa yksin oppimista. Siitä on myös kyse silloin, kun tavoitteet jäävät
liian abstrakteiksi ja silloin, kun oppimisessa keskitytään liikaa teknisen taidon
hallintaan (emt.).
d) Vastuullisuus tarkoittaa Deweylle ”älyllistä läpikotaisuutta” (emt. 186). Kyseessä on
”minän samaistuminen toimintaan” ja toiminnan mahdollisten tulosten
hyväksyminen sen keinojen loogisina seuraamuksina. Vastuullisuus saa ilmaisunsa
”tarkoituksen ykseydessä”, jossa toiminta viedään läpi silloin, kun sen tuloksia
tarkastellaan suhteessa aikomuksiin (emt.). Samalla vastuullisuuteen liittyy opittavan
moraalisen funktion tunnistaminen, opittavasta välittäminen.

4.3.2.3 Ainesisältö
Deweyn ainesisältöön kohdistuva tarkastelu lähtee liikkeelle (1) ainesisällön funktion
pohdinnasta. Tästä Dewey etenee pohtimaan (2) tieteellisen oppiaineksen sekä (3)
kasvattavien toimien merkitystä demokraattisen kasvatuksen aineksina. Dewey käsittelee
myös erikseen (4) maantiedon ja historian merkitystä opetussuunnitelmassa.
(1) Ainesisällön funktio. Ainesisältö tarkoittaa Deweylle (emt. 188) pikemminkin
”tosiasioita tarkoituksellisen situaation kehityksessä” kuin mitään kuin ennalta käsin
rajattua informaatioainesta. Sosiaalisella ympäristöllä on kuitenkin aina keskeinen
merkitys ainesisällön määräytymisessä. Primitiivisimmillään ainesisältö tarkoittaakin
yksinkertaisesti aiempien sukupolvien kokemusta, ”sellaisten merkitysten varastoa,
jo[t]ka o[vat] saostun[ee]t (precipitated) aiemmasta kokemuksesta, [ja] jotka ovat niin
paljon ryhmän arvostamia, että ne yhdistetään sen käsitykseen omasta kollektiivisesta
elämästään” (emt.).
Sosiaalisen elämän monimuotoistuessa tämä ”merkitysten varasto” tulee tarkemmin
muotoilluksi opetustarkoituksiin. Ongelmana on, että ajan myötä koulujen ainesisältö
erkanee elämästä: tällöin ”siteet, jotka yhdistävät kouluopiskelun ainesisällön sosiaalisen

207
ryhmän tapoihin ja ihanteisiin – –, peitetään näkyvistä” (emt. 189). Dewey pitää tämän
eron yhteen kuromista tärkeimpänä tulevaisuuden koulutuksen tehtävänä.
Ainesisällön funktiota sosiaalisessa elämässä voi Deweyn mukaan tarkastella sekä
opettajan että oppilaan näkökulmasta: (a) Opettajan näkökulmasta ainesisältö ”tarjoaa
määrätyt standardit ja paljastaa – – kasvavien karkeiden toimintojen mahdollisuuksia”
(emt.). Aineenhallinta antaa opettajalle avaimet havaita oppilaan toimintojen
merkitysulottuvuuksia ja ohjata oppilaiden toimintaa niin, että ”se tulee merkitsemään
jotain” (it will amount to something) (emt. 190). Niinpä esimerkiksi ”mitä enemmän
kasvattaja tietää musiikista, sitä enemmän hän voi havaita lapsen vasta muotoutumassa
olevien musiikillisten impulssien mahdollisuuksia” (emt.). Vaikka opettajan tietämys ei
edustakaan ”erehtymätöntä viisautta”, se voi ”edistää [kasvavan] uusia kokemuksia, jotka
voivat, ainakin joissakin suhteissa, ylittää saavutukset, jotka perustuvat olemassa olevaan
tietoon ja taideteoksiin” (emt.). Opettajan näkökulmasta termi ”ainesisältö” ilmaisee siis
käytettävissä olevia resursseja, pedagogista ”työskentelypääomaa” (emt.).
(b) Oppilaan näkökulmasta ainesisältö ei ole mitään valmiiksi annettua, vaan jotain
itse löydettävää ja työstettävää. Voidaan sanoa, että opettajan näkökulma edustaa
aktuaalisesti sitä, mitä oppilaan näkökulma edustaa ”reservissä” (in posse) (emt.).
Opettajan tulisikin olla enemmän kiinnostunut ainesisällön ja oppilaan tarpeiden välisestä
suhteesta kuin ainesisällöstä itsestään. Pelkkä aineenhallinta ei siis riitä: Deweyn mukaan
liiallinen keskittyminen ainesisältöön voi jopa toimia esteenä oppimiselle. Ekspertin
tietämys saattaa edustaa yhtä vähän ”oppilaan kokemuksen elävää maailmaa kuin
astronomin tieto Marsista edustaa vauvan kokemusta omasta huoneestaan” (emt.).
Käyttäen toista esimerkkiä, Dewey muistuttaa, että siinä, missä ”lapsen koti – – on hänen
maantieteellisen tietämyksensä keskus”, maantieteilijän tieto on organisoitu erilaisten
tosiasioiden välisiä suhteita koskevaan tiedon pohjalta. Jos tätä tietoa ei saateta
suhteeseen oppilaiden konkreettisen elämän kanssa, se jää pölyttymään hyllylle.
Kasvatuksen kannalta on kriittistä sulauttaa ainesisältö osaksi oppilaan elävää
kokemusta. Tieto, jonka henkilö omaksuu ensimmäisenä, ja joka juurtuu kaikkein
syvimmälle, on ennen kaikkea tekijän tietoa (ks. luku 3.1.2). ”Koulumainen käsitys”
ainesisällöstä ei tunnista oppimisen alkuperäistä kiinnittymistä tekemiseen, johon liittyy
”kehon käyttöä ja materiaali[e]n käsittelyä” (MW 9, 192). Deweyn mukaan ”taiteet ja
toimet” muodostavat luontevimman opetussuunnitelman ensimmäisen asteen, jossa
keskitytään ennen kaikkea keinojen ja päämärien välisen suhteen hallintaan (emt., ks.
myös luvut 4.1.5.1, 4.1.5.4 ja 4.1.5.5).
Deweyn (emt.) mukaan ainesisällön oppimisen ensimmäinen vaihe sisältää paljon
sellaisia valmiuksia, jotka eivät ole systemaattisen opiskelun tulosta. Näihin valmiuksiin
kuuluu suhteita asioihin ja henkilöihin. Tällaiset kokemuksen taustaan sulautuvat
yhteydet liittyvät niin kiinteästi osaksi kasvavan kokemusta, että omien ja muiden
kokemuksen välille on hankala vetää jyrkkää rajaa: ”[n]iin kauan, kuin olemme osallisina
yhteisissä hankkeissa, asiat, joita muut kommunikoivat meille – – sekoittuvat – –
kokemukseen, joka seuraa omista erityisistä toimistamme” (emt. 194). Dewey kuitenkin
muistuttaa, että kasvatuksessa tällaiset aiemmin opitut ”kommunikaatioimpulssit ja
vuorovaikutuksen tavat tulee sovittaa pitämään yllä menestyksekkäitä yhteyksiä toisiin”
(emt.).
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Kasvatuksen ainesisältö on parhaimmillaan enemmän kuin pelkkää informaatiota: se
on jotain koettua, jokapäiväisen sosiaalisen toiminnan kautta omaksuttua. Deweyn (emt.)
mukaan opettajan onkin ensisijaisesti kysyttävä,
[k]asvaako [ainesisältö] luonnollisesti esiin jostain kysymyksestä, joka kiinnostaa
oppilaita? Sopiiko se yhteen hänen suoremman henkilökohtaisen tietonsa (his more
direct acquaintance) kanssa niin, että se kasvattaa [tämän tiedon] tehokkuutta ja
syventää sen merkitystä? Jos [ainesisältö] vastaa näihin kahteen vaatimukseen, se on
kasvattavaa.
Näiden vaatimusten täyttäminen on nyky-yhteiskunnassa hankalaa monestakin syystä.
Dewey (emt.) luettelee tällaisiksi syiksi viestinnän voimakkaan kasvun,
havaintovälineiden kehityksen sekä tiedon tallennusvälineiden halpenemisen, jotka ovat
avartaneet käsillä olevaa ainesisältöä. Dewey kuitenkin muistuttaa, että käsillä olevan
oppiaineksen määrä ei ole tae oppimisesta: “mitä enemmän, sen parempi, [kuitenkin
vain] edellyttäen, että oppilaalla on tarve sille, ja että hän voi soveltaa sitä jossain omassa
situaatiossaan” (emt. 193). Oppiminen on helppo hukuttaa informaation määrään:
vaikeampaa on liittää opittava osaksi kasvavan henkilökohtaista kokemusta.
Deweyn (emt. 195) mukaan uuden informaatiomäärän valtava kasvu on vaikuttanut
ihmisten käsityksiin tiedon luonteesta siten, että ”propositiot, joissa tieto – – esitetään,
sekoitetaan tietoon itseensä”. Tuloksena on oppimisen vesittyminen ”käytetyn tiedon”
vastaanottamiseksi (emt.). Deweyn (emt. 196) mukaan kyse ei ole niinkään siitä, että
informaatiota ei saisi pukea symboliseen muotoon: kuten aiemmin on käynyt ilmi,
symbolinen viestintä on ennakkoehto reflektiiviselle oppimiselle. Kriittistä kuitenkin on,
että kommunikoitava sisältö “organisoidaan oppilaan olemassa olevaksi kokemukseksi,
jolloin siitä tulee enemmän kuin sanoja” (emt.).
Deweyn mukaan tiedon omaksumisessa on ennen kaikkea kyse tilanteen tasalle
tulemisesta: tietäminen on ainesisällön hallintaa käsillä olevan ongelmallisen situaation
ratkaisemiseksi. Aiempi kokemusaines toimii referenssinä, johon voidaan palata tilanteen
hallitsemiseksi. Kyseessä on eräänlainen “silta mielelle kulussaan epäilyksestä
löytämiseen” (emt.). Aiemmin tallennettu informaatio toimii parhaassa tapauksessa
yllykkeenä uuden oppimiselle. Oppiminen on kuitenkin aina riippuvaista oppijan
reaktiosta niihin merkitysmahdollisuuksiin, joita informaatiosta on realisoitavissa.
(2) Tieteellisen ainesisällön pedagoginen merkitys. Deweylle tiede tarkoittaa “tietoa
luonteenomaisimmassa muodossaan”, tutkimusta eksperimentaalisena merkityksentuoton
prosessina (emt.). Tutkimuksessa kerätty tieto on jotain, “jonka avulla, ennemmin kuin
jota me ajattelemme” (emt., kursivointi lisätty). Tutkimuksen kautta tulemme tietoisiksi
erosta opittavan ”ainesisällön varmuuden” ja ”oman varmuutemme” välillä. Tieteellisen
ainesisällön arvo tuleekin aina punnita arkikokemuksen kautta: kirjatietona se jää liian
“alustava[ksi] ja provisionaali[seksi]” toimiakseen kasvatuksen ainesisältönä (emt. 197).
Oppiaineksen tieteellinen pätevyys on viime kädessä ”loogista vahvistettavuutta”,
empiirisesti koeteltavaa perusteltavuutta (emt. 198, ks. myös luvut 3.2.3.4 ja 4.2.2.2).
Deweyn (emt. 197) mukaan tieteellisen ainesisällön pedagoginen arvo liittyy siihen,
että se tarjoaa parhaan suojan kohtalonuskolle, joka saa meidät jättämään tutkimuksemme
puolitiehen. Juuri tähän perustuu tieteen keskeinen asema kasvatuksessa: “ilman
perehdyttämistä tieteelliseen henkeen (scientific spirit) ei hallita parhaita välineitä, jotka
ihmiskunta on – – kehittänyt tehokkaasti ohjattuun reflektioon” (emt.). Tällöin kasvava ei
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myöskään ymmärrä tiedon täyttä merkitystä, ts. hän ei ”tutustu niihin tutkimuksen
piirteisiin, jotka erottavat mielipiteen – – autoritaarisesta vakaumuksesta” (emt.). Tiedettä
tulisikin lähestyä pedagogiikassa nimenomaan oppimisen menetelmän näkökulmasta.
Tieteen ymmärtäminen järjestetyn tiedon kokonaisuudeksi ei vielä ota riittävästi
huomioon sitä, että tieteen järjestys on systemaattisesti sovellettujen menetelmien tulosta,
koeteltua tietoa (emt. 198).
Tieteellisen ainesisällön etuna on, että se on systemaattista tai jatkuvaa: tieteellisen
järjestyksen ideaali pitää sisällään käsitysten siitä, että ”jokainen lause ja väite seuraa
toisesta ja johtaa kolmanteen” (emt.). Loogisuus viittaa Deweylle pragmaattiseen
johdettavuuteen: vaikka esimerkiksi veden arkikäsite riittääkin jokapäiväisen elämämme
tarpeisiin, veden kemiallinen määritelmä luo lisävalaistusta siihen, miten tietoon sen
koostumuksesta on saavuttu. Vaikka tieteellinen määritelmä ei esitä sen
totuudenmukaisempaa informaatiota vedestä kuin arkimääritelmäkään, se on
tarkoituksenmukaisempi tehtäessä tutkimusta jonkin “tosiasian varmistamista silmällä
pitäen” (emt. 199). Veden tieteellinen määritelmä auttaa meitä paitsi tuottamaan vettä,
myös ymmärtämään, miten vesi käyttäytyy suhteessa muihin kemiallisiin yhdisteisiin.
Näin se laajentaa ja systematisoi veden arkimääritelmiä tavoilla, jotka eivät ole
ymmärrettävissä ilman tieteellisen menetelmän hallintaa.
Tämä nomoteettis-teknologinen intressi ei kuitenkaan vielä riitä perustelemaan tieteen
pedagogista arvoa. Kasvatuksessa on Deweyn mukaan tärkeää muistaa, että vasta
sosiaalisen arvon kriteeri määrää tieteellisen oppiaineksen merkityksen.
Opetussuunnitelman laatijan olisikin otettava huomioon tiedollisten opintojen
sovittaminen yhteisöelämän tarpeisiin. Opittavan aineksen tulee “parantaa elämää, jota
elämme” (emt.). Tämä edellyttää, että opetussuunnitelma “asettaa olennaiset asiat ensin,
hienonnukset (refinements) seuraavaksi” (emt.). Asiat, jotka ovat ”sosiaalisesti
perustavampia”, ts. jotka liittyvät kaikkein laajimpiin yhteisöllisiin intresseihin, ovat
kaikkein tärkeimpiä oppisisältöjä. Erikoistuneita intressiryhmiä palvelevat oppisisällöt
jäävät kasvatuksessa aina toiselle sijalle. Tieteellinen ainesisältö ei muodosta tässä
suhteessa poikkeusta. Deweyn (emt. 200) mukaan ”sanonnassa, jonka mukaan
kasvatuksen tulee ensin olla humaania ja vasta sitten ammatillista”, on ”paljon perää”.
”Humaani” ei tässä viittaa ”korkeasti eriytyneen luokan” intresseihin, vaan siihen, missä
määrin oppiaines koskettaa ”ihmisten yhteisiä intressejä” (emt.). Humaanit opinnot ovat
ennen kaikkea demokratiaa ja hyvää elämään edistäviä opintoja.
Deweyn näkökulmasta tieteellinen edistys ei viittaa pelkästään ennalta käsin
annettujen kognitiivisten päämäärien saavuttamiseen. Kyseessä on myös näiden
”tarkoitusten rikastuttaminen ja uusien tarkoitusten muodostaminen” (emt. 231).
Kulttuurin ekspansio on Deweylle uusien kvaliteettien ilmaantumista elämismaailmaan.
Tämä tapahtuu parhaiten tutkimuksessa, havaittaessa uusia mahdollisuuksia ja etsittäessä
”uusia toimeenpanon tapoja” (emt.). Tieteellinen menetelmä ja ainesisältö antavat
välineet tälle eksperimentaatiolle.
Vaikka Deweya on kritisoitu liiallisesta optimismista tieteellisen menetelmän suhteen
kasvatuksessa, hän näyttää tiedostavan tieteelliseen edistysuskoon liittyvät vaarat (ks.
myös luku 4.2.3.5). Niinpä hän muistuttaa, että vaikka teollinen vallankumous on
eksperimentaalisen tieteen hedelmä, se jää raa’aksi, ellei sitä sulauteta
”mielikuvitukselliseen ja emotionaaliseen taipumukseen” (emt. 232). Tämä luo
kasvatukselle vastuun hyödyntää tiedettä tavoilla, jotka ”muuttavat mielikuvituksen ja
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tunteen tavanomaista asennetta” suuntaan, jossa ei transformoida vain elämisen
aineellisia ehtoja, vaan myös inhimillisen kokemuksen laatua (emt.). Deweyn mukaan
tieteen pedagogisen hyödyntämisen keskeisenä ongelmana onkin tuottaa älyllisyyttä,
johon liittyy luottamus eksperimentaalisen tutkimuksen mahdollisuuteen emansipoida
ihmisten arkielämää.
(3) Kasvattavien toimien pedagoginen merkitys. Koska demokratia on riippuvaista
“laajassa mielessä humaanin” intressin ylläpitämisestä, demokraattinen elämäntapa ei voi
vallita siellä, missä koulujen oppisisällöt palvelevat “utilitaarisia päämääriä” suurelle
enemmistölle ja erityisiä sivistystarpeita varta vasten ”kultivoidulle luokalle” (emt.).
Tällainen ajattelutapa on demokraattisten ihanteiden pettämistä, koska siihen liittyy
perusteeton pessimismi, joka pitää demokraattisia ideaaleja saavuttamattomina ja katsoo,
että suuren yleisön peruskoulutuksen tulee tarjota lähinnä minimitoimentuloon tarvittavia
kvalifikaatioita (ks. myös 3.5.2 ja 4.2.3.5). Deweyn (emt.) mukaan tällä tavalla ajattelevat
hyväksyvät, että suurin osa tulevaisuuden ihmisistä joutuu sitoutumaan toimiin, jotka
eivät ole vapaasti valittuja ja ”jalostavia” (enobling). Tilanteen muutos edellyttää
perustavaa pedagogisten ajattelutapojen muutosta. Keskeiseen asemaan nousee tällöin
tekemällä oppimisen hyväksyminen opetussuunnitelman lähtökohdaksi.
Pelkkä tekemällä oppiminen ei kuitenkaan vielä riitä pedagogiseksi ohjenuoraksi.
Vaikka kasvatuksen on paljastettava sekä opittavien toimien ”tieteellinen sisältö” että
niiden ”sosiaalinen arvo” (emt. 208), sen on myös mahdollistettava kasvattavien toimien
harjoittaminen niiden sisäisen arvon näkökulmasta. Vasta ”[v]apautettuna ulkoisista
yhteyksistä ja palkkatyön paineesta, [kasvattavat toimet] tarjoavat kokemuksen malleja,
joilla on sisäistä merkitystä” (emt.). Vasta tällöin toimet voivat olla ”laadullisesti
vapauttavia (liberalizing qualitatively)” ja tukea rekonstruktiivista kasvua (emt.).
Aiemmin on tullut jo esiin, että Deweyn mukaan kasvattavien toimien tulisi sisältää
piirteitä sekä leikistä että työstä. Sekä leikkiin että työhön liittyy aineiston valintaa ja
soveltamista joihinkin päämääriin (emt. 210). Leikissä intressi on kuitenkin välittömämpi
kuin työssä. Voidaan sanoa, että toiminta on leikissä oma päämääränsä. Toisaalta
mielekkääseen leikkiin liittyy aina myös tarkoituksenmukaisuutta. Leikkijät eivät tällöin
vain tee jotain satunnaisesti, vaan yrittävät saada jotain aikaan. Leikin ennakoitu tulos
liittyy pikemminkin tulevaan toimintaan kuin toiminnasta erilliseen tavoitteeseen. Tämä
antaa leikille plastisuutta ja vapauttaa leikkijän kokeilemaan erilaisilla välineillä.178
Lapsen kasvaessa hänelle ei enää välttämättä riitä aktiviteetti sellaisenaan. Toiminnan
tulosten suhteuttaminen toiminnan keinoihin tulee välttämättömäksi, jotta kasvava saisi
paremman tuntuman omista mahdollisuuksistaan. Todellinen uppoutuminen toimintaan
edellyttää toiminnan objektivointia: toiminnalla tulee olla päämäärä, ohjaava tarkoitus.
Tällöin leikki alkaa saada työn piirteitä. Työssä tulosten saavuttaminen edellyttää
pitkäjännitteisempää toimintaa ja suunnittelua. Työssä edellytetään jatkuvaa huomion
kiinnittämistä erilaisiin toimintatapoihin ja ongelmanratkaisumalleihin. Työ voi kuitenkin
säilyttää itsessään leikinomaisuutta, jos mielikuvituksen asema luovassa
ongelmanratkaisussa säilytetään. (Emt. 211–212, ks. myös luku 4.2.2.3.)
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Dewey (MW 9, 211) käyttää esimerkkeinä lasta, joka tekee leikkivenettä ja lasta, joka leikkii
venettä: jälkimmäinen on edellistä vapaampi hyödyntämään mielikuvitustaan toimintansa eteenpäin
viemisessä. Kyseessä on sama erottelu tuloksellisen ja päämäärähakuisen toiminnan välillä, johon
olen viitannut edellä (luvussa 4.3.2.1).
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Tämä saa Deweyn jälleen kritisoimaan tapaa, jolla työ modernissa yhteiskunnassa
irrotetaan sisäisestä kiinnostavuudestaan. Kokonaan ulkoa päin ohjautuva työ ei täytä
sisäisesti arvokkaan toiminnan vaatimuksia, sillä se ei tarjoa mitään, mikä sitoisi työn
tekijän tunteet ja mielikuvituksen työsuoritukseen. Asia on toisin silloin, kun työn
päämäärä sisältyy itse työn tekemiseen. Koska tällaisen itsessään palkitsevan toiminnan
ulottaminen kaikkeen ihmisten työhön jää teollisen yhteiskunnan työnjaon olosuhteissa
utopiaksi, Dewey hyväksyy periaatteessa vaatimuksen vallitsevan elinkeinoelämän
muuttamisesta vastaamaan demokraattisen yhteiskunnan tarpeita (vrt. luku 4.1.4, ks.
myös luku 4.2.3.5). Deweyn mukaan tämä muutos lähtee kuitenkin luontevimmin
liikkeelle kouluista, sillä kouluissa opeteltavan toiminnan on mahdollista olla
samanaikaisesti tuottavaa ja sisäisesti arvokasta. Tämä edellyttää koulujärjestelmän
suhteellista vapautta taloudellisista paineista, jotta opetuksessa voitaisiin panna toimeen
sellaisia ”tuotannollisia tilanteita”, joissa toimiminen on myös itsessään arvokasta (emt.
213).
Vaikka vaatimus mielikuvituksen hyödyntämiselle voikin säilyä ulkoa päin ohjatun
”raadannan” oloissa, se kieroutuu, koska toiminta ei enää kykene tarjoamaan riittävää
ärsykettä leikinomaiselle luovuudelle (emt.). Tällöin leikillisyyden paine kanavoidaan
helposti vapaa-aikaan ja ”joutavaan viihteeseen” (emt.). Dewey ei kuitenkaan halua
arvostella vapaa-ajan merkitystä sinänsä: vapaa-ajassa on pohjimmiltaan kyse
elintärkeästä energian uudelleen latautumisesta (re-creation), jonka tarvetta ei tule (eikä
edes voi) tukahduttaa. Myös kasvatuksen tulee mahdollistaa tilaisuuksia tällaiseen
latautumiseen, jotta tukahdutetut tunteet eivät kanavoituisi epäsuotavilla tavoilla. Dewey
pitää jälleen kerran taidetta vastauksena tähän tarpeeseen: jos kasvatus järjestetään
taiteellisen toiminnan ehtojen mukaan, se voi säilyttää sisäisen eheytensä ja johtaa
sisäisesti palkitseviin emotionaalisiin kokemuksiin (emt.)
(4) Maantieto ja historia oppiaineina. Dewey (emt. 215) pohtii Democracy and
Educationissa
myös
maantiedon
ja
historian
oppiaineiden
merkitystä
opetussuunnitelmassa. Maantiedolla ja historialla oli jo tärkeä rooli School and
Societyssa esitetyssä laboratoriokoulun opetussuunnitelmassa. Mainitussa teoksessa
Dewey katsoi, että siinä, missä maantiede ”esittää maailman ihmisen toimien kestävänä
kotina” (MW 1, 13), historia tarjoaa ”kuvauksen sosiaalisen elämän voimista ja
muodoista” (emt. 104) (ks. myös luvut 4.2.3.3 ja 4.2.3.5).179
Deweyn mukaan maantieto ja historia antavat ”taustan ja näkökulman – – siihen, mikä
muuten jäisi kapeaksi henkilökohtaiseksi toiminnaksi tai teknisen taidon muodoksi” (MW
9, 215). Dewey katsoo, että arkisimpaankin toimintaan — kuten kävelemiseen tai ruoan
laittamiseen — liittyy niin lukematon määrä erilaisia merkitysyhteyksiä, että ”se, mitä
oppineimmatkaan tiedemiehet tietävät – –, ei riitä tekemään näistä [merkitysyhteyksistä]
havaittavia” (emt. 217). Kasvatuksen tehtävänä on tuoda esiin arkisiin toimiin
kätkeytyviä merkitysyhteyksiä niin kouriintuntuvasti kuin mahdollista. Tämä edellyttää
laajaa näköalaa kokemuksen luonnollisiin ja historiallisiin ehtoihin.
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Maantiedon ja historian aseman korostuminen Deweyn pedagogisissa kirjoituksissa liittyy siihen
tapaan, jolla hän tulkitsi näitä oppiaineita. Deweyn mukaan maantieto paljastaa inhimillisen kasvun
luonnolliset ehdot, historia sen sosiaaliset kiinnikkeet. Molempien tuntemus on tärkeää
yhteiskunnan demokraattisen konstituution kannalta. (Ks. esim. EW 5, 68–69, 167, MW 1, 13, 44–
47, 230, MW 2, 278, MW 4, 211–212, 280–281, MW 6, 399, MW 8, 254–255.)
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Deweyn mukaan kaikkien oppiaineiden ”kasvatuksellinen gravitaatiokeskus” on
niiden ”kulttuurisissa tai humaaneissa aspekteissa” (emt. 220). Tästä
”gravitaatiokeskuksesta” käsin tarkasteltuna opittava aines on merkityksellistä siinä
määrin, kuin se ”auttaa arvostamaan inhimillisten toimien ja suhteiden merkitystä”
(emt.). Tämä selittää Deweyn ”humanistisen” tulkinnan maantiedosta: hänen mukaansa
maantiedon eri osa-alueiden välinen yhteys on ennen kaikkea ”yhteys merkityksessä”
(emt. 221). Kun luontoa tutkitaan ja opiskellaan elävänä kokonaisuutena, sen ilmiöt
liitetään samalla osaksi ”luonnollisia suhteitaan” inhimillisessä elämässä (emt.).
”Klassinen” maantiedon määritelmä ”maapallosta ihmisen kotina” sisältää Deweyn
mukaan oppiaineen kasvatuksellisen ytimen: maantiedon oppisisältö tulisi esittää
oppilaille ”elävissä inhimillisissä merkityksissään” (emt. 219). Ihmisten toimet antavat
maantiedolle oppiaineen arvon. Maantiedon ainesisällön kytkeminen inhimilliseen
elämään edellyttää kuitenkin ”informoitua ja kultivoitua mielikuvitusta” (emt.). Vaikka
maantieteen opetuksen tulisi alkaa kotiseudun tutkimisesta, tämä on vain ”älyllinen
lähtökohta etenemiselle tuntemattomaan, ei päämäärä itsessään” (emt. 220).
Lähiympäristön tarkkailu antaa vihjeitä, jotka toimivat ”kokemuksen rajojen
laajentamisen välineinä, tuoden sen piiriin ihmisiä ja asioita, jotka muuten jäisivät
oudoiksi ja tuntemattomiksi” (emt.).
Historian oppimisen merkitys puolestaan liittyy sen kykyyn tuoda esiin arkisten
toimien ”inhimilliset yhteydet” (emt. 217). Historia edustaa ”joukko[a] tosiasioita
sosiaalisten ryhmien toiminnoista ja kokemuksista (sufferings), joiden kanssa omat
elämämme ovat jatkuvia, ja joihin viitaten omat tapamme ja instituutiomme saavat
valaisua” (emt.). Kuten edellä on jo käynyt ilmi, historian merkitys on Deweylle ennen
kaikkea siinä, miten se auttaa ymmärtämään nykyisyyttä (luku 4.2.3.5). ”Geneettisen
menetelmän” soveltaminen historiaan edellyttää, että tutkimus alkaa nykyisestä
tilanteesta ja sen ongelmista (emt. 222). Niinpä esimerkiksi elämänkerrallinen menetelmä
voi tehdä hallaa historialliselle ymmärtämiselle, jos se keskittyy historian ”suurmiesten”
saavutuksiin ”irrallaan sosiaalisista tilanteista, joita ne edustavat” (emt.). Tällainen
opiskelu tekee historiasta helposti ”sokerikuorrutuksen”, joka korkeintaan auttaa oppilaita
”nielaisemaan informaation sirpaleita” (emt.).
Vastaavasti kulttuurihistoriallinen ”primitiivisen elämän” [sic] tutkimus saattaa
yksinkertaistaa liikaa nykyelämän kompleksisia tilanteita (emt. 223). Deweyn (emt.)
mukaan ”primitiivisen historian” kasvatuksellinen arvo piilee ennen kaikkea siinä, että se
viittaa oman aikamme ”teolliseen historiaan”: tarkastelemalla esihistoriaamme voimme
ymmärtää, millaisia käytännöllisiä ongelmia ihmiskunta on joutunut ratkaisemaan
nykytilanteeseen tullakseen.
Tuotannollinen historia tarjoaa Deweyn mukaan näkökulmia kahteen asiaan: siihen,
miten tieteellinen tutkimus on auttanut kulttuurin kehitystä ja siihen, mitkä asiat ovat
kiinnostaneet ihmisiä aikojen saatossa. Ensimmäinen näkökulma auttaa kasvavia
ymmärtämään ”sosiaalisen edistyksen toisiaan seuraavia vaiheita”, toinen ”toimia ja
arvoja, jotka liittyvät toimeentuloon” (emt.). Deweyn mukaan ”työn historialla” tulee olla
keskeinen asema historian opiskelussa: ”kun maaperän [ja] metsän [hoidon],
kaivostoiminnan, kasvien ja eläinten pidon ja vaalimisen, valmistamisen ja levityksen,
olosuhteet jäävät huomiotta, historialla on taipumus tulla pelkäksi kirjallisuudeksi —
systematisoiduksi sellaisen myyttisen ihmiskunnan romantisoinniksi, joka elää itsestään,
sen sijaa, että eläisi maasta” (emt.).
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Dewey valittelee tässä yhteydessä myös ”älyllisen historian” näkökulman puutetta
kasvatuksessa (emt.):
Olemme vasta alkamassa huomata, että [todelliset] suuret sankarit, jotka ovat
edistäneet inhimillistä kohtaloa, eivät ole – – poliitikkoja, kenraaleita ja diplomaatteja,
vaan tieteellisiä löytöretkeilijöitä ja keksijöitä, jotka ovat laittaneet ihmisten käsiin
välineet kokemuksen laajentamiseksi ja hallitsemiseksi, sekä taiteilijoita ja
runoilijoita, jotka ovat juhlistaneet heidän kamppailujaan, voittojaan ja tappioitaan
sellaisella kielellä, kuvallisella, plastisella tai kirjallisella, että niiden merkitykset
tavoittavat maailmanlaajuisesti jokaisen.
Tuotannollisen historian tarkastelu hankkeena, jossa luonnonvoimia sovitetaan
sosiaalisiin tarkoituksiin, tarjoaa Deweyn mukaan näkökulman älyllisyyteen toiminnassa
historiallisena, kehittyvänä hankkeena (emt. 225). Historiallinen näkökulma auttaa
kasvavaa analysoimaan paremmin “nykyistä sosiaalista kudosta, tekemään tiettäviksi
voimat, jotka ovat kutoneet sen kuvion” (emt.). Historian redusoiminen anekdoottien
kokoelmaksi ei riitä. Historian opetuksen tulee tarjota kasvaville oppia, jonka avulla he
voivat paneutua omiin elämäntilanteisiinsa moraalisesta näkökulmasta, ymmärtäen
paremmin niiden vaikutusyhteyksiä. Sekä historian oppiaineella että maantiedolla on
viime kädessä humanistinen merkitys: molemmat avaavat näkökulmia inhimilliseen
kokemukseen ja sen kehitykseen älyllisyytenä toiminnassa.

4.3.3 Pedagoginen arvoteoria ja demokraattisen kasvatusideaalin
toteutumisen esteitä
Kuten edellä on tullut esiin, Democracy and Educationissa tärkein kasvatustavoitteiden
arvokriteeri on oppiaineksen sisältyminen ihmisten elämään niin, että se edistää jatkuvaa
kasvua demokraattisen elämänmuodon puitteissa. Tämä kokonaisvaltaisuuden vaatimus
saa Deweyn pohtimaan (1) ulkoisen ja sisäisen arvon suhdetta, (2) arvostusperustaa sekä
(3) arvostusten vertailun ja luokittelun ongelmallisuutta. Dewey etenee kritisoimaan
spesifimmin (4) koulujen ainejakoista opetussuunnitelmaa sekä (5) ammatillisen ja
yleissivistävän koulutuksen välistä epäsuhtaa, jotka molemmat toimivat hänen mukaansa
esteenä demokraattisen kasvatusihanteen toteutumiselle. Dewey esittää jälleen ratkaisuksi
(6) eksperimentaalis-empiiristä lähestymistapaa, joka auttaa ratkaisemaan perinteiseen
pedagogiseen ajatteluun juurtuneita vastakkainasetteluja: (7) humanististen ja
luonnontieteellisten aineiden välistä erottelua, (8) yksilöllisten ja sosiaalisten intressien
dualismia sekä (9) yleissivistävien ja ammatillisten opintojen välille tehtyä kahtiajakoa.

4.3.3.1 Ulkoinen ja sisäinen arvo
Edellä on tullut esiin, että Dewey painottaa reflektiivisen ajattelun ja tutkimuksen
merkitystä arvojen konstituutiossa (ks. luku 3.5.1). Koska välittömän empiirisen
kokemuksen alue on epämääräinen, tarvitaan välittäviä käsitesysteemejä, joiden avulla

214
välitön kokemus saa määräytyneisyyttä ja moraalista päättäväisyyttä. Käsitteet eivät
kuitenkaan ole itsessään arvokkaita: pikemminkin ne edustavat tutkimuksen
mahdollisuuksia
ulottautua
välittömän
kokemuspiirin
ulkopuolelle.
Tässä
mahdollisuudessa piilee myös pedagogisten arvostusten perusta. (emt. 240–241.)
Vaikka käsitteillä on oppimisessa ulkoinen välinearvo, niiden muodostamiseen ja
soveltamiseen sisältyy parhaimmillaan myös välitöntä, sisäistä arvoa. Tämä liittyy
tutkimusprosessin kykyyn pitää yllä alkuperäisen kokemussituaation tunnettua
kvaliteettia. Dewey (emt. 241) kiinnittää tässä yhteydessä huomiota englanninkielisten
sanojen ”realization” (tajuaminen, oivallus) ja ”appreciation” (arvostus) väliseen
yhteyteen:
Tavanomaisessa puheessa sanontaa “oivaltava tunto” (realizing sense) käytetään
ilmaisemaan suoran kokemuksen äkillisyyttä, lämpöä ja läheisyyttä kontrastina
representatiivisen kokemuksen kaukaiselle, valjulle ja kylmästi etäännytetylle
ominaislaadulle. Termit ”mielellinen oivallus” (mental realization) ja ”arvostus” (tai
aito arvostus) ovat hiotumpia nimiä asian oivaltavalle tuntumalle. – – Ainoa tapa
ymmärtää, mitä asian suoralla kokemuksella tarkoitetaan, on omata se suoraan (having
it) – – [K]yseessä on ero kuvan teknisen kuvauksen lukemisen ja sen näkemisen
välillä; tai sen pelkän näkemisen ja siitä liikuttumisen välillä; [tai] valoa kuvaavien
matemaattisten yhtälöiden oppimisen ja jonkin erityisen upean sumuisen maiseman
valaistuksesta haltioitumisen välillä.
Toisin sanoen Dewey katsoo, että välittömän empiirisen kokemuksen intiimi sävy voi
tehdä oppimiskokemuksesta jotain syvempää, kouriintuntuvampaa, ja tätä kautta
arvokkaampaa, kuin kokemuksesta, johon liittyy pelkkää asioiden empiiristä kuvausta tai
instrumentaalista
hallintaa.
Oppimiskokemus
voi
säilyttää
alkuperäisessä
kokemussituaatiossa piilevän emotionaalisen ominaislaadun, joka voi oppimisprosessin
kautta täyttyä esteettiseksi kokemukseksi (ks. luku 4.1.7). Keskeistä on ymmärtää kunkin
oppimissituaation yksilöllinen luonne: oppimisen arvo liittyy yksittäisten situaatioiden
rakentumiseen omalaatuisiksi, vaikkakin toisiinsa liittyviksi arvostustilanteiksi. Tärkeää
on myös muistaa, että arvot kasvavat kokemukseen sisältäpäin, opittavan välineellisen
arvon kruunaaviksi emotionaalisiksi momenteiksi.

4.3.3.2 Arvostusperusta
Kuten aiemmin on käynyt ilmi, Dewey käsittelee arvoja ensisijaisesti arvostuksina,
toiminnan tapoina (ks. luku 3.5.1). Tapoina kaikki arvostukset perustuvat aiempaan
kokemukseen ja kasvatukseen. Vaikka kasvavan aiemmin oppimat arvostukset ovatkin
keskeisiä tulevien dispositioiden muodostumisen kannalta, kasvattajan tulee varoa,
etteivät ne jää pelkän tavan takia noudatetuiksi. Todellisen elävän arvostuksen taustalla
on oppimiseen liittyvä kriittinen kyky arvioida tilanteita, kyky muodostaa eläviä
arvostelmia. Kasvatuksen velvollisuutena on kultivoida tätä arvostusten muodostamisen
kykyä. (emt. 242.)
Kuvatessaan arvostustaustaa Dewey (emt. 243) hyödyntää jälleen musiikkiin liittyvää
esimerkkiä:
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Yksilö on voinut oppia, että tietyt piirteet ovat tavanomaisia musiikissa, ja jopa uskoa
rehellisesti, että ne muodostavat hänen omat musiikilliset standardinsa. Mutta jos – –
hän on – – nauttinut eniten ragtimesta, hänen aktiiviset tai työskentelevät
arvostusmittansa ovat jääneet ragtimen tasolle [sic!] Hänen henkilökohtainen
asenteensa kiinnittää hänen asenteensa syvemmin kuin opetettu, hänen tavanomainen
taipumuksensa kiinnittää hänen todellisen ”norminsa” hänen tulevissa musiikillisissa
kokemuksissaan.
Deweyn (emt.) mukaan sama periaate pätee myös ”moraalisiin ja intellektuaalisiin
arvostelmiin”: ilman kriittistä reflektiota, joka kykenee ottamaan etäisyyttä aiempaan
kokemukseen, arvot jäävät helposti aiempaan kokemukseen tai ulkoiseen auktoriteettiin
perustuviksi uskomuksiksi. Vain elävä käytäntö voi luoda arvoille standardin, joka tuo
arvokäyttäytymiseen mukaan loogista pitävyyttä.
Deweyn näkökulmasta kasvatuksessa opittavat ajattelun ja toiminnan tavat perustuvat
arvostelmien tekoon ja toimivat tätä kautta väylinä ”kriittisen maun” kehittymiseen (emt.
244). Maku tarkoittaa Deweylle jotain muuta kuin ehdotonta arvostusmittaa, nimittäin
”mieltymyksen (preference) ja arvossapidon (esteem) [muotoa], tuntoa hyvyydestä”
(emt.). Makuarvostelmat uppoutuvat jokapäiväisen elämämme kokemustaustaan saaden
ilmaisunsa niissä toiminnan tavoissa, joiden kautta opimme elämään yhteisönä. Tämä
tarkoittaa, että arvoilla ei ole deontologista, absoluuttisesti velvoittavaa perustaa, vaan ne
kasvavat sisään pragmaattisiin ongelmanratkaisuprosesseihin (ks. luku 3.5.1).
Vaikka arvostuksia ei pidäkään sekoittaa ”symbolisiin kokemuksiin”, ne liittyvät
perustavalla tavalla älyllisyyteen (emt.). Tässä tulee jälleen esiin Deweyn käsitys
mielikuvituksen keskeisestä tehtävästä arvostusprosessissa (vrt. luvut 3.6 ja 4.1.7).
Mielikuvitus ei ole Deweylle subjektiivista fantasiaa, vaan ongelmallisen situaation
objektiivisten mahdollisuuksien ”lämmintä ja intiimiä huomioon ottamista” (emt.).
Mielikuvitus ei ole myöskään taiteilijoiden ja tarinankertojien yksinoikeus. Pikemminkin
kyseessä on älyllisiin menettelytapoihin sisäänrakentuva luovuuden komponentti, jonka
avulla ongelmanratkaisun merkitysmahdollisuuksien ennakoiva arvioiminen tapahtuu.
Mielikuvitus tekee mahdolliseksi reflektiiviselle ajattelulle välttämättömän
eksperimentaalisen asenteen toimien edellytyksenä käytännölliselle ongelmanratkaisulle
ja arvostusten todellistamiselle moraalisessa menettelyssä.
Deweyn (emt. 245) mukaan kasvatuksessa tavoiteltavat ”elävät arvostukset” ovat
enemmän kuin yksinkertaisia arvoasetelmia: parhaimmillaan ne merkitsevät
”intensifioitua, kohennettua arvottamista”. Arvostusten päätehtävänä on maun
kehittäminen arvostelussa, pragmaattisten arvostandardien luominen. Tämä tapahtuu
tutkimuksen logiikan mukaan: aiemmat arvostukset herättävät ”tyytymättömyyden
tunteen” vallitseviin olosuhteisiin, mikä synnyttää vaatimuksen ympäristön saattamisesta
arvostusten tasalle (tai vaatimuksen arvostusten muuttamisesta) (emt. 247). Arvostusten
toimeenpano tuo myös esiin uuden merkitysulottuvuuden arkikokemuksessa: se
konstituoi esteettistä kokemusta tarkentamalla niitä ”nautittavan arvon elementtejä, jotka
tekevät kokemuksen suoraan nautinnolliseksi” (emt.). Tätä kautta arvostukset eivät jää
kasvatuksen pintakiilloksi, vaan liittyvät osiksi ”empaattista ilmaisua, joka tekee kaikesta
kasvatuksesta arvokasta” (emt.).
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4.3.3.3 Arvostusten vertailun ongelmallisuus
Koska pedagoginen arviointi on Deweylle aina situationaalista ja kontekstuaalista, hän
esittää, että oppiaineksen arvioinnin tulisi välttää ulkoista vertailevaa asetelmaa ja
keskittyä kokemuksen sisäisen syventämisen näkökulmaan (emt., ks. myös luvut 4.2.3.4
ja 4.3.2.2). Kuten ihminen voi nauttia sekä hyvästä keskustelusta että sinfonian
kuuntelemisesta, voimatta kuitenkaan verrata niistä syntyvää nautintoa suoraan toisiinsa,
myös opettajan tulisi välttää kahden eri laatuisen hyvän yksioikoista vertaamista. Deweyn
johtoajatuksena on, että instrumentaalisia arvoja ei voi asettaa järjestykseen keskenään
loukkaamatta yksilöllisten oppimisprosessien sisäistä arvoa. Sisäisiä arvoja ei taas voi
verrata toisiinsa lainkaan: ne liittyvät välittömästi koettuihin arvostussituaatioihin. (Emt.
247–248.)
Deweyn (emt. 248) mukaan opittavan asian pedagoginen arvo liittyy sen asemaan
kokemuksen rikastuttamisessa. Kokemuksen jatkuva rekonstruktiivinen kasvu on
kasvatuksen ainoa todella yleinen päämäärä. Tätä ei tule kuitenkaan pitää
yleistavoitteena, josta lähitavoitteet ovat dedusoitavissa. Pikemminkin se osoittaa
luonnolliset puitteet, joiden rajoissa kasvatuksen instrumentaaliset funktiot määräytyvät
yksilöllisten kokemussituaatioiden asettamien ongelmien pohjalta. Sisäisen arvon
vaatimus muistuttaa kasvatuksen kokonaisvaltaisen elämyksellisyyden tarpeesta: mikäli
oppiaines eristetään välittömästä kokemuksesta, kyvystään toimia kasvavan näkökulman
laajennuksena, siitä häviää jotain olennaista. Aidosti kasvattava kasvatus tuo
kokemukseen sisäisen täyttymyksen tunteen. Tässä mielessä kasvattava kokemus on aina
myös esteettinen kokemus (ks. luvut 3.6 ja 4.1.7).
On totta, että kasvatuksessa syntyy usein konflikteja, jotka pakottavat arvovalintoihin.
Tällöin huomio suuntautuu vääjäämättä sisäisestä hyvästä ulkoiseen, instrumentaaliseen
hyvään. Arvostusten valinnan kysymys koskee tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti
oppisisällön asemaa suhteessa johonkin sen realisoimaan (tai realisoimatta jättämään)
ulkoiseen arvoon. Dewey kuitenkin katsoo, että tällöinkin oppiaineen todellinen
arvostuskriteeri löytyy ensisijaisesti niistä yksilöllisistä kokemussituaatioista, joihin sen
tarjoama tieto soveltuu. Oppiaineen arvo liittyy Deweyn katsannossa ennen kaikkea sen
kykyyn myötävaikuttaa kasvavan ymmärtävään toimintaan tilanteissa, joissa kasvava on
välittömästi kiinnostunut toimintansa keinojen ja päämäärien välisestä suhteesta.
Oppimisen sisäinen kiinnostavuus ja sitovuus toimivat tällöin oppisisällön
arvostusperustana.
Opetussuunnittelun on otettava huomioon, että opintojen perimmäisenä tehtävänä on
rikastuttaa oppilaiden kokemusta ja tarjota oppilaiden käsiteltäväksi kokemusaineistoa,
jonka merkitysmahdollisuuksia he voivat panna toimeen tulevissa elämäntilanteissaan.
Opetussuunnitelma edellyttääkin jatkuvaa kritiikkiä ja uudistamista, jotta sen toimivuus
tulisi varmistettua. Aina on olemassa mahdollisuus, että opetussuunnitelma edustaa
pikemminkin opettajien kuin oppilaiden näkökulmaa.
Mielellinen valppaus on Deweylle paras todiste opittavan mahdollisesta
merkityksellisyydestä. Oppilaan kiinnostus tilanteesta, halu tarttua sen tarjoamiin
vihjeisiin, riittää Deweyn mukaan osoittamaan, että ainesisällöllä on funktio hänen
kokemuksessaan. Oppiaineen arvon tunnustaminen ei edellytä utilitaarista näyttöä
opittavan ulkoisesta hyödyllisyydestä, vaan pikemminkin näkemystä sen liittymisestä
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kokemuksen muihin alueisiin: ”enin, mitä voidaan kysyä, koskee sitä, voidaanko lyhyellä
tähtäimellä löytää muita [opittavaan liittyviä] asioita, joilla on sisäistä arvoa[, ja joilla voi
lisäksi olla myös] instrumentaalista merkitystä” (emt. 251).
Opittavan asian sisäinen ja ulkoinen arvo eivät siis aina liity ilmiselvästi yhteen.
Tällaisessa tapauksessa opettajan tehtävänä on osoittaa niiden välinen suhde. Opittava
sisältö tulee esittää niin, että sen sisäinen arvo paljastuu sen instrumentaalisen arvon
yhteydessä. Keskeistä on Deweyn mukaan muistaa, että erityiset oppimisesta saatavat
hyödyt ovat perusteltuja osana elämän koettua sisältöä. Irrallaan tästä perustavasta
funktiosta oppiaineella ei voi olla todellista kasvattavaa merkitystä. (Emt.)
Tämä kokonaisvaltaisuuden vaatimus selittää, miksi Deweylle (emt. 252) sellaiset
yleisesti legitimoidut arvotavoitteet kuten ”terveys, vauraus, tehokkuus, sosiaalisuus,
hyöty, kulttuuri ja onnellisuus” edustavat lähinnä ”abstrakteja termejä, jotka pyrkivät
kokoamaan yhteen arvostettavien partikulaarien kokonaisuutta”. Tällaisten perustavien
arvojen luetteluun liittyy se ongelma, että abstraktiot sekoitetaan eläviin
arvostustilanteisiin. Tällöin syyllistytään intellektualismin erheeseen: tosiasiat, joista
abstraktiot johdetaan, alistetaan abstraktioille itselleen. Deweyn mukaan todelliset
arvostusstandardit löytyvät vasta niistä ”erityisistä realisaatioista, jotka muodostavat
[kasvavien] maut ja arvostuksen tavat” (emt. 252). Deweyn mukaan painopisteen
siirtäminen aineen hyödyllisyydestä sen mahdollisuuteen todellistaa kokemussituaation
sisäistä arvoa tulisi omaksua opetussuunnittelun yleiseksi kriteeriksi (emt. 254).

4.3.3.4 Ainejakoisen opetussuunnitelman kritiikki
”Kokemuksen tasapainoteoria”, jonka mukaan ihmiselämä koostuu erilaisten toisiinsa
sovitettavien intressien moninaisuudesta, ohjaa Deweyn mukaan liian usein
opetussuunnitelmallisia valintoja (emt. 255). Tämän teorian ihanteena on ”määritellä
jokaiselle oppiainekselle erityinen alue, niin, että kokemuksen koko alue peittyy”:
samanaikaisesti yritetään ”pitää huolta siitä, että jokainen [oppiaine] pitäytyy omien
rajojensa puitteissa” (emt.). Deweyn (emt.) mukaan tällaisen ainekeskeisen
opetussuunnittelun vaarana on, että itse ”kasvatus unohtuu kasvatusten moninaisuudessa”
(emt., ks. myös luku 1.1). Ihanteellinen opetussuunnitelma tarjoaa keinot kohdata nämä
erilliset intressit kokonaisvaltaisessa pedagogisessa kehyksessä.180
Liian pitkälle viedyn ainejakoisuuden ”ilmeisiä seurauksia” ovat Deweyn mukaan
opintojen kasaantuminen, oppilaisiin kohdistuvat kohtuuttomat vaatimukset ja kapea
180

Tässä yhteydessä voidaan muistuttaa Deweyn oppilaan, Ralph W. Tylerin opetussuunnitelmaajattelun saamasta kritiikistä. Tylerilaiseen ”paradigmaattiseen” opetussuunnitelmaan liitetään
usein behavioristinen näkökulma, joka ei ota riittävästi huomioon oppimisen kokonaisvaltaisuutta
(ks. esim. Elliott 1995, 243). Tylerin alkuperäinen pyrkimys oli kuitenkin ohjata opettajia ottamaan
huomioon oppimisen orgaaninen kokonaisvaltaisuus, jotta voitaisiin välttää opetussuunnitelman
”osastoitumista” (Tyler teoksessa Tanner 1997, 56). Hänen tavoitteenaan oli progressiivinen
opetussuunnitelma, jossa ”jokainen toistaan seuraava kokemus rakentuisi edeltävälle
[kokemukselle] edeten kuitenkin laajemmin ja syvemmin kyseessä oleviin asioihin” (emt., ks. myös
Tanner & Tanner 1995, vrt. Berding 2000).
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eriyttäminen, jotka kaikki ovat ”kuolettav[ia] kasvatuksen idealle” (emt.). Deweyn (emt.
256) mukaan ainejakoisella ajattelutavalla on kuitenkin historiallinen selityksensä: eri
aikakausiin on liittynyt luonteenomaisia kamppailuita ja intressejä, jotka ovat jättäneet
taakseen kulttuurisia tallenteita ”kuin geologisia maakerrostumia” (emt.). Nämä tallenteet
ovat löytäneet tiensä kasvatuksellisiin instituutioihin erillisinä oppiaineina. Poliittisten,
tieteellisten ja taloudellisten intressien muuttuessa uusille oppiaineille on täytynyt tehdä
tilaa, jolloin vanhojen oppiaineiden asema on tullut uhatuksi. Ongelmana tässä on, että
vaikka vanhat ainesisällöt ovat joutuneet luopumaan monopoliasemastaan, niitä ei ole
organisoitu uudelleen ”sisällössään ja päämäärässään”: on tyydytty yksinkertaisesti
niiden resurssien vähentämiseen (emt.).
Deweyn
kannan
mukaan
hänen
oman
aikansa
amerikkalainen
opetussuunnitelmakäytäntö edustaa epäterveitä yhteiskunnallisia jaotteluja. Kiinnostusten
moninaisuus, joka toimii merkkinä rikkaasta ja tasapainoisesta kulttuurista, on siinä
revitty hajalleen ja samaistettu eriytyneisiin instituutioihin, joista jokaiselle on rajattu
”oma erillinen provinssinsa omine erityisine tavoitteineen ja menettelytapoineen” (emt.).
Erilliset oppiaineet tukevat toisiaan sattumanvaraisesti. Opetussuunnitelmasta puuttuu
eheys.
Opetussuunnitelman eheyden kriteerit palautuvat Deweyllä kasvavan kokemuksen
eheytymisen kriteereihin. On tärkeää kysyä, miten opetussuunnitelma voisi olla ”täysi ja
monipuolinen menettämättä hengen ykseyttä?” (emt. 257). Kysymys kasvatuksen
arvoista ja standardeista on pohjimmiltaan ”moraalinen kysymys elämän intressien
järjestämisestä” (emt.). Deweyn (emt.) mukaan kasvattajien onkin kysyttävä itseltään
seuraavanlaisia kysymyksiä:
Kuinka takaamme näkemyksen laajuuden uhraamatta tehokkuutta? Kuinka turvaamme
intressien moninaisuuden maksamatta eristyneisyyden hintaa? Kuinka yksilö tulee
älylliseksi toiminnassaan? Kuinka taide, tiede ja politiikka vahvistavat toisiaan
rikastetussa mielenlaadussa sen sijaan, että ne ajaisivat omia asioitaan toistensa
kustannuksella? Kuinka elämän intressit ja niitä vahvistavat opinnot rikastuttavat
tavanomaista ihmisten kokemusta sen sijaan, että ne erottaisivat heitä toisistaan?

4.3.3.5 Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen välinen epätasapaino
Dewey (emt. 259) palaa Democracy and Educationin arvodiskussiossa jälleen työn ja
vapaa-ajan keinotekoiseen dualismiin, jonka hän katsoo heijastuvan oman aikansa
ammatillisen ja yleissivistävän koulutussektorin vastakkainasetteluissa (ks. luvut 4.2.3.2
ja 4.2.3.5). Dewey esittää jälleen kasvatusajattelun filosofianhistoriallista rekonstruktiota
tämän erottelun purkamisen avaimeksi. Tällä kertaa hän etenee kritiikissään antiikin
ajatteluun asti, pyrkien tuomaan esiin instrumentaalisen ja kontemplatiivisen
tiedonihanteen juuret ja osoittamaan niiden välisen erottelun keinotekoisuuden
nykyaikaisessa demokratiassa (ks. myös Dewey 1999, luvut 1 ja 2).
Deweyn (MW 9, 262) mukaan oman aikamme ammatillisen ja yleissivistävän
kasvatuksen välistä erottelua vastaa historiallisesti kaksi kasvatuksen tyyppiä:
”mekaaninen” (tai ”perustava”) ja ”liberaali” (tai ”älyllinen”) kasvatus. Tämä jako liittyy
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filosofianhistoriallisesti antiikin aikana tehtyyn eroon käytännön ja teorian välillä.
Antiikin Kreikan filosofiassa tiedon ajateltiin olevan johdettavissa korkeammasta
lähteestä kuin taidon. Taito yhdistettiin kehon hallintaan ja materiaalisiin pyyteisiin. Tieto
identifioitiin immateriaalisiin intresseihin, henkeen tai puhtaaseen järkeen, jonka
katsottiin olevan itseriittoinen (ks. luku 3.7.1). Samalla järki erotettiin kokemuksesta, ja
kokemusta alettiin pitää uhkana järjen auktoriteetille (ks. myös emt. 271–272).181
Tästä järjen ja kokemuksen välisestä erottelusta johdettiin Deweyn mukaan lisää
filosofisia dualismeja. Aistien katsottiin yhdistyvän haluihin ja tarpeisiin, joten
aistihavainnon ei katsottu voivan johtaa varmaan tietoon. Aistillista elämää alettiin pitää
vain lähtökohtana korkeammalle järjen tietoisuudelle. Korkeamman tiedon tavoittelusta
tehtiin moraalinen itseisarvo, mitä tuki syvälle juurtunut käsitys muuttuvan ja
muuttumattoman välisestä metafyysisestä erosta. Dewey katsoo, että antiikin laajeneva
maailmankuva tuki em. erottelua: tapojen moninaisuus nähtiin enemmän turmeluksena
kuin rikkautena. Seurauksena oli, että inhimilliset tavat samaistettiin tiedolliseen
epävarmuuteen. Samalla lyötiin epävarmuuden leima kaikkeen käytännölliseen
toimintaan. (Emt. 272–273.)
Deweyn (emt. 274) mukaan edellä mainitut erottelut vaikuttivat syvällisesti
länsimaisen kulttuurin kasvatuskäsitykseen. Empiirisen alistaminen teoreettiselle, tunne
siitä, että järjen tieto on arvokasta itsessään, koska se kohdistuu ikuiseen ja
muuttumattomaan, sekä tästä juontuva kehollisten tarpeiden ylenkatsominen olivat
näiden dualismien näkyvimpiä seurauksia. Keskiaikainen filosofia antoi vahvistusta
dualistiselle ajattelumallille: siinä ikuinen totuus samaistettiin jumalalliseen tahtoon.
Vaikka tunnustettiin, että maallinen elämä on väistämätöntä, sen katsottiin kalpenevan
ikuisen elämän autuuden rinnalla. Yhdistettynä antiikin Rooman hierarkkisiin
kasvatusperiaatteisiin tuonpuoleisen maailman ensiarvoisuuteen perustuva metafyysinen
järjestys antoi lisäkipinää kasvatusjärjestelmälle, jossa oppineiden ja vihkiytyneiden
luokan koulutus erotettiin massoille suunnatusta koulutuksesta.
Deweyn (emt. 264) mukaan pääasiallinen syy em. erottelujen periytymiseen 1900luvun pedagogiseen ajatteluun on perinteisen yhteiskunnallisen työnjaon säilyminen.
Tämän työnjaon taustalla piilee sosiaalinen jako niihin, joiden toimintaan sisältyy vain
vähän itseohjautuvuutta, sekä niihin, jotka hallitsevat omien toimiensa lisäksi myös
181

Dewey (MW 9, 262) muistuttaa tässä yhteydessä, että Aristoteles teki lisäksi käytännöllisen
eron ”järjen elämää elävien” kesken. On eri asia käyttää järkeä instrumentaalisesti ja vapaasti:
vapaa kansalainen voi noudattaa elämässään poliittista viisautta jääden silti osattomaksi
tutkimuksen ja filosofisen pohdinnan tarjoamasta autuudesta. Dewey katsoo, että nimenomaan
tämän eron korostaminen johti kasvatushistoriassa liberaalin kasvatuksen korottamiseen
itseisarvoksi. Deweyn mukaan on myös mielenkiintoista että Aristoteles sijoitti nykyiset
kaunotaiteet käytännöllisten taitojen luokkaan, koska niihin liittyy fysikaalista käytäntöä ja
konkreettisia tuloksia (ks. myös luku 3.6). Esimerkiksi puhuessaan musiikkikasvatuksesta
Aristoteles nosti esiin kysymyksen, kuinka pitkälle kasvavaa tulisi harjoittaa instrumentin
soittamisessa. Vastauksena oli, että instrumentin hallinnan opettelu voidaan lukea osaksi perustavaa
kasvatusta vain, jos se johtaa asianmukaiseen musiikin ymmärtämiseen ja musiikista nauttimiseen
silloin, kuin sitä esittävät orjat tai ammattilaiset. Tällaisenaan musiikkikasvatus ei eroa luonteeltaan
muiden käytännöllisten taitojen kasvatuksesta. (Ks. tarkemmin Politiikka 1337b–1342b, ks. myös
Bowman 1998, 53–56.)
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muiden toimintoja. Deweyn mukaan oman aikamme kasvattajien on kuitenkin
tunnustettava, että se, minkä liberaalissa kasvatuksessa katsotaan olevan vain harvojen
ulottuvissa, muodostaa nykyaikaisessa demokratiassa arvotavoitteen kaikkien ihmisten
kasvatukselle (emt. 264). Tämän tunnustaminen edellyttää liberaalin kasvatuksen
taustalla olevien käsitysten naturalistista rekonstruktiota. Älyllisyyden palauttaminen
luonnon hallinnan kulttuurisiin prosesseihin auttaa muuttamaan kasvatuskäytänteitä, jotka
pitävät yllä antiikista periytyviä sosiaalisia jakoja. Antiikin kasvatusfilosofian perinteestä
luopuminen ei kuitenkaan onnistu teoreettisen spekulaation avulla: kasvatusta on
kehitettävä tietoisesti suuntaan, jossa se voi tyydyttää ”aidosti demokraattisen yhteisön”
tarpeita (emt. 265).
Deweyn (emt. 266) mukaan modernin demokratian kehittyminen on jo lievittänyt
edellä mainittua dualismia. Kuitenkin ”vallankumous on kesken”, sillä edelleen (so.
Democracy and Educationin kirjoitusajankohtana) on laajalti vallalla käsitys, jonka
mukaan liberaali kasvatus ei sovi yhteen ammatillisen kasvatuksen kanssa (emt.). Vaikka
teollisen yhteiskunnan olosuhteet ehkäisevätkin hyödyn ja sisäisen arvon näkökulmien
yhdistämistä käytännössä, Dewey uskoo, että teollistuminen voi myös ”vapauttaa mielen
ajattelun korkeampaan järjestykseen” (emt. 268). Tämä kuitenkin edellyttää ammatillisen
kasvatuksen rekonstruktiota niin, että siinä kiinnitetään kasvavien huomio heidän työnsä
”laajempiin piirteisiin”, samalla ohjaten heidän ”tuottavat toime[nsa] sosiaaliseen
palveluun” (emt. 269). Politiikassa vain demokratia voi tehdä varauksen tälle ”suoralle
osallistumiselle hallinnassa” (emt.). Talouselämän on seurattava demokratian mallia.
Vasta taloudellis-poliittisen rekonstruktion kautta kasvatus voi onnistua tavoitteessaan
”yhdistää yhteiskunnan jäsenten taipumus” (emt.)

4.3.3.6 Tieteellisen menetelmän merkitys pedagogisten dualismien
rekonstruktiossa
Vaatimus pedagogisten dualismien kumoamiseen ei ole pelkästään työvoimapoliittinen,
vaan liittyy syvempään kulttuuriseen murrokseen, jonka uuden ajan tiede toi mukanaan.
Tieteen kehityksen myötä myös länsimainen filosofia kävi läpi tärkeän painopisteen
muutoksen: 1600- ja 1700-lukujen empiirinen käänne muutti vakiintuneita käsityksiä
järjen ja kokemuksen välisestä suhteesta. Antiikin filosofeille kokemus oli merkinnyt
lähinnä tavanomaista toimintaa tai opittuja tapoja. Järjenkäyttö merkitsi vastaavasti
tapojen kahleista irrottautumista, valaistumista ikuisen tiedon valosta. Deweyn mukaan
”moderni filosofia” käänsi tämän asetelman päinvastaiseksi: järjen katsottiin nyt
viittaavan tyhjiin muotoihin, jotka kokemuksen tuli täyttää (emt. 275). Uusplatonismin
rinnalle astui uusaristoteelinen pyrkimys luonnon käsitteelliseen hallintaan
kokemusaineiston systemaattisen järjestämisen kautta (vrt. luku 3.7.1). Tämä liittyi
sittemmin modernismiin kiinnittyvään pyrkimykseen vapauttaa järki kirkollisen
auktoriteetin määräysvallasta.182
182

Diggins (1994, 5) ymmärtää modernismin (yhdessä muodossaan) tietoisuutena luonnontieteiden
ja perinteisten moraalisten mallien välisestä jännitteestä. Kuten johdannossa mainittiin, tätä
tietoisuutta voi pitää myös laajassa mielessä klassisen pragmatismin ja tätä kautta Deweyn
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Deweyn (MW 9, 276) mukaan tieteellisen menetelmän aikaansaama muutos oli
kaksisuuntainen:
1. Kokemuksen käytännöllinen merkitys hälvennettiin empiirisen reduktion myötä.
Kokemus alkoi tarkoittaa yksinkertaisesti kognitiivista representaatiota. Kantin
myötä termillä alettiin myös viitata sellaisen kokemusaineksen kerääntymiseen,
jonka järjestäminen edellyttää siitä käsitteellisesti riippumattoman ymmärryksen
toimintaa. Tätä kautta kokemus alkoi viitata erityiseen suhteeseen ihmisen ja tiedon
kohteen välillä, tapaan tietää pikemminkin kuin toimia.
2. Edelliseen nähden osin ristiriitaisena seuraamuksena oli tiedon lähtökohdan
palauttaminen luonnollisiin objekteihin. Klassisen empirismin taipumus nähdä mieli
passiivisena aistivaikutelmien saajana omaksuttiin modernin pedagogiikan
lähtökohdaksi.
Dewey (emt.) katsoo, että näiden kahden käsityksen välisestä jännitteestä juontuu
modernismin pedagogiikassa vakiintunut jako oppiaineksen ja sitä järjestävän mielen
välillä. Didaktiikassa mainittu erottelu johti Pestalozzin objektituntien soveltamiseen
perinteisen ulkoluvun asemasta (ks. luvut 4.1.5.3 ja 4.2.3.6). Pestalozzin pedagogiikka oli
Deweyn mukaan sinänsä käyttökelpoinen ase skolastista auktoriteettiuskoa vastaan, sillä
se vaati oman käden tuntumaa opittavaan ainekseen ja edisti tätä kautta keinotekoisen
teoria-empiria-dualismin purkamista. Opittavan aineksen mekaaninen eriyttäminen
kuitenkin palautti opetuksen fysikaaliseksi harjoitukseksi jättäen huomiotta älylliseen
toimintaan liittyvän aktiivisen ja luovan panoksen.
Deweyn mukaan aistihavainnon merkityksen ylikorostamiseen liittyy kolme
ongelmaa:
1. Se jättää huomiotta, että oppiminen on konstruktiivista. Kasvava mieli pyrkii
aiemman kokemusaineksen muokkaamiseen älyllisiksi tavoiksi, merkityssuhteiksi.
Kasvu ei perustu ensisijaisesti ärsykkeiden vastaanoton kykyyn, vaan ”merkitysten
vastaanottavuuteen” (emt. 278). Merkitys taas on aina kontekstisidonnaista (emt.).
2. Siihen liittyvä suoran aistivaikutelman korostaminen on rajallista, koska opittavan
kausaalinen yhteys aistimusten lähteisiin on vain yksi vaihe oppimistoiminnassa. Jos
aistivaikutelmia ei hyödynnetä merkitysten realisaatiossa, niistä voi jopa tulla
oppimisen esteitä. Pahimmillaan aistitietoon keskittyminen estää symbolisen
merkityksen tulkinnan ja toimeenpanon kriittisessä käytännössä.
3. Se perustuu klassisen empirismin harhaiseen psykologiaan. Kokemus on tosiasiassa
aktiivista pyrkimystä, ei passiivista vaikutteiden saamista. Se, mitä kasvava kokee, ei
koostu impressioista, vaan vaikutuksista, joita hänen toiminnallaan on ympäristöön,
ja näistä vaikutuksista seuraavista toiminnan ohjautumisen suunnista.183

filosofian lähtökohtana (ks. luku 1.1). Deweya voi tosin Digginsin (emt.) mukaan pitää korkeintaan
”puolitien modernistina” siinä mielessä, että vaikka hän oli hyvin tietoinen ”modernismin
implikaatioista”, hän ”teki kaikkensa välttääkseen sen johtopäätöksiä”. Deweyn naturalistista
pragmatismia voi kuitenkin tulkita myös vaihtoehtona modernismiin ja postmodernismiin
kiinnittyville näkökulmille (ks. Spychiger 1997, Boisvert 1998, luku 8, Biesta 2001).
183
Tässä tulee jälleen esiin pragmatismiin liittyvä “käänteinen empirismi”: pragmatisti on
enemmän kiinnostunut omaksuttavien asioiden seuraamuksista kuin aistimuslähteistä (ks. Dewey
1982, tämän työn luku 3.2.1).
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Dewey (emt. 279) huomauttaa, että antiikin filosofian ajatus kokemuksesta
käytännöllisenä asiana on monin paikoin osuvampi kuin moderniin empirismiin liittyvä
aistitiedon merkitystä korostava käsitys. Kokemuksen aktiivisen puolen huomiotta
jättäminen on Deweyn mukaan empiristisen pedagogiikan kardinaalivirhe: ”[m]ikään ei
ole vähemmän mielenkiintoista ja mekaanista kuin objektitunti, joka jättää huomiotta
luonnollisen taipumuksen oppia objektien ominaisuuksia käyttämällä niitä jonkin
tekemiseen” (emt.).
Samalla kun empiristinen ”sensationalismi” sulkee pois aktiivisen kokemuksen
merkityksen, se jättää huomiotta asioiden kokeiluun liittyvän pedagogisen merkityksen.
Deweyn mukaan jo ”viiden minuutin havainnointi siitä, miten lapsi saa tietoa, riittää
hylkäämään käsityksen, jonka mukaan hän on passiivisesti sitoutunut saamaan
vaikutelmia erillisistä äänen, värin, kovuuden jne. kvaliteeteista” (emt. 280). Se, mitä
kasvava oppii, ei ole aistimusten summa, vaan toiminnan tapa: lapsi oppii suhteuttamaan
oman toimintansa asioiden välisiin suhteisiin, ”käyttäytymiseen, jota asialta voidaan
odottaa, ja sellaisiin muutoksiin asioissa ja henkilöissä, joita toiminnan voidaan odottaa
tuottavan” (emt.). Opimme toiminnassa, mitkä asiat ovat kovia ja mitkä pehmeitä
kiinnittämällä huomiota siihen, mitä seuraamuksia niillä on muihin asioihin. Samalla
tavalla opimme tuntemaan ihmisiä sen perusteella, miten he vastaavat omiin
yllykkeisiimme.
Deweyn (emt. 281) mukaan eksperimentaaliset ”tieteen menetelmät” toivat muassaan
uuden empiirisen tavan suhtautua kokemukseen: aistihavaintoaineksen ei enää ajateltu
mukautuvan universaaleihin muotoihin, jotka rationaalinen ajattelu paljastaa.
Eksperimentaalinen menetelmä pyrki laajentamaan aistihavaintoaineksen ulottuvuutta
tavalla, joka paljastaa sen suhteita muuhun kokemusainekseen. Näin muodostettujen
ideoiden (käsitteiden, teorioiden, hypoteesien) ei enää ajateltu antavan tietoa itsessään,
vaan vaiheina kokeellisessa tutkimuksessa.
Dewey katsoo, että eksperimentaalisen menetelmän käyttöönottamisen tärkeimpänä
filosofisena seurauksena on, että kokemusta ei enää tarvitse asettaa vastakkaiseksi
teoreettiselle tiedolle. Toisaalta kokemusta ei myöskään enää tarvitse pitää aistitiedon
kerääntymänä. Kokemuksessa voidaan katsoa olevan kyse kontrolloidusta yrityksestä
saattaa se, mitä teemme, suhteeseen sen kanssa, mitä meissä ja ympäristössämme
tapahtuu tämän tekemisen seurauksena (ks. luku 3.4.2). Näin kokemuksesta tulee
”valaiseva ja opettava” älyllisyyden faktori (emt. 282).
Deweyn
mukaan
eksperimentaalisen
näkökulman
merkitys
aiemmille
kasvatusfilosofisille oppositioille on selvä: se osoittaa, että pedagogisissa erotteluissa ei
ole kyse ”sisäsyntyisistä”, vaan ”olosuhteista riippuvista” erotteluista, jotka ovat
säädeltävissä eksperimentaalisesti (emt.). Koulutuksen tehtävänä on panna oppiaines
kokeelliseen käyttöön, jotta kasvava voi työstää siihen liittyviä erilaisia
merkitysmahdollisuuksia. Dewey katsoo (emt.), että tällä on kolme pedagogista
seuraamusta:
1. Kokemus koostuu suhteista ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Ympäristöön taas
kuuluu sekä luonnollinen että sosiaalinen konteksti: tilanteesta riippuu, mitkä
vuorovaikutukset ovat oppimisen kannalta ensisijaisia. Joissakin tapauksissa
painopiste on esineympäristön tarjoamissa vihjeissä, joita oppija käy läpi. Toisissa
tapauksissa sosiaalisen ympäristön olosuhteet tukevat yksilön aktiivisia taipumuksia
niin, että se, mitä hän oppii, on seuraamusta siitä, mitä hän on yrittänyt saada aikaan
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jossain kulttuurisessa hankkeessa. Kasvavalle tulee järjestää rikas oppimisympäristö,
jonka transaktiot tukevat laaja-alaista merkityksen muodostumista. Muodollisen
kasvatuksen tehtävänä on johdattaa kasvava sattumanvaraisen merkityksentuoton
piiristä ohjattuun, valikoituun ja tätä kautta kriittiseen käytäntöön.
2. Ne olosuhteet, jotka saivat antiikin ja keskiajan pedagogit väheksymään
arkikäytännön merkitystä, ovat väistymässä tieteen kehityksen myötä. Arkirutiineihin
liittyy yhä enemmän sovellettua tiedettä, mikä tekee niistä potentiaalisia oppimisen
lähteitä. Koulutuksen tulisi hyödyntää arkisia toimia aineistona samalla
myötävaikuttaen niiden älylliseen hallintaan.
3. Eksperimentaalisen tieteen edistys on osoittanut, että tietoa ei voi syntyä ilman
tekemistä. Analyysi ja tiedon järjestäminen eivät voi tapahtua puhtaan mielellisesti:
oppijan on jollain tavalla manipuloitava asioita saadakseen tietoa niiden
ominaisuuksista. Tämä edellyttää olosuhteiden kokeellista säätelyä.

4.3.3.7 Humanististen ja luonnontieteellisten opintojen erottelun
rekonstruktio
Deweyn näkökulmasta hänen oman aikansa koulujen opetussuunnitelmien sisäinen jako
tieteellisiin ja humanistisiin opintoihin perustuu laajempaan filosofis-antropologiseen
luonnon ja mielen väliseen dualismiin, joka on ratkaistavissa filosofisen rekonstruktion
kautta. Luonnontieteiden ja humanististen oppiaineiden välinen dualismi heijastaa
filosofian historiassa vakiintunutta tapaa jäsentää luonnon ja ihmisen välistä suhdetta.
Filosofisen rekonstruktion myötä tämä näkökulma on korvattavissa holistisemmalla
käsityksellä, joka ei tee kategorista eroa luonnon eri osa-alueiden välille.
Dewey lähtee rekonstruktiossaan jälleen liikkeelle antiikista. Varhaisten filosofien
huomio kiinnittyi hänen mukaansa ihmisen ja luonnon erilaisiin päämääriin (teloksiin).
Esimerkiksi Sokrates piti ”moraalista ja sosiaalista saavutusta” tärkeämpänä kuin
tietoteoreettista varmuutta luonnon olemuksesta (emt. 286). Platon teki tiedon
riippuvaiseksi luonnon essentiaalisista (pysyvistä) piirteistä ja yhdisti hyvän elämän
järjen avulla tapahtuvaan muuttumattoman totuuden etsimiseen, johon ”naturalistiset”
opinnot toimivat korkeintaan lähtökohtana (emt. 287). Aristoteles jatkoi tätä
rationalistista projektia alistamalla käytännöllisen elämän päämäärät ”kognitiiviselle
elämälle” (emt.). Ihmiselämän korkein päämäärä oli Aristoteleen mukaan osallistuminen
puhtaaseen tietämiseen, sillä vain puhdas kontemplatiivinen tieto käsittelee universaalia,
muuttumatonta ja välttämätöntä, ja tätä kautta perimmäistä hyvää. Luonnon pysyvät
piirteet muodostavat kuitenkin empiirisen perustan universaalien periaatteiden
hahmottamiselle.
Antiikin ajatteluun liittyvä teoreettisen kontemplaation ihanne yhdistyi keskiajalla
kristinuskon teologiseen intressiin (emt. 288). Koska kristillinen kirkko vetosi
ilmoitukseen, keskiajan koulujen tehtäväksi katsottiin ennen kaikkea harjaannuttaminen
sitä edustavaan kirjalliseen perintöön. Seurauksena skolastisen opetustradition
muodollisuudesta antiikin humanistinen kiinnostus luontoon jäi toisarvoiseksi.
Vetoaminen kontingentteihin luonnontapahtumiin tulkittiin vaaralliseksi teologiselle
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luottamukselle ”menneisyyden dokumentteihin”, joissa oikean (ja tätä kautta hyvän)
elämisen säännöt ilmoitettiin (emt. 289).
Dewey katsoo, että renessanssin myötä puhjennut uusi kiinnostus ihmisen
luontosuhteeseen oli pohjimmiltaan naturalistinen: siinä yliluonnollisen intressin rinnalle
esiteltiin humanistisempi ihmisten elämään liittyvä intressi. Paluu antiikin kirjallisuuteen
ilmensi ”mielellistä vapautta, tuntoa luonnon järjestyksestä ja kauneudesta”, mikä
yhdistyi kehittyvien luonnontieteiden näkökulmaan (emt. 290). Dewey (emt. 291–294)
esittää neljä aatehistoriallista syytä siihen, miksi eroa ihmisyyden ja luonnon välillä ei
kuitenkaan lopullisesti hälvennetty:
1. Dualistinen perinne oli institutionalisoitunut. Politiikka, diplomatia ja laki
perustuivat ajatukseen ehdottoman, ilmoituksen kautta annetun auktoriteetin
ylivallasta. Tähän liittyi uuden humanistisen tutkimuksen kiinnittyminen teologiseen
perustaan.
2. Protestanttinen uskonpuhdistus toi muassaan uuden kiinnostuksen teologiseen
keskusteluun. Sekä kristinuskon uudistajat että perinteinen katolinen kirkko vetosivat
kirjallisiin dokumentteihin perustaen opetuksensa oppineen luokan auktoriteettiin.
Tämä johti siihen, että 1600-luvun puoliväliin tultaessa yliopistollinen tutkimus oli
pitkälti pappissäädyn ”valtaama” (emt. 291).
3. Myös uuden ajan luonnontiede käsitti itsensä tavalla, joka terävöitti eroa ihmisen ja
luonnon välillä. Esimerkiksi Bacon katsoi, että tieteen tulisi asettua luonnon
”nöyräksi tulkiksi” (emt.). Seuratessaan luontoa ihminen oppii sen käytännöllisen
hallinnan tapoja. Deweyn (emt.) mukaan Bacon ei kuitenkaan ymmärtänyt, että näin
käsitettynä uusi luonnontiede palveli vanhoja dualistisia intressejä. Se nimittäin
tarjosi hallitsevalle luokalle keinot turvata omat päämääränsä hallittujen
kustannuksella. Myöskään teollinen vallankumous ei kyennyt tuottamaan uutta
käytäntöä: tieteellinen eksperimentaatio jäi siinä puhtaasti instrumentaaliseksi,
valjastetuksi teollisten intressien palvelukseen. Tämä johti siihen, että kun
taloudellinen valta siirtyi teollistumisen myötä feodaaliherroilta tuotantovälineiden
omistajille, demokraattista ”sosiaalista humanismia” ei päässyt kehittymään (emt.).
Uusi tiede jäi vaille moraalista perustaa. Tämä vahvisti kritiikkiä, jonka
luonnontieteiden katsottiin toimivan vihollisena ihmisen korkeammille intresseille.
4. Siinä missä Deweyn mukaan antiikin filosofia hyväksyi maailman ”laadullisessa
varieteetissaan” (emt. 293), uusi luonnontiede kielsi objektiivisen olemassaolon eifysikaaliset kvaliteetit. Tämä näkyi empirismin taipumuksessa rajata sekundaariset
kvaliteetit – värit, äänet, makuaistimukset – aistihavainnon subjektiivisiksi piirteiksi.
Mainittu taipumus heijastui myös emotiivisessa etiikassa, jossa moraalia ja
inhimillisiä päämääriä pidettiin puhtaasti subjektiivisten tunteiden heijastumina.
Ideaalisten periaatteiden, luonnonlakien, löytäminen asetettiin luonnontieteen
päätavoitteeksi. Dewey katsoo, ettei tällainen filosofia edustanut tieteen todellista
tarkoitusta. Vaikka tieteen päämääränä onkin auttaa ihmiselämää luonnon
invariansseja hallitsemalla ja ennustamalla, mekanistinen filosofia erehtyy
palauttaessaan maailman ”monotoniseen aineen jakautumiseen tilassa” (emt.). Tässä
se itse asiassa sahaa omaa oksaansa, sillä Deweyn mukaan ”mikä tahansa
tieteenfilosofia, joka sulkee kokemuksen kvaliteetit pois aidosta todellisuuden
sisällöstä, jättää huomiotta kaikkein kiinnostavimman ja tärkeimmän asian
ihmiskunnalle” (emt. 293–294).
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Koska Deweyn mukaan ”todellisuus ei tunne erotteluja inhimillisten kiinnostusten ja –
– fysikaalisen maailman välillä”, humanistisia intressejä ei voi irrottaa tieteellisistä
intresseistä vahingoittamatta kykyämme elää merkityksellistä elämää (emt. 294).
Kasvatuksen näkökulmasta on tärkeää tiedostaa, että mikä tahansa ero, joka tehdään
ihmisen ja luonnon välille, on tosiasiassa ero niiden olosuhteiden välillä, jotka liittyvät
käytännöllisten päämäärien muodostamiseen ja toimeenpanemiseen. Toisin sanoen
kyseessä on pragmaattinen, ei metafyysinen ero. Dewey johtaa tukea tälle väitteelle
naturalismista, ”biologisen kehityksen doktriinista”, joka osoittaa, että ihmisen kulttuuri
on jatkuvaa luonnon kanssa (emt.). Väite saa Deweyn mukaan lisävahvistusta
eksperimentaalisesta tieteestä, joka osoittaa, että tieto on syntynyt ensisijaisesti
yrityksistä ohjata ”fysikaalisia energioita sellaisten ideoiden suuntaan, jotka tulevat esiin
käytettäessä objekteja sosiaalisiin tarkoituksiin” (emt.).
Dewey katsoo, että koulujen tulisi lähteä liikkeelle perustavan yhteyden
tunnustamisesta naturalististen ja humanististen opintojen välillä. Keskeisenä ongelmana
on saada oppilas ymmärtämään luonnossa ja sosiaalisessa käytännössä esiin tulevien
merkityssuhteiden aiheperustoja. Tästä näkökulmasta tieteellisen opetuksen
painopisteeseen ei asetu niinkään erilaisten tieteellisten saavutusten luokittelu, vaan
tieteelliseen lähestymistapaan perehtyminen ”elämän erityisenä toimena” (emt. 295).
Koska sosiaalinen intressi on ihmiselämän ytimessä, tieto ihmiskunnan historiasta ja
kulttuureista on kasvavalle yhtä tärkeää kuin hänen elinympäristönsä fysikaalisten
yksityiskohtien havainnointi. Tieteellinen tutkimus on arvotonta, ellei se johda
”mielikuvituksellisen vision laajenemiseen” (emt.). Deweyn mukaan ”aiempi
humanismi” jätti huomiotta tämän näkökulman, pitäen yllä oppineen luokan
yksinoikeutta humanistiseen tietoon (emt. 298). Tällaisen käsityksen standardit ovat
Deweyn mukaan auttamatta vanhentuneita demokraattisessa yhteiskunnassa.

4.3.3.8 Yksilöllisen ja yhteisöllisen intressin yhteensovittaminen
Deweyn (emt. 300) mukaan nykyaikaisen ainejakoisen opetussuunnitelman filosofisina
lähtökohtina toimivat dualismit, jotka erottavat mielen ruumiista, teorian käytännöstä ja
fysikaalisen kausaliteetin ideaalisesta tarkoituksesta. Näiden dualismien pedagogisia
seuraamuksia ovat käsitys ainesisällön ja metodin erillisyydestä sekä taipumus pitää
motivaatiota puhtaasti psykologisena vailla sisäistä yhteyttä oppiainekseen (emt.).
Jälkimmäiseen taipumukseen liittyy myös erottelu yksilöllisen ja yhteisöllisen intressin
välillä. Subjektin yksilöllinen vapaus asetetaan tällöin vastakkain sosiaalisen hallinnan
tarpeen kanssa.
Tämä Kantin pedagogisessa paradoksissa heijastuva antiteesi on Deweyn mukaan
ratkaistava naturalistisesti (ks. myös Biesta 1995, pedagogisesta paradoksista ks. Kant
1991, 1, Kivelä 1993, luku 3.2, 2002). Ratkaisu ei ole kuitenkaan helppo, sillä
vakiintuneet kasvatusfilosofiset ajattelutavat nojaavat voimakkaaseen dualismiin, jossa
tiedon ja merkityksentuoton katsotaan olevan pohjimmiltaan yksilöllisiä hankkeita, joille
yhteisö määrittelee korkeintaan reunaehdot. Dewey luottaa jälleen filosofis-historiallisen
rekonstruktion voimaan tämän ongelman ratkaisussa.
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Dewey muistuttaa, että antiikin filosofiassa yksilön ei tarkasti ottaen katsottu omaavan
tietoa. Tiedon katsottiin kuuluvan absoluuttiselle Järjelle, joka toimii yksilön kautta
(emt.). Vastaavasti keskiajalla yksilöä pidettiin totuuden nöyränä todistajana,
jumalallisesta ilmoituksesta elämänohjeensa löytävänä alamaisena (emt.). Vasta uuden
ajan taloudellis-poliittisen individualismin ja uskonpuhdistuksen teologisen
individualismin myötä yksilöä alettiin pitää tiedon subjektina. Korostetusti tämä käänne
tuli esiin klassisessa empirismissä, jossa kasvavan mieli erotettiin tiedon kohteena
olevasta maailmasta. (emt.)
Tietämisen yhdistäminen yksilölliseen minään toi muassaan ongelmallisen erottelun
tiedon subjektin ja objektin välille. Tämä johti kärjistetyimmillään teorioihin, jotka
sulkeistivat
reaalimaailman
pois
havaintomaailman
ulottuvilta
(Berkeleyn
fenomenalismi, Kantin oliot sinänsä). Dewey (emt. 302) katsoo, että tällaiset
”epätoivoiset ratkaisut” osoittivat, että subjektin ja objektin tiukka erottelu johtaa
väistämättä tietoteoreettiseen umpikujaan. Kyseessä on empirismin (ja laajassa
mittakaavassa modernismin) perustava dilemma, johon idealistiset ratkaisut eivät ole
kyenneet tarjoamaan riittävää lievitystä (ks. luku 3.1).
Deweyn mukaan klassisen empirismin ja sen poliittisena vastineena toimivan klassisen
liberalismin vikana ei ollut niinkään yksilön oikeuksien ja vastuun korostaminen, vaan
yksilöllisen mielen erottaminen sosiaalisesta elämästä. Dewey katsoo, että tämä oli
vakava virhe, sillä ”[t]osiasiassa jokainen yksilö on kasvanut, ja [jokaisen yksilön] tulee
aina kasvaa, sosiaalisessa ympäristössä (medium)” (emt. 304). Yksilö muodostaa
mielensä jakamalla tarkoituksia yhteisössä ja omaksumalla jaettuja uskomuksia asioiden
kulusta: täysin autonominen subjekti on puhdas illuusio.184
Deweyn (emt. 307) mukaan perinteinen filosofia on omaksunut neljä historiallista
strategiaa välttääkseen tunnustamasta tiedon sosiaalista kiinnittymistä (ks. myös luku
4.3.2.1):
1. Auktoriteettiin vetoaminen. Tähän strategiaan liittyy pyrkimys erottaa empiirisestä
tiedosta ”totuuden pyhä alue, jota tulee suojata uskomusten – – hyökkäyksiltä”
(emt.). Kasvatuksessa tämä strategia luottaa itsensä oikeuttavaan kirjaviisauteen.
2. Rationalismi. Tässä strategiassa luotetaan järjen ”muodolliseen loogiseen kykyyn”,
jolla katsotaan olevan voima ohjata yksilöllistä tiedon tuottoa (emt.). Vaikka tämä
näkökulma mahdollistaa yksilöllisten näkökulmien episteemisen vertailun,
pitäessään järkeä omnipotenttina se jättää huomiotta ”tavan, vaiston, ja emootion
merkityksen elämän operatiivisina tekijöinä” (emt. 308). Kasvatuksessa tämän
rationalistisen lähestymistavan vastineena toimii luottamus muodollisiin sääntöihin
ja ohjeisiin, joiden ajatellaan sopivan pedagogiseen toimintaan.
3. Empirismi. Empiristinen näkökulma luottaa yksilöiden älyllisiin intresseihin
”tietoisuuden virran eristettyjen haarojen” yhdistämisessä (emt.). Kasvatuksen
päämääräksi katsotaan yksilöiden intressien sovittaminen yhteen muiden yksilöiden
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Tästä huolimatta Dewey (MW 9, 304) katsoo, että on mahdollista tehdä heuristinen erottelu
subjektiivisen (”persoonallisen”) ja objektiivisen (”impersoonallisen”) tiedon välillä (emt.). Tämä
jako ei kuitenkaan liity maailman ja mielen väliseen dualismiin: pikemminkin se vastaa Deweyn
kokemuksenteoriassa tekemää erottelua kokemuksen taustan ja etualan tai empiirisen ja
reflektiivisen kokemuksen välillä.
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intressien kanssa. Metodologisesti tämä näkökulma ohjaa palkkioiden ja
rangaistusten hyödyntämiseen yksilön taipumusten ohjaamiseksi.
4. Absoluuttinen idealismi. Tämä näkökulma postuloi yksilön itsensä tiedostavan
Absoluutin momentiksi. Ongelmana ei ole enää yksilön vapauden säätely sosiaalisen
järjestyksen takaamiseksi, vaan sosiaalisen järjestyksen saavuttaminen ”kehittämällä
yksilöllisiä vakaumuksia yhteydessä universaaliin lakiin, joka ilmenee valtion
organisaatiossa objektiivisena Järkenä” (emt. 309). Kääntäessään huomion
yksilöiden edusta valtion etuun tämä näkökulma luo perustan julkisen elämän
uudelle arvostukselle. Samalla se kuitenkin palauttaa pedagogiikkaan
auktoriteettiuskon haluamatta alistaa sitä ”kokeelliselle muuntelulle” (emt. 310).
Näin se on antiteettinen demokratialle.
Em. näkökulmien kasvatukselliset implikaatiot ovat Deweyn mukaan tehneet
perinteisestä koulusta instituution, joka ottaa itsestään selvänä ”oletetun antiteesin
puhtaasti yksilöllisten oppimisen ja sosiaalisen toiminnan menetelmien välillä ja
vapauden ja sosiaalisen kontrollin välillä” (emt.). Tämän antiteesin hyväksyminen
ilmenee kouluissa sekä ”sosiaalisen ilmapiirin ja motiivin” puutteena että opetus- ja
hallintomenetelmien välisenä jännitteenä (emt.). Se heijastuu myös pitäytymisenä yleisiin
arviointistandardeihin, jolla on taipumus vähätellä kasvavien persoonallisten piirteiden
merkitystä.
Deweyn mukaan pedagoginen vapaus ei edellytä sosiaalisen kontrollin hylkäämistä,
vaan sellaisten kasvatusolosuhteiden järjestämistä, jotka ”auttavat yksilöitä antamaan
oman panoksensa yhteisön intressille” (emt.). Vapauden vaatimus ei edellytä oppilaan
jättämistä itsekseen, vaan yhteistoiminnan kautta tapahtuvaa sosiokulttuuristen
kasvuimpulssien vapauttamista.
Yksilöllisyyteen liittyy kasvatuksessa kaksi tärkeää momenttia (emt. 312, ks. myös
luvut 3.5.1, 4.1.3 ja 4.2.3.6):
1. Yksilöllisyys viittaa lähinnä ongelmallisen situaation yksilöllisyyteen: ”yksilö on
mielellisesti yksilö vasta, kun hänellä on oma tarkoituksensa tai ongelmansa” (emt.,
kursivointi lisätty). Ajattelemisessa on kyseessä sitoutuminen käsillä olevaan
tehtävään. Tämä sitoutuminen kutsuu reflektion esiin.
2. Yksilöllisyyteen liittyy variaatiota, ”näkökulmien, päämäärien kutsuvuuden (appeal
of objects) ja toiminnan tapojen vaihtelua” (emt.). Jos intressien yksilölliset vaihtelut
alistetaan yhdenmukaisuuden vaateen alle, kasvavalta tukahdutetaan luottamus hänen
omiin kykyihinsä. Demokraattisessa yhteiskunnassa tämä on erityisen vaarallista,
sillä aito tasa-arvo perustuu yksilöiden älyllisyyden vapauteen. Kaikkeen tutkimiseen
liittyy luovuuden aspekteja, joita taitavinkaan pedagogi ei kykene ennalta
hallitsemaan. Mukautuminen standardisoiviin menetelmiin jättää helposti
hyödyntämättä yksilöllisyyden potentiaalin.
Demokraattisen yhteiskunnan kasvatusfilosofia ei siis edellytä ulkoisen vapauden
ihanteen korostamista. Deweyn mukaan silloin, kun ”huomio keskitetään olosuhteisiin,
joihin on vastattava tehokkaalle ajattelulle suotuisan tilanteen turvaamiseksi, vapaus pitää
huolen itsestään” (emt. 313–314). Älyllinen valppaus ruokkii oppimista. Oppimiseen
sisältyvä luova ulottuvuus tulee hallituksi toiminnan näkyvissä olevan päämäärän kautta:
tällöin oppilaan omat tarkoitukset ohjaavat uuden tiedon tuottamista.
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4.3.3.9 Ammattikasvatus kulttuurisena kasvatuksena
Deweyn (emt. 316) mukaan edellä esitetyt filosofiset dualismit rajoittavat myös
ammattikasvatukseen liittyvää keskustelua (ks. myös luvut 4.2.3.2, 4.2.3.5 ja 4.3.2.3).
Ammattikasvatuksen erillisyys yleissivistävästä kasvatuksesta heijastaa vanhakantaista
käsitystä kulttuurista jonain, joka tulee ymmärtää erillään työhön liittyvästä arjesta. Tätä
ongelmaa silmällä pitäen Dewey ehdottaa käsitteen ”ammatti” (vocation) laajentamista
käsittämään kutsumuksen (calling), ”elämän toimintojen suun[an], joka tekee [työstä] – –
merkityksellis[en]” (emt.). Kutsumuksen vastakohtana ei ole kulttuuri, vaan
”päämäärättömyys, sattumanvaraisuus, – – saavutuksen – – puute” ja ”loismainen
riippuvuus muista” (emt.). Kutsumukseen liittyy kiinteänä osana ”taiteellisen kyvyn, – –
tieteellisen kyvykkyyden, tehokkaan kansalaisuuden sekä ammatillisten ja
elinkeinollisten toimien” kehittäminen (emt. 317).
Deweyn (emt.) mukaan tällaisen laaja-alaisen ammattikäsitteen omaksumisen jälkeen
ammattikenttää ei enää hahmoteta erillisiä kvalifikaatioita edellyttävinä tuotannon
alueina. Pikemminkin havaitaan, että kyseessä on toisiinsa kytkeytyvien inhimillisten
intressien verkosto. Kutsumuksen kautta yksilön kyvyt asettuvat tasapainoon sosiaalisen
palvelutehtävän kanssa (emt. 318). Dewey hyödyntää tässä platonista ajatusta
onnellisuudesta oman paikan löytämisenä yhteisöelämässä: ”[o]ikea ammatti tarkoittaa
yksinkertaisesti sitä, että henkilön kyvyt ovat asianmukaisessa käytössä, työstäen
minimimäärää vastustusta (friction) ja maksimimäärää tyydytystä” (emt.). Oman paikan
löytäminen merkitsee samalla, että muut yhteisön jäsenet saavat henkilön toiminnasta
”parhaan mahdollisen palvelun” (emt.). Sitoutumalla omaan tehtäväänsä yksilö voi näin
toteuttaa kollektiivista hyvää.
Kutsumukseen liittyy sosiaalisen jatkuvuuden mukanaan tuoma tarkoitus.
Kasvatuksella on tärkeä asema tämän jatkuvuuden osoittamisessa. Tämä edellyttää
tekemällä oppimisen hyödyntämistä ja siinä esiin tulevaa toimien sosiaalisten yhteyksien
havainnoimista. Samalla kasvatuksesta itsestään voi tulla samanaikaisesti hyödyllistä ja
itsessään nautittavaa means-ends-toimintaa.185
Deweyn mukaan ammattikasvatuksen tulee olla pikemminkin kasvatusta ammatissa
kuin kasvatusta ammattiin. Aiemmin Democracy and Educationissa esitetty vaade siitä,
että kasvatus on oma tarkoituksensa, ei ole tämän kanssa ristiriidassa: Deweyn (emt. 320)
mukaan nimittäin ”kaikkien ihmisten hallitseva ammatti on elämä – älyllinen ja
moraalinen elämä”. Liian aikainen kasvun kanavoiminen erikoistuneen ammattiuran
mukaan rajoittaa tämän perimmäisen kutsumuksen merkitystä.
Dewey katsoo, että peruskoulutuksessa tulisi pitää huolta siitä, että alustava
valmistautuminen ammattiin tapahtuu epäsuorasti. Tällainen epäsuora valmistautuminen
tapahtuu siten, että oppilas sitoutuu aktiviteetteihin, joissa hänen ajankohtaiset intressinsä
185

Means-ends-toiminnalle on ominaista keinojen ja päämäärien vastavuoroisuus ja tasapaino.
Olen käyttänyt termiä aiemmin kuvatessani deweylaisen kasvattavan kokemuksen erityisluonnetta
(Väkevä 1999a, luku 6.1.3). Dewey esitti varsin aristoteelisen käsityksen keinojen kahtalaisesta
luonteesta: toisaalta keinot voivat olla välineitä päämääriin pääsemiseksi, toisaalta ne voivat olla
itsessään vaiheita päämäärien jatkumolla. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan sanoa, että keinot
ovat osa päämäärää (ks. myös Tiles 1990, 157–161, Lachs 1993).
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ja tarpeensa pääsevät kanavoitumaan. Tuleva elämänura on löydettävä itse, ja sen
löytäminen voi olla pitkä prosessi. Ammatin löytäminen tapahtuu ”saamaan tapaan kuin
Kolumbus löysi Amerikan”: mantereen löytämisen jälkeen tulevat löytöretket auttavat
jäsentämään löydettävää maailmaa (emt. 321).
Näitä näkökohtia silmällä pitäen Dewey väittää, että perinteinen ammattikasvatus on
ollut lähinnä nimellistä. Tähän liittyy kaksi näkökohtaa:
1. ”Massojen kasvatus” on ollut selvästi utilitaristista, perustuen pikemminkin
”oppipoikaopetukseen kuin kasvatukseen” (emt.).186
2. Myös keski- ja yläluokan edustajien kasvatus on ollut ammatillista, vaikka heidän
toimiaan ei ole ollut tapana kutsua ammateiksi. Dewey pitää ”omituisen taikauskon”
tuloksena sitä, että opetus ja humanistinen tutkimus on mielletty statukseltaan
korkeampana kuin käytännölliset ammatit (emt. 322). Elitistinen asenne ei ota
huomioon käytännöllisiin ammatteihin liittyviä ”kulttuurisia mahdollisuuksia” (emt.
323). Samalla se unohtaa, että ammatinharjoittaja on vastuussa yhtä paljon
yhteiskunnalle kuin työnantajalleen (emt.).
Dewey erottaa viisi syytä ammattikasvatuksen rekonstruktion ajankohtaisuudelle:
1. Ammattien arvostus on lisääntynyt demokraattisissa yhteiskunnissa. Ihmisten
oletetaan tekevän jotain vastineeksi yhteiskunnan huolenpidosta. Ajan käyttöön
liittyvä sosiaalinen vastuullisuus tunnistetaan demokratiassa herkemmin kuin
aiemmissa yhteiskuntamuodoissa.
2. Erityisesti teolliset ammatit ovat lisänneet merkitystään. Tuotanto on siirtynyt kotoa
teollisuuteen, joka sitoo itseensä yhä useampien työntekijöiden luovan potentiaalin.
Teollisuusjohto on samalla perinyt vastuun sosiaalisten hankkeiden johtamisesta.
Näin sosiaalisen säätelyn ongelmasta on tullut industrialistien ongelma.
3. Teollisuus on teknistynyt. Se perustuu yhä enemmän koneiden hyödyntämiseen
tehtävissä, jotka aiemmin edellyttivät ihmisten työpanosta. Teollisuuden ja tieteen
yhteistyö on tullut kriittiseksi uusien tehokkaampien tuotantovälineiden
tuottamisessa. Tämä on johtanut siihen, että teollisiin ammatteihin liittyy entistä
enemmän ”älyllistä sisältöä ja määrättömästi laajempia kulttuurisia mahdollisuuksia”
(emt. 324). Samalla on lisääntynyt tarve kasvatukselle, joka perehdyttää työntekijöitä
työnsä tieteellisiin ja sosiaalisiin perustoihin. Koneistuminen johtaa koneen ja
ihmisen välisen suhteen rekonstruktioon: siinä, missä aiemmin työläinen käytti
työkaluja omiin tarkoituksiinsa, tuotantovälineiden käytön ehdot määräävät yhä
enemmän työläisen kvalifikaatioita. Niinpä teollisen kehityksen mukanaan tuomaan
älyllisten mahdollisuuksien kasvuun liittyy työn kasvattavuuden väheneminen.
Vastuu työn älyllisten mahdollisuuksien sosiaalisen arvon ja samalla työn tekemisen
sisäisen arvon realisoimisesta jää kouluille.
4. Tieteestä on tullut kokeellisempaa ja vähemmän riippuvaista kirjallisesta traditiosta.
”Teollisen ammatin ainesisältö” antaa tästä syystä enemmän mahdollisuuksia
tieteellisen menetelmän soveltamiseen kuin aiemmin (emt.). Kouluissa on
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Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että Dewey ei hyväksy oppipoikaopetusta didaktiseksi
paradigmaksi. Kasvatukseen liittyy aina laajempi sosiaalis-moraalinen aspekti, jota ammatillisten
kvalifikaatioiden oppiminen ei riitä tyydyttämään. Kasvavan tulisi myös oppia oppimiensa toimien
sosiaalinen merkitys.
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mahdollista keskittyä teollisten tuotantovälineiden ja prosessien tarkasteluun
kontrolloiduissa olosuhteissa.
5. Oppimispsykologian esitysaskeleet ovat Deweyn mukaan linjassa teollisuuden
lisääntyvän merkityksen kanssa. Korostamalla etsimisen, kokeilun ja yrittämisen
”oppimattomia vaistoja” moderni psykologia paljastaa, että oppiminen ei ole valmiin
ainesisällön painamista mieleen, vaan että ”mieli on itsessään alkuperäisten kykyjen
järjestämistä merkityksellisiksi toiminnoiksi” (emt. 325). Kehityspsykologia
puolestaan osoittaa, että siirtyminen varhaisesta kokeilun vaiheesta myöhempään
teoreettisen intressin ohjaamaan vaiheeseen on vähittäistä ja vaatii aikaa.
Deweyn mukaan avain ammattikasvatuksen uudistamiseen löytyy ”vähittäisestä
koulun aineiston ja menetelmien rekonstruktiosta siten, että ne hyödyntävät erilaisia
toimia, jotka ovat tyypillisiä sosiaalisille kutsumuksille, ja tuovat esiin [näiden toimien]
älyllisen ja moraalisen sisällön” (emt.). Tähän sisältyy tärkeä eettinen vaade: ”teollisen
elämän” on ”tehtävä koulun elämä aktiivisemmaksi, enemmän välittömän merkityksen
täyttämäksi, enemmän yhdistyneeksi koulun ulkoiseen kokemukseen” (emt.).
Ammatillisen kasvatuksen tulee varoa palauttamasta itseään pelkän ”elinkeinon
opetukseksi” (trade education), ”keinoksi turvata tekninen tehokkuus erikoistuneissa
tulevaisuuden hankkeissa” (emt. 326).
Dewey peräänkuuluttaa kasvatusta, joka ei pelkästään uusinna tuotannollisia
olosuhteita, vaan toimii ”keinona niiden muuttamiseksi” (emt.). Haluttu muutos tähtää
yhteiskuntaan, jossa toimiin liittyy palvelua, joka sitoo henkilöt entistä enemmän yhteen
(emt.). Vaikka tämä sosiaalinen yhteys jäisi ”kirjallisessa ja kvantitatiivisessa mielessä”
ideaaliksi, Deweyn mukaan siihen on syytä pyrkiä, koska ”jo aiemmin aikaan saadun
sosiaalisen muutoksen laatu piilee tällä taholla” (emt.). Onnistuminen riippuu pitkälti
pedagogisesta rekonstruktiosta: kasvavien asenteita on pyrittävä ohjaamaan suuntaan,
jossa opittavien ammattien sosiaaliset merkitykset herättävät sisäisen kiinnostuksen
niiden harjoittamiseen. Vaikka kasvavien ”luonnetta ja mieltä” ei voikaan muuttaa
”suoralla opetuksella ja suostuttelulla (exhortation), irrallaan teollisista ja poliittisista
olosuhteista”, voimme pyrkiä ”toteuttamaan kouluissa projektiota yhteiskunnasta, jonka
haluaisimme realisoituvan”, ja tätä kautta vaikuttaa yhteiskunnallisiin oloihin (emt.)
Teollistuneelle yhteiskunnalle ominainen työn erottaminen sen sisäisestä
merkityksellisyydestä ei koske pelkästään palkkatyön tekijöitä. Deweyn (emt. 327)
mukaan ”intellektuaalinen ja emotionaalinen rajoittuneisuus on luonteenomaista sekä
työnantajien että työntekijöiden luokalle”. Myös pääomanomistajien kohdalla on usein
kysymys ”älyllisyyden rajoittumisesta teknisille tai ei-humaaneille, ei-liberaaleille
kanaville”, jolloin heidän työnsä ei ”ota huomioon sosiaalisia merkityksiään” (emt.). Kun
ammatillista toimintaa ajaa pelkkä kiinnostus pääoman kertymiseen, työn sosiaalinen
luonne jää helposti varjoon niin työnantajilta kuin työntekijöiltäkin.
Deweyn mukaan ammattikasvatuksen mieltäminen teknisten taitojen tarjoajanai
erityisiä työtehtäviä varten pitää yllä edellä mainittuja dualismeja ”vapaa-ajan ja työn,
kulttuurin ja palvelutehtävän, mielen ja ruumiin [ja] ohjatun ja ohjaavan luokan” välillä
(emt. 328). Eriytyneitä ammatteja ylläpitävässä ja tuotannollisia olosuhteita
reprodusoivassa kasvatuksessa uusinnetaan korkeintaan ”nimellisesti demokraattista”
yhteiskuntaa (emt.). Demokratiaan pyrkivän kasvatuksen tulee tunnustaa ammattien
sosiaalinen kiinnittyneisyys ja tarjota kasvaville tietoa niiden yhteiskunnallishistoriallisista kytköksistä. Kasvatuksen tulee harjoittaa kasvavia tieteellisessä
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tutkimuksessa, talousopissa ja politiikassa, jotta ”tulevaisuuden työläinen pääsisi
kosketuksiin ajankohtaisten ongelmien ja erilaisten menetelmien kanssa [niiden]
parantamiseksi” (emt). Ennen kaikkea kasvatuksen tulisi antaa kasvaville valmiuksia
toimia muuttuvissa olosuhteissa: eksperimentaalisen tieteen hengessä kasvavien tulisi
”kehittää rohkeaa älyllisyyttä ja tehdä [tästä] älyllisyydestä käytännöllistä ja
toimeenpanevaa (executive)” (emt. 329).

4.3.4 Kasvatusfilosofian määritelmä ja tehtävät
Dewey kokoaa Democracy and Educationin teemoja yhteen teoksen neljännessä osassa,
jossa hän pyrkii muodostamaan rekonstruktiivisen kasvatusfilosofian määritelmän ja
pohtimaan tämän määritelmän implikaatioita tietoteorialle ja moraalifilosofialle. Samalla
Deweyn päämääränä on yhdistää rekonstruktiivinen pedagoginen teoriansa laajempaan
filosofiseen näkökulmaan, joka pitää ”älyllis[yyttä] – – tarkoituksellisena toiminnan
kautta tapahtuvana [kokemuksen] uudelleen järjestämisenä” (emt. 333). Tätä voi kutsua
Deweyn kasvatusfilosofian naturalistiseksi lähtökohdaksi.
Deweyn kasvatusajattelun toisena tärkeänä lähtökohtana on huomion kiinnittäminen
”mielen ja aineen, ruumiin ja sielun, ihmisyyden ja fysikaalisen luonnon, yksilön ja
yhteisön, teorian – tai tietämisen – – [ja] tekemisen – väliseen suhteeseen” (emt.).
Deweylle näiden suhteiden merkityksen oivaltaminen liittyy kiinteästi sosiaalisen
elämänkäytännön ongelmien ymmärtämiseen. Tätä voi kutsua Deweyn pedagogiikan
moraaliseksi lähtökohdaksi.
Deweyn laajempana filosofisena tavoitteena on yhdistää naturalistinen ja moraalinen
lähtökohta pedagogisessa kehyksessä. Tämä edellyttää perinteisen (1) filosofian ja tieteen
ja (2) filosofian ja kasvatuksen välisten erottelujen ylittämistä. Dewey etenee pohtimaan
näiden tiedonalojen välisen erottelujen ylittämisen (3) tietoteoreettisia ja (4)
moraaliteoreettisia implikaatioita.

4.3.4.1 Filosofia ja tiede
Deweyn mukaan filosofia on yleensä ymmärretty tutkimuskohteensa puolesta kaikkein
yleisimmän tason tutkimukseksi. Filosofia on tästä näkökulmasta yritys ”ymmärtää –
toisin sanoen [yritys] koota – – maailman ja elämän eriytyneitä yksityiskohtia
yhtenäiseksi kattavaksi kokonaisuudeksi, joka on – – ykseys”, tai ”palauttaa – – [nämä]
yksityiskohdat pieneen määrään perimmäisiä yksityiskohtia” (emt. 334). Lisäksi
filosofialla on katsottu antiikista asti olevan kosketus käytännölliseen viisauteen,
moraaliseen päätöksentekoon.
Deweyn mukaan nimenomaan tämä moraalinen intressi erottaa filosofian tieteestä.
Vaikka tieteen tulokset implikoivat käytännöllisiä toimintamalleja ja -ratkaisuja,
irrallisina esityksinä niillä ei ole todellista filosofista arvoa. Tieteen tulosten filosofinen
merkitys liittyy aina niiden käytännöllisiin seuraamuksiin (emt.). Vasta silloin, ”[k]un
tiede ei [enää] edusta pelkästään raporttia löydetyistä yksittäisistä tosiasioista – –, vaan
yleistä asennetta – –, se sulautuu filosofiaan” (emt.).
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Deweyn mukaan filosofian käytännöllisen aspektin tunnustaminen riittää osoittamaan,
että pyrkimykset maailman kattavaan käsitteelliseen hallintaan ovat pikemminkin
pragmaattisia kuin metafyysisiä. Filosofia ei koskaan kerro koko totuutta: tieteellä on
filosofiaa paremmat valmiudet paljastaa ”perusteltuja yleistyksiä maailmasta” (emt. 335).
Sen sijaan kysymys siitä, minkälainen suhtautuminen maailmaan olisi omaksuttava, on
syvästi filosofinen. Filosofia on ennen kaikkea moraalinen oppialue, joka ohjaa myös
tieteellisen toiminnan etiikkaa.
Filosofian ”kattavuus” viittaa Dewey näkökulmasta sen kykyyn tarkastella asioita
niiden laajimmassa mahdollisissa merkitysyhteyksissä (emt.). Filosofian ”yhtenäisyys”
taas viittaa ”jatkuvuuteen”, johon liittyy valmius toimia tilanteiden vaatimilla tavoilla
(emt.). ”Filosofinen asenne” tarkoittaakin Deweylle yleisesti ottaen tilanneherkkyyttä ja
kykyä pitää yllä hallittua jatkuvuutta ongelmanratkaisutoimintojen kesken (emt.). Tästä
näkökulmasta filosofian harjoittaminen liittyy nimenomaan sellaiseen avoimuuteen ja
kurinalaisuuteen, jota jatkuva kasvu, ja tätä kautta myös systemaattinen kasvatus,
edellyttävät.
Deweyn (emt.) mukaan ”lopullisuus” (finality) on absurdi vaade filosofiassa. Kuten
tiede, filosofia on erottamattomasti tekemisissä kontingentin kokemusaineiston kanssa,
mikä tarkoittaa, että se ei voi koskaan päätyä muuta kuin tulkinnallisiin esityksiin
maailmasta (ks. myös luvut 2.2.1, 2.2.3 ja 3.7.1). ”Lopullisuus” voi filosofiassa viitata
korkeintaan sen kykyyn ”tunkeutua kokemuksen syville tasoille”, asioiden välisiin
merkityssuhteisiin (emt.). Voidaan sanoa, että filosofinen työ saa kokonaisvaltaisuutta,
kattavuutta, yhtenäisyyttä ja lopullisuutta tutkittavien kysymysten systemaattisesta
käsittelystä. Sen tavoitteena on kontekstualisoida tarkasteltavat ongelmat, liittää ne
merkitysyhteyksiinsä.
Filosofian ja tieteen välistä eroa voi Deweyn mukaan hahmottaa myös kiinnittämällä
huomiota ajattelun ja tiedon väliseen erotteluun. Siinä, missä ajattelu viittaa eteenpäin
suuntautuvaan pyrkimykseen ratkaista käsillä olevia ongelmallisia situaatioita, tieto
viittaa tutkimuksen kautta ”vakiinnutettuihin, järjestettyihin [ja] järjellisesti
aikaansaatuihin objekteihin” (emt.). Filosofinen asenne liittyy ajattelun pyrkimykseen
hyödyntää näitä ”objekteja” ongelmien luovassa ratkaisussa. Filosofiassa on kyse ennen
kaikkea sen tietämisestä, ”mitä tiedetty edellyttää meiltä” (emt.). Filosofian arvo on toisin
sanoen ongelmien ”määrittelyssä ja menetelmien ehdottamisessa niiden ratkaisemiseksi”
(emt.).
Dewey kuvaa Democracy and Educationissa filosofiaa yhä varsin hegeliläisin – tosin
perin pohjin naturalisoiduin – termein ”ajatteluksi, joka on tullut tietoiseksi itsestään – –
[yleistämällä] paikkansa, tehtävänsä ja arvonsa kokemuksessa” (emt.). Hegeliläiseen
vaikutukseen viittaa myös Deweyn kuvaus filosofian dialektisuudesta: ”vaade
”totaaliselle” asenteelle nousee esiin, koska on olemassa tarve elämän erilaisten
keskenään ristiriitaisten intressien yhdistämiseen toiminnassa” (emt.). Toisin sanoen
uudet filosofiset näkökulmat rakennetaan aiemmin yhteen sovittamattomien
ajatussysteemien konfliktien ratkaisuyrityksinä. Tämä koskee yhtälailla ”kotikutoisia”
(homespun) ideoita kuin laajoja filosofisia systeemeitä (emt.).
Sen, että filosofia on vuosisatoja toistanut samankaltaisia kysymyksiä ja asetelmia, voi
Deweyn mukaan ottaa lähinnä merkkinä siitä, että ihmisiä koskettavat käytännölliset
kysymykset ovat toistuneet samankaltaisina sukupolvesta toiseen. Filosofian
kiinnittyminen ihmiselämään selittää myös filosofisten ajatussuuntien moninaisuuden.
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Koska elämä on moninaista ja muuttuvaa, uusia kysymyksenasetteluja ja
ratkaisumahdollisuuksia kumpuaa alati esiin. Deweyn mukaan filosofian perimmäinen
aihepiiri, inhimillinen kokemus, säilyy kuitenkin yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka
erilaisten elämänmuotoihin liittyvät sosiokulttuuriset järjestelyt tuottavatkin siihen
erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. Kokemuksen alkuperäisen yhteyden
havaitseminen tuo Deweyn mukaan myös näkyviin filosofian ja kasvatuksen välisen
läheisen yhteyden. (Emt. 337.)

4.3.4.2 Filosofia ja kasvatus
Deweyn (emt.) mukaan ”kasvatus tarjoaa erityisen (vantage) perustan, jonka kautta on
mahdollista tunkeutua filosofisten keskustelujen inhimilliseen merkityksellisyyteen,
erotettuna teknisestä [merkityksellisyydestä]”. Tällä käsityksellä on pragmatistinen
tausta. Kun filosofisia pohdintoja lähestytään ”niiden erojen [puolelta], joita ne tuottavat
silloin, kun niiden mukaan toimitaan, niiden muotoilemat elämäntilanteet eivät ole
koskaan kaukana näkyvistä” (emt.). Kasvatuksellinen näkökulma auttaa Deweyn mukaan
palauttamaan filosofiset kysymykset elämänkäytännön yhteyteen. Filosofian moraalinen
arvo tulee parhaiten esiin tulevien sukupolvien kasvatuksessa kohti demokraattista
elämäntapaa (emt. 338).
Dewey vaatii oman aikansa filosofiaa luopumaan abstrakteista muotoiluista sikäli, kun
näillä ei ole merkitystä sosiaalisen elämän edistämisen kannalta. Tämä varsin radikaali
vaade nojaa filosofian pedagogiseen tulkintaan. Dewey katsoo, että filosofian tehtävänä
on auttaa kasvatusta osoittamaan paikkansa sosiaalisessa elämässä ja vastavuoroisesti
tarjota kasvatukselle malli älyllisyydestä toiminnassa. Filosofian kautta kasvatus oppii
hyödyntämään tieteellisiä epävarmuuden hallinnan keinoja ”reilummalla ja vapaammalla
toiminnan kentällä”, jonka demokraattinen elämäntapa tarjoaa (emt.).
Filosofialle tarjoutuu Deweyn esittämästä näkökulmasta kaksi tehtävää: (1) kritisoida
yhteiskunnallisia päämääriä ”suhteessa tieteen olemassa olevaan tilaan” sekä (2) tulkita
tieteen tuloksia ”tulevaisuuden sosiaalisen pyrkimyksen merkityksessä” (emt. 339).
Nämä tehtävät edellyttävät käytännön tasolle vietyä eksperimentaatiota, sillä
”filosofisella teorialla ei ole hallussaan Aladdinin lamppua[, jonka avulla se voisi
realisoida] arvot, jotka se älyllisesti konstruoi” (emt.). ”Kasvatuksellisten taiteiden”
(educative arts) kautta filosofia voi luoda keinoja ”hyödyntää ihmisten energioita
yhteydessä elämän vakaviin ja ajattelurikkaisiin käsityksiin” (emt.). Kasvatus toimii näin
filosofian ja tieteen eksperimentaalisena laboratoriona.
Pohtiessaan syitä kasvatuksen ja filosofian välille tehtävään erotteluun Dewey
hyödyntää jälleen historiallis-rekonstruktiivista lähestymistapaa. Hän muistuttaa, että
länsimainen filosofia kehittyi jo antiikissa yhteydessä kasvatuksellisiin kysymyksiin
(emt.). Varhaisen luonnonfilosofian metafyysinen kiinnostus kääntyi pedagogiseksi
kiinnostukseksi
sofistien
toimesta.
Kun
tämä
”ensimmäinen
joukko
ammattilaiskasvattajia” alkoi opettaa vapaille kansalaisille hyveitä ja kansalaistaitoja,
filosofia alkoi samalla tarkastella ”yksilön ja universaalin, [tai] jonkin kattavan luokan,
tai jonkin ryhmän” välisiä suhteita (emt. 340). Samalla heräsi kysymys moraalisen
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opetuksen merkityksestä, mikä puolestaan johti entistä laajempaan filosofinen
kiinnostukseen muodollista kasvatusta kohtaan.
Dewey katsoo, että vaikka filosofia eriytyikin jo varhain omaksi oppialueekseen, sen
alkuperäinen yhteys kasvatukseen on edelleen elvytettävissä. Kasvatusfilosofia ei tällöin
jää pelkäksi pedagogiikan erityisalaksi tai yleisempien filosofisten ajatusten soveltajaksi.
Pikemminkin se voidaan rekonstruoida ”oikeiden mielellisten ja moraalisten tapojen
eksplisiitti[seksi] muotoilu[ksi] suhteessa ajankohtaisen sosiaalisen elämän ongelmiin”
(emt. 341).
Deweyn (emt.) mukaan tällainen filosofian rekonstruktio tapahtuu luontevimmin ”käsi
kädessä” yhteiskunnan rekonstruktion kanssa. Pedagoginen muutostarve ja sen
yhteydessä ilmenevä tarve filosofisten ajatusten muokkaamiseen heijastavat muutoksia
sosiaalisessa elämässä. Deweyn mukaan nämä muutokset edellyttävät filosofisten
käsitteiden rekonstruktiota pedagogisesta näkökulmasta.

4.3.4.3 Tietoteoreettisia implikaatioita
Pohtiessaan rekonstruktiivisen pedagogiikkansa tietoteoreettisia seuraamuksia Dewey
(emt. 343) painottaa jälleen kerran eroa oman jatkuvuutta korostavan organistisen
filosofiansa ja ”dualististen” filosofioiden välillä. Dualistiset filosofiat perustuvat
Deweyn mukaan keinotekoisiin erotteluihin, joiden ”alkuperän olemme löytäneet niistä
jyrkistä (hard and fast) muureista, jotka erottavat sosiaalisia ryhmiä ja luokkia ryhmien
sisällä” (emt.). Sosiaaliset raja-aidat toimivat vapaan vuorovaikutuksen esteinä
erottaessaan ”elämä-kokemuksen” (life-experience) eri alueita toisistaan ja
määrittäessään näille alueille omat sisältönsä, päämääränsä ja arvonsa (emt.). Dualistinen
filosofia voi yrittää ylittää dualisminsa vetoamalla ”johonkin korkeampaan kuin mitä
löytyy kokemuksesta, [ts.] pakenemalla – – transsendentaaliselle alueelle” (emt.). Tätä
kautta dualistinen ajattelu ei kuitenkaan pääse irti metafyysisistä kahleistaan. Se on
tuomittu päätymään kantilaiseen erotteluun ilmiöiden ja asioiden itsensä välillä (emt.).
Dualistinen ajattelutapa ei ole Deweyn mukaan voinut olla jättämättä jälkeään
kasvatusfilosofiaan. Rekonstruktiivisen pedagogiikan olisikin pyrittävä työstämään
kasvatusfilosofisia erotteluja niin, että niiden haitalliset käytännölliset seuraamukset
tulevat selvästi esiin. Erityisesti seuraavat erottelut kaipaavat Dewey mukaan huomiota
(emt. 343–345):
1. Empiirinen vs. rationaalinen tieto. Tämä erottelu heijastaa antiikista periytyvää
uskomusta, jonka mukaan kontemplatiivinen pohdiskelu voisi johtaa korkeampaan
tietämiseen kuin empiirinen tutkimus. Empiirisen ja rationaalisen tiedon välisen
erottelun vastineena toimii ontologinen erottelu partikulaarien ja universaalien
välillä. Järjen ajatellaan koskettavan universaaleja, yleisiä periaatteita ja lakeja,
kokemuksen partikulaarisia yksityiskohtia. Pedagogiikassa tämä erottelu johtaa
siihen, että toisaalta oppilaan oletetaan tutustuvan yleisiin käsitteellisiin suhteisiin,
toisaalta hänen odotetaan tekevän empiirisiä havaintoja yksityiskohdista.
2. Ulkoinen vs. sisäinen oppiminen. Tämä erottelu näkyy oppiaineksen dualistisessa
ymmärtämisessä toisaalta objektiivisena tietovarastona, toisaalta subjektiivisena
tiedon konstruktion prosessina. Filosofisesti tähän liittyy taipumus ajatella totuutta ja
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sitä etsivää mieltä alkuperäisesti erillisinä olemuksina ennemmin kuin oppimisen
kautta eriytyvinä funktioina. Pedagogisesta näkökulmasta kyse on myös
oppiaineksen ja oppimismetodin dualismista, ”auktoriteetista riippuvaisen elämän
osan” ja vapaan yksilöllisyyden välisestä erottelusta (MW 9, 345).
3. Tietäminen passiivisena vs. aktiivisena. Tähän dualismiin liittyy ”puhtaasti
empiiristen – – asioiden” erottaminen järkiperäisestä tiedosta (emt.). Empiirisen
tiedon ajatellaan olevan tulosta mielestä riippumattomista aistivaikutelmista.
Rationaaliset asiat taas samaistetaan henkiseen tai hengelliseen, mielen sisäiseen
muuttumattomaan maailmaan. Mielen katsotaan saavuttavan ikuiset totuudet
intuitiivisesti,
löytäen
ne
omista
transsendentaalisista
periaatteistaan.
Yhteiskunnallisesti tämä heijastuu erotteluna niiden välillä, joita ”hallitaan suoraan
asioihin liittyvällä huolella” ja niiden välillä, joiden oletetaan olevan ”vapaita
kultivoimaan itseään” (emt.). Kasvatuksessa mainittu dualismi liittyy
aistiharjoituksen erottamiseen kirjatiedosta.
4. Tunne vs. järki. Neljännen vastakkainasettelun valossa tunteen ajatellaan olevan
subjektiivista ja yksilöllistä ja eroavan näin ”puhtaasta älyllisyydestä”, jonka
ajatellaan olevan objektiivista, absoluuttista ja universaalia (emt.). Mielen tehtäväksi
katsotaan ikuisen totuuden tavoittelu, tunteen tehtäväksi ”henkilökohtaisen edun ja
tappion” punnitseminen (emt.). Kasvatuksessa tätä dualismia vastaa oppilaan
välittömän intressin laiminlyönti ja oppimisen saattaminen kokonaan ulkoisten
herätteiden alaiseksi.
Deweyn (emt. 346) mukaan edellä mainitut erottelut kulminoituvat tietämisen ja
tekemisen (tai teorian ja käytännön) välille tehtyyn erotteluun. Mainittu dualismi koskee
myös kehon ymmärtämistä välineenä ja mielen käsittämistä päämääränä. Deweyn
mukaan tällaisia erotteluja välittävän kokonaisvaltaisen tiedonfilosofian puolesta puhuu
kolme seikkaa:
1. Fysiologian ja psykologian edistys ovat osoittaneet, että mielen toiminta liittyy
keskushermoston toimintaan. Tämän hyväksyminen on johtanut siihen, että
perinteinen sielun ja ruumiin dualismi on korvattu aivojen ja muun kehon
dualismilla. Funktionaalisessa psykologiassa hermosto ymmärretään erikoistuneeksi
koordinaatiojärjestelmäksi, joka tasapainottaa kehollisia toimintoja elinympäristön
muutosten suhteen. Vastaavasti mielessä ei ajatella olevan kyse passiivisesta
mekanismista, vaan kokonaisvaltaisesta ja intentionaalisesti (ts. tarkoitushakuisesti)
toimivasta taipumuksesta, jossa motoristen reaktioiden ja ajattelun prosessit
sovitetaan toisiinsa. ”Keho-mieli” paitsi mahdollistaa toiminnan elinympäristössä,
myös auttaa organismia toimimaan mahdollisimman menestyksekkäästi
ennakoimalla, ”mikä seuraava ärsyke tulee olemaan” (emt., ks. myös LW 1, luku 7).
Keskushermosto välittää toiminnan eri vaiheita tavalla, jotka luovat pohjan
”jatkuvalle toiminnan tunnistamiselle niin, että sen jatkuvuus pysyy yllä” – toisin
sanoen niin, että organismi kykenee vaikuttamaan edeltä käsin tuleviin tapahtumiin
sen perusteella, mitä se on aiemmin oppinut (MW 9, 346). Tietäminen on tästä
näkökulmasta ennen kaikkea taito, kokemuksen hallinnan muoto, jota ei voi
luontevasti erottaa motorisesta toiminnasta. (Emt. 346–347.)
2. Biologian ja evoluutioteorian kehitys antaa lisätukea käsitykselle mielen ja motorisen
toiminnan orgaanisesta yhteydestä. Dewey katsoo, että evoluutioteorian tärkein
”filosofinen merkitys” on siinä, että se tuo esiin jatkuvuuden ”yksinkertaisempien ja
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kompleksisempien orgaanisten muotojen välillä” (emt. 347). Mieli, tai älyllisyys, on
tulosta keho-ympäristö-transaktioista, toiminnan sovittamisesta muuttuvaan
ympäristöön. Tietoteoriassa tämän organistisen periaatteen hyväksyminen tarkoittaa,
että tietämisen tehtävänä ei enää pidetä vain maailman tapahtumien kirjaamista.
Tieto on ennemmin ”osallistumisen muoto” kuin maailman asiantilojen toteamisen
tapa (emt.).
3. Kokeellisen menetelmän kehittäminen tieteessä on tuonut mukanaan lopullisen
tarpeen muutokselle tietoteoriassa. Deweyn (emt. 348) mukaan eksperimentaalisella
metodilla on kaksi tärkeää tietoteoreettista implikaatiota. Toisaalta se osoittaa, että
tieto on tietoa vain toiminnan tuloksena, ts. vain sellaisten fysikaalisten muutosten
aikaansaamisen johdosta, jotka vahvistavat hypoteettiset käsityksemme. Ilman
kokemuksen suomaa vahvistusta uskomuksemme jäävät arvauksiksi. Toisaalta se
viittaa ajattelun hyödyllisyyteen siinä määrin, kuin ajattelu auttaa ennakoimaan
tulevaisuuden tapahtumia nykyisten tapahtumien havainnoinnin perusteella.
Vaikka kokeellinen menetelmä onkin tieteessä suhteellisen uusi metodologinen
innovaatio, Dewey katsoo, että yleisesti ottaen eksperimentaatio on ”yhtä vanha kuin
elämä” (emt.). Koska eksperimentaation merkitys yhdistettiin aiemmin lähinnä teknisiin
taitoihin, sen voimaa ratkaista filosofisia ongelmia vähäteltiin. Tähän liittyi Deweyn
mukaan se, että ihmiset halusivat ”dogmin tukea – – vapauttaakseen itsensä ajattelun
vaivasta ja vastuusta ohjata toimintaansa ajattelemalla” (emt. 348–349). Dewey katsoo,
että dogmatismin aika alkaa olla ohi:
Jokainen edistysaskel kokeellisen menetelmän vaikutusvallassa on varmasti omiaan –
– jättämään vaille lain suojaa sellaiset kirjalliset, dialektiset ja autoritaariset
uskomusten muodostamisen menetelmät, jotka ovat hallinneet kouluja
menneisyydessä, ja [edistämään] sellaisiin menetelmiin kohdistuvaa arvostusta, jotka
edistävät aktiivista kiinnostusta asioihin ja henkilöihin, [ja] joita ohjaavat ajallisen
ulottuvuuden ja tilassa olevien asioiden ulottuvuuden laajentamisen päämäärät.
Aikanaan tietoteoria tullaan johtamaan käytännöstä, joka on kaikkein
menestyksekkäin tuottamaan tietoa: tällöin tuota teoriaa tullaan soveltamaan niiden
menetelmien parantamiseen, jotka ovat vähiten menestyksekkäitä.
Deweyn (emt.) mukaan dualistiset tietoteoreettiset näkökulmat eivät ole
kasvatuksellisesti hedelmällisiä, koska ne eivät perustu eksperimentaalisen menetelmän
täyteen hyödyntämiseen. Ne eivät hyväksy sitä, että tiedon tuoton funktiona on tehdä
kokemus ”vapaammin muiden kokemusten hyödynnettäväksi”, ja tätä kautta vapauttaa
kokija ”vaivattomampaan ja tehokkaampaan toimintaan – – tulevaisuudessa”: (emt.). Ne
eivät myöskään ymmärrä, että tiedon tuotto edellyttää, että toimija tiedostaa ”mitä aikoo”
(what he is about), ts. että hän tulee tietoiseksi niistä olosuhteista, joiden alaisena hän
toimii ja kykenee muuttamaan tarvittaessa vakiintuneita tapojaan olosuhteiden
edellyttämällä tavalla (emt. 350).
Dewey (emt.) päätyy määrittelemään tiedon ”objektin yhteyksien havaitsemiseksi,
joka määrää sen [tiedon] soveltuvuuden annetussa tilanteessa”. Tiedon ensisijaisena
tehtävänä on sopeuttaa organismi ympäristöön. Ihmisen elämässä tämä tarkoittaa ennen
kaikkea käytännöllistä pyrkimystä käsitellä kokemusainesta tarkoituksenmukaisella
tavalla. Halusimme tai emme, tietomme maailmasta on instrumentaalisten
käytäntöjemme ehdollistamaa. Voimme kuitenkin aina pyrkiä ylittämään vakiintuneet

237
tapamme: omaksumalla kriittisen asenteen voimme ylittää välittömän, empiirisen
kokemuksemme lähtökohdat. Tällöin uskomuksemme saattavat menettää sitä tukea,
jonka aiempi kokemus niille on antanut. Kohtaamme tutkimuksen ”hämärävyöhykkeen”
tai ”reunan”, alueen, josta nousevat ongelmat vaativat lisähuomiota ja uusien
ratkaisumallien soveltamista. Dewey yhdistää kasvatuksen arvon nimenomaan tällaisen
kriittisen, tutkivan asenteen kehittymiseen.
Dewey käyttää tässä esimerkkinä ”alkuasukkaiden” reaktiota taivaalla kiitävään
komeettaan (emt.). Vaikka alkuasukasheimo saattaa vaikuttaa länsimaisesta tarkkailijasta
absurdilta yrittäessään ajaa komeetan pois samalla tavalla kuin uhkaavan villieläimen,
menetelmää voi pitää loogisena otettaessa huomioon heimon jäsenten aiemmat
kokemukset. Länsimaisen tarkkailijan erottaa alkuasukkaista hänen yleisempi tietonsa
komeetan yhteyksistä: hän ei ota komeettaa erillisenä, välittömästi uhkaavana ilmiönä,
vaan tarkastelee sitä yhteyksissään muihin taivaanilmiöihin, astronomiseen järjestelmään.
Tämä vapauttaa hänet tarkastelemaan ilmiötä laajemmasta näkökulmasta.187
Deweyn (emt.) mukaan tällaiselle laajemman näkökulman omaksumiselle voidaan
osoittaa kaksi hyödyllistä seuraamusta: (1) lisääntyvä hallinnan voima, joka seuraa
asioiden välisten suhteiden hallinnasta, ja (2) laajeneva ”koettu merkityksellisyys” (emt.
351). Edellinen täyttää tiedon instrumentaalisen funktion, ulkoisen tehokkuuden.
Jälkimmäiseen liittyy sisäinen (elämyksellinen) palkitsevuus, jonka Dewey katsoo
seuraavan tietoisuuspiiriä laajentavaa merkityksenmuodostusta siitä riippumatta, miten
laajaksi tiedon sovellusarvo osoittautuu tulevassa kokemuksessa.
Tiedon raakasisältö, empiirinen aineisto, koostuu nykyisistä havainnoista ja
menneisyyden havaintojen jättämistä muistijäljistä. Tieto rakentuu kuitenkin todella vasta
silloin, kun tätä aineistoa käytetään viittaamaan tulevaisuuden mahdollisiin asiantiloihin.
187

Esimerkki tuo mieleen Evans-Pritchardin tutkimukset Azande-heimon magiasta ja niiden
innoittamat kulttuurisensitiiviset näkökulmat kieleen ja logiikkaan, joita on käsitelty mm. teoksissa
Winch (1979) ja Habermas (1984, 55–66). Deweyn ajatuksena tuntuu olevan, että vaikka
alkuasukasheimon uskomus ei olekaan vedenpitävä ottaen huomioon tieteen tarjoaman evidenssin,
sitä voidaan pitää johdonmukaisena aiemmin opitun valossa. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa,
että komeettaa ei tosiasiassa voi ajaa pois kuten villieläintä. Kyseessä ei ole näin ollen varhainen
versio Wittgensteinin kielipeliteoriasta, ainakaan sen relativistisista kehittelyistä, ts. siitä, että
meidän tulisi hyväksyä heimon toimintatapa rationaalisena huolimatta sen ristiriitaisuudesta oman
uskomusjärjestelmämme kanssa. On erilaisia tapoja oikeuttaa uskomus: tieteellinen (so.
eksperimentaalinen) tapa on erityisen tehokas, koska se osoittaa riittävän abstraktilla tasolla ilmiön
yhteydet muihin ilmiöihin tehden tätä kautta mahdolliseksi uskomuksen (hypoteesin, teorian)
kokeellisen verifioinnin. Vaikka on myönnettävä, että tieteellinen eksperimentaatio perustuu
tiettyyn kulttuurisesti omaksuttuun ajatusmalliin, mikä tekee sen voiman yhtä alttiiksi epäilyille
kuin kaikkien muidenkin menetelmien voiman, on myös muistettava, että Dewey pitää
eksperimentaalista ajattelutaipumusta kaiken älyllisen ajattelun perustana (missä hän saattaa tietysti
olla väärässä). Tärkein seuraamus Deweyn ajattelutavan hyväksymisestä on, että eksperimentaalista
asennetta soveltamalla voimme irrottautua sellaisista perinneuskomuksista, joista voi olla vahinkoa
pitkällä tähtäimellä (jos esimerkiksi komeetan törmääminen maahan pitäisi estää, heimon
suosimista pelottelukeinoista tuskin on paljoakaan apua, uskoivat heimon jäsenet niiden
toimivuuteen tai eivät). Nähdäkseni Dewey itse todella uskoi, että tieteellinen selitys on parempi
(pragmaattisesti toimivampi) pitkällä tähtäimellä.
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Tieto tarjoaa ennen kaikkea ymmärtämisen välineen suhteessa siihen, mitä
tulevaisuudessa tulisi tehdä. Tätä kautta tietoon sisältyy eettinen ulottuvuus. Esimerkiksi
lääkärin tieto, vaikka se perustuukin hänen henkilökohtaiseen kokemukseensa ja hänen
saamaansa informaatioon siitä, millaisia tuloksia lääketiede on aiemmin saavuttanut, on
tietoa ennen kaikkea siksi, että se tarjoaa keinot, joilla lääkäri ”tulkitsee tuntemattomia
asioita, joita hän kohtaa, täyttää osittaiset ilmeiset tosiasiat yhdistetyillä vihjatuilla
ilmiöillä, ennakoi niiden todennäköisen tulevaisuuden, ja laatii suunnitelmansa sen
mukaan” (emt.).
Jos tieto erotetaan käytöstään, siitä voi tulla ”esteettisen kontemplaation kohde”
negatiivisessa, tuottamattomassa mielessä (emt.). Tällainen esteettinen havainto ei vielä
riitä älyllisen kokemuksen faktoriksi: korkeintaan, kuten edellä on jo esitetty, kyseessä on
älyllistä tutkimusta edeltävä tunnettu kvaliteetti (ks luku 3.2.3.1). Kokemuksen
alkuperäisen yhtenäisyyden ”harmonisen organisaation” tuntuma ei ole vielä riittävä tae
kokemuksen kasvattavuudesta: keskeistä on, että jotkut kokemuspiirin aspektit ovat
objektivoitavissa sillä ”liikkuvalla näyttämöllä, jonka puitteissa toimimme (in which we
are implicated)” (emt.). Ei myöskään riitä, että automaattisesti oletamme, että aiemman
tiedon ja tulevien tapahtumien säätelyn välillä piilee merkitysside: asiasta pitää ottaa
selko ainoalla suhteellisen luotettavalla menetelmällä, joka meillä on käytettävissämme,
eksperimentoimalla.
Dewey (emt. 353–354) kutsuu Democracy and Educationissa kehittelemäänsä
tiedonnäkökulmaa ”pragmaattiseksi” erottaen sen keskeiseksi tunnusmerkiksi
jatkuvuuden tunnustamisen tiedon ja toiminnan välillä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna
tietäminen koostuu ”tavoista, jotka tekevät toiminnastamme älyllistä” (emt. 354). Näin
ymmärrettynä tieto on paljon enemmän kuin kunkin hetkisen tietoisuutemme sisältö:
siihen liittyy aina kokemuksen taustaan uppoutuvaa dispositionaalista ainesta, jonka
avulla voimme ymmärtää, mitä on tapahtumassa ja mitä olemme tekemässä. Tietäminen
on toiminto, jolla teemme aiempia dispositioitamme itsellemme ja toisillemme tietoisiksi,
jotta voimme hallita itsemme ja ympäristömme välistä suhdetta ja tarvittaessa muuttaa
aiempia tottumuksiamme tilanteiden vaatimalla tavalla (emt.).
Dewey ihmettelee avoimesti, miksi monet perinteiset filosofiset koulut ovat päätyneet
pitämään tietoa itsessään valmiina ja täydellisenä irrottaen sen näin sen
soveltuvuudestaan tulevaisuuden ongelmanratkaisuun. Hän pitää tätä erottelua myös
todennäköisenä syynä sille, että koulut ovat päätyneet ”sellaisten kasvatuksellisten
menetelmien sponsoreiksi, jotka asianmukainen tiedonkäsitys tuomitsee” (emt. 352).
Pedagoginen reformi edellyttää perinteisen epistemologian rekonstruktiota, millä on
kouriintuntuvia seuraamuksia paitsi kasvatusfilosofialle, myös laajemmassa mielessä
moraaliteorialle.

4.3.4.4 Moraaliteoreettisia implikaatioita
Dewey hyödyntää Democracy and Educationissa rekonstruktiivista strategiaansa myös
moraaliteorioiden taustalla olevien filosofisten dualismien kohdalla. Hän argumentoi
tässä yhteydessä lähinnä neljää perinteistä moraalifilosofista erottelua vastaan.
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(1) Sisäinen vs. ulkoinen toiminta. Deweyn (emt. 356) mukaan perinteinen dualismi,
joka erottaa moraalisen toiminnan sisäiset ja ulkoiset piirteet toisistaan, ei voi olla
heijastumatta oman aikamme moraaliteorioissa. Tätä kautta se vaikuttaa myös eettisen
kasvatuksen periaatteisiin.
Dewey pitää moraalisen toiminnan sisäisen ja ulkoisen vaiheen erottelua merkkinä
ajattelutavoista, jotka irrottavat moraalisen toimijan luonteen hänen toimintansa
ulkoisista seuraamuksista (emt.). Luonnetta, jota pidetään motiivien lähteenä,
tarkastellaan tästä näkökulmasta jonain puhtaasti psykologisena, yksilön tietoisuuden
sisäisenä asiana, samalla kun toiminta rajataan ulkoiseen vaikuttamiseen. Deweyn
näkökulmasta tämä on tarpeeton erottelu: moraalinen toiminta edellyttää aina sekä
objektiivisiin asiaintiloihin vaikuttamista että ”harkintojen hyvien ja huonojen puolien
punnitsemista” (emt.). Naturalistisesta näkökulmasta ”sisäinen” viittaakin lähinnä
toiminnan alustavaan, harkitsevaan vaiheeseen ja ”ulkoinen” konkreettiseen ”energian
suuntaamiseen ympäristön muuttamise[ksi]” (emt.).
On totta, että toiminnan reflektiivisellä vaiheella on tärkeä osuus moraalisen harkinnan
ja päätöksenteon kannalta. Deweyn mukaan ”tietoiset ajatuksemme, havaintomme,
toiveemme [ja] vastenmielisyytemme (aversions)” edustavat kritiikin mahdollisuutta,
mahdollisuutta vapautua rutiinista ja impulsiivisuudesta (emt.). Toisaalta moraalisella
harkinnalla on aina myös objektiivinen ja vaikuttava perusta: halu saada aikaan muutosta
juontuu tavanomaisen toimintamallin sopimattomuudesta tilanteeseen (emt. 358).188
Ristiriitainen tilanne kutsuu esiin tarpeen reflektiolle. Reflektion hyödyntäminen
edellyttää kuitenkin kurinalaisuutta: reflektio tulee sovittaa ongelmallisen tilanteen
piirteisiin ja erilaisten ratkaisumahdollisuuksien pragmaattiseen toimivuuteen. Toisin
sanoen mielen ”sisäinen” toiminta tapahtuu aina sen ”ulkoisen” toiminnan ehdoilla. Mieli
ei ole erillinen olemassaolon alueensa, vaan pragmaattisen toimijan käytössä oleva keino
ohjata tulevaa kokemusta.
Kuten edellä on käynyt ilmi, mielen ja toiminnan filosofisen dualismin syntymisen
tausta on Deweyn (emt.) mukaan yhteiskunnallinen. Dewey (emt. 358–359) katsoo, että
teoreettista kontemplaatiota ylistävät ”sisäänpäin kääntymiset” ovat toistuneet myös
etiikan historiassa. Esimerkiksi kristinuskon varhaisina vuosisatoina siihen liittyvät
moraalikäsitykset muotoiltiin pitkälti antiikista periytyvän dualistisen metafysiikan
pohjalta. Ulkoisen toiminnan alue tuomittiin moraalisesti merkityksettömänä, ja sisäinen
totuus ja ideaalinen kultivaatio katsottiin filosofisesti ensiarvoiseksi (ks. luku 4.3.3.5).
Vastaava tilanne toistui Deweyn mukaan myöhemmin, kun Kant vaati velvollisuusetiikan
omaksumista (praktisen) toiminnan ohjenuoraksi ennen toiminnan käytännöllisten
(pragmaattisten) seuraamusten pohdintaa (emt. 359). Mainittu vaatimus johti sittemmin
hegeliläiseen vallitsevien yhteiskunnallisten instituutioiden idealisaatioon absoluuttisen
Järjen objektivaatioina. Dewey katsoo, että myös empiristisen utilitarismin
seuraamusetiikka oli ongelmallinen keskittyessään pelkästään yksilöiden tekoihin.

188

Tähän liittyy Deweyn taipumus pitää tutkimuksen (myös moraalisen tutkimuksen) lähteenä
koko situaation ongelmallisuutta: ongelma on enemmän kuin subjektiivisesti koettu häiriötila (ks.
luku 3.2.3.2). Koko tilanne vaatii ratkaisua, ei vain ongelman mieltävä organismi. Tästä
näkökulmasta moraalifilosofian ongelmakenttä laajenee yksilön tunnekokemuksen ulkopuolelle
niin, että siihen liittyy sekä biologisia että sosiokulttuurisia faktoreita (vrt. Hook 1981, xi).
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Kumpikaan etiikan muoto ei kyennyt ratkaisemaan perustavaa moraalista dualismia
moraalisen kokemuksen sisäisen ja ulkoisesta puolen välillä.
Deweyn mukaan ”tavanomainen moraali, ja tätä kautta [myös] luokkahuoneen
[moraali], [ovat] todennäköisesti – – kompromiss[eja] molemmista [edellä esitetyistä]
näkemyksistä” (emt.). Toisaalta yksilöllisiä tuntemuksia pidetään eettisesti ensisijaisina:
katsotaan, että yksilöllä täytyy olla hyvää tahtoa toimiakseen moraalisesti. Toisaalta,
koska moraalista toimintaa pidetään harkintaan perustuvana, siihen liitetään vaatimus sen
seuraamusten ulkoisen arvon punnitsemisesta riippumatta siitä, mitä yksilö sisimmässään
tuntee. Tässä mallissa kokemuksen sisäisen ja ulkoisen vaiheen välinen epätasapaino jää
voimaan synnyttäen jännitteen moraalisen toiminnan sisäisten ja ulkoisten vaiheiden
välille.
Deweyn mukaan em. jännitteen purkamiseksi on tärkeää tunnustaa, että moraalinen
toimija kykenee ennakoimaan toimintansa vaikutuksia parhaiten tilanteissa, jotka
herättävät hänen kiinnostuksensa, ja joihin liittyy tätä kautta aktiivista, intentionaalista
reflektiota. Vain tällaisissa reflektiivisissä tilanteissa toimijan omasta ”halusta” (desire) ja
reflektiivisen ajattelun vaatimuksesta voi tulla toimintaan sisään rakentuvia tekijöitä
(emt.). Toisaalta tietoinen pyrkimys moraaliseen hyvään voi herätä vain toiminnassa, joka
toteuttaa ja kanavoi toimijan omaa intressiä: toisaalta tietoisuus on ensisijaisesti
välttämätön sellaisen ”toiminnan henkenä ja laatuna”, joka pyrkii määrättyihin
tarkoituksiin ja seuraamuksiin (emt. 360).
(2) Velvollisuus vs. intressi. Deweyn mukaan toinen moraaliteoriassa yleisesti tehty
erottelu koskee ”periaatteesta” toimimisen ja ”kiinnostuksen” mukaan toimimista (emt.).
Periaatteen mukaan toimimisen ajatellaan olevan toimimista jonkin toimijasta
riippumattoman ”yleisen lain”, ennemmin kuin henkilökohtaisen pyyteen perusteella
(emt.). Kiinnostuksen mukaan toimimisen taas ajatellaan palvelevan toimijan
henkilökohtaista etua. Tähän liittyy käsitys, jonka mukaan aidosti altruistinen toiminta ei
voi palvella henkilökohtaisia intressejä (emt.).
Molempien päätelmien taustalla piilee Deweyn (emt. 361) mukaan virheellinen
käsitys, jonka mukaan henkilön minä (self) olisi kiinteä, muuttumaton ja itsellinen olevan
alueensa. Ainoastaan silloin, kun minä oletetaan olemassa olevaksi ennen henkilön
toimintaa, toiminnan kiinnostavuus voi tarkoittaa yksinomaan minän kannalta
hyödylliseen toimintaan pyrkimistä.
Dewey (emt.) katsoo, että aito minän kiinnostus ei voi olla itsekeskeistä. Perusteena
tälle paradoksaaliselle väitteelle toimii naturalistinen käsitys, jonka mukaan minän ei
tarvitse olettaa olevan jotain ennalta käsin vakiinnutettua, sellaisenaan olemassa olevaa.
Pikemminkin minän voidaan ajatella olevan olemassa jatkuvassa muodostumisen
prosessissa (tai prosessina). Ihmisen halu toimia epäitsekkäästi voisi tällöin tarkoittaa,
että hän pyrkii toteuttamaan tai löytämään itsensä altruistisessa toiminnassa. Kyse olisi
ennen kaikkea moraalisesta valinnasta: moraalisesta toiminnasta pidättäytyminen
itsekkäistä syistä tuottaisi erilaista minää kuin siihen ryhtyminen. Tähän perustuen
Dewey katsoo, että intressi ja minä voidaan ymmärtää moraaliteoriassa saman ”tosiasian”
eri puolina: ”sen intressin laatu ja määrä, joka omaksutaan aktiivisesti, paljastaa ja mittaa
olemassa olevan minuuden (selfhood) kvaliteettia” (emt. 361–362). Intressi tarkoittaisi
tällöin lähinnä minän aktiivista puolta, sen taipumusta suuntautua johonkin päämäärään.
Tästä näkökulmasta epäitsekkyys ei viittaa kiinnostuksen puutteeseen eikä
”itsettömyyteen” (selflessness) (emt. 362). Epäitsekkyyden käsitteen tarkempi analyysi
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tuo Deweyn (emt.) mukaan esiin kaksi piirrettä: (1) epäitsekäs minä samaistuu
toimintansa implikoimaan vuorovaikutusten verkostoon, eikä tee jyrkkää eroa itsensä ja
itsensä ulkoisten kiinnostusten välille; (2) epäitsekäs minä sopeutuu muutoksiin ja
kykenee laajentamaan aiempia ideoitaan itsestään ja maailmasta ottaen huomioon
toimintansa seuraamuksia. Kyky sopeutua ja säädellä toimintaa muuttuvien olosuhteiden
mukaan edellyttää tilannekohtaisten ristiriitojen tunnustamista ja antautumista näiden
edellyttämälle reflektiolle. Moraalista päätöksentekoa koskevat ristiriidat liittyvät
ensisijaisesti siihen, että minään liittyy luonnollinen taipumus identifioida itsensä omiin
tapoihinsa, jolloin syntyy helposti konflikteja opittujen tapojen ja näiden tapojen
muutostarpeen välille. Liialliseen mukautumiseen liittyy vaara, että minä jää kapeaksi ja
eristetyksi, että se tyytyy pitämään itseään ”valmiina” (emt. 363). Aito moraalinen
intressi kurottautuu ulospäin tavanomaisesta ottamalla huomioon totuttuun liittyviä
merkitysmahdollisuuksia. Demokraattisessa yhteisöelämässä tästä minän avaamisen
intressistä tulee moraalinen päämäärä, johon kasvatus pyrkii kasvavaa tietoisesti
ohjaamaan.
(3) Älyllisyys vs. luonne. Älyllisyyden ja luonteen välinen paradoksi liittyy Deweyn
mukaan moraalin ja järjen filosofianhistorialliseen samaistamiseen. Järki postuloidaan
sielunkyvyksi, josta moraaliset intuitiot johdetaan. Samalla älyllisyys alistetaan
moraalisen järjen johdatukselle.
Tällä erottelulla on Deweyn mukaan haitallinen pedagoginen seuraamus: moraalinen
kasvatus mielletään taidollisesta ja tiedollisesta kasvatuksesta erilliseksi
luonteenkasvatuksen alueekseen. Pyrkimys erottaa luonteenkasvatus muusta
kasvatuksesta on kuitenkin Deweyn mukaan ”toivoton” (emt. 364). Erityisenä vaarana
on, että moraalikasvatuksesta tehdään tällöin ”katekistista”, absoluuttisia opetuksia
sisältävää (emt.). Tällaisissa olosuhteissa kasvavalle ei kehity omakohtaista tuntumaa
moraaliin (ks. myös luvut 3.5.1. ja 4.1.1).
Dewey (emt.) väittää, että muusta opetussuunnitelmasta erotettu luonteenkasvatus on
ollut tuloksekasta vain autoritaarisissa yhteiskunnissa, joissa sen ehtojen määrääminen on
jätetty hallitsevan vähemmistön auktoriteetin varaan. Demokratiassa tällainen moraalinen
harvainvalta ei kuitenkaan enää toimi: sen havaitaan perustuvan ”sentimentaaliseen
magiaan”, joka ei ota huomioon luonteenkasvatuksen pragmaattista vaatimusta (emt.).
Moraalin ja järjen samaistamisen lisäksi toisena älyllisyyden ja luonteen väliseen
erotteluun liittyvänä virheenä on yhdistää tieto hyveeseen, ja olettaa, ettei kukaan tee
pahaa tietoisena pahanteon seuraamuksista. Luonteenhäiriöt ovat tästä näkökulmasta
parannettavissa (tai ainakin lievitettävissä) kasvatuksen avulla. Myös tämän Platoniin
palautuvan lähestymistavan vaarana on pitää tietoa kasvavan kokemuksesta irrallisena
asiana. Deweyn mukaan tietäminen ei sinänsä takaa oikeamielisyyttä, eikä tiedollinen
kasvatus jalosta sinällään luonnetta. Moraalinen kasvatus, ja tieto sen osana, palvelevat
viime kädessä aina käytännöllistä elämää. Moraalinen toiminta ei ole myöskään
palautettavissa tekniseen hallintaan. Se edellyttää henkilökohtaista sitoutumista,
omistautuvaa halua tehdä oikein.
Dewey katsoo, että tekemällä oppimisen ottaminen moraalisen kasvatuksen
lähtökohdaksi voi vapauttaa kasvatuksen edellä esitetyistä dualismeista, sillä tekemällä
oppiminen rakentuu luonnostaan sosiaaliselle intressille (ks. luku 4.1.5.1). Koska toimien
mukaan organisoidun opetussuunnitelman aineet edustavat sosiaalisen elämän eri puolia,
ne toimivat ”sosiaalisiin arvoihin initiaation” keinoina (emt.). Kun oppiaineita

242
opiskellaan olosuhteissa, joissa niiden sosiaalinen merkityksellisyys voi avautua, ne
voivat auttaa herättämään ja ”ruokkim[maan] moraalista kiinnostusta” ja kehittämään
”moraalista näkemystä” (emt.).
Dewey pitää tutkivan oppimisen menetelmään liittyviä ”mielen kvaliteetteja”
”sisäisesti moraalisina” (emt.). Ihanteelliseen tieteenharjoittamiseen liittyvät kvaliteetit,
”[a]vomielisyys, yksimielisyys, rehellisyys, näkökulman laajuus [ja] vastuullisuu[s]”
lukeutuvat kaikki oppimisen ”moraalisiin piirteisiin” (emt.). Moraalisten piirteiden
istuttaminen kasvavien mieleen ei onnistu autoritaarisin menetelmin, sillä ne jättävät
huomiotta ”älyllisten asenteiden eettisen arvon” ja palauttavat luonteenkasvatuksen
”kuolleeksi ja mekaaniseksi rutiiniksi” (emt. 366–367).
(4) Sosiaalinen vs. moraalinen. Kaikki edellä mainitut dualismit juontuvat Deweyn
mukaan liian kapeasta moraalin määritelmästä. Moraali on samaistettu joko puhtaasti
yksilölliseen ja ”sentimentaaliseen” tai puhtaasti konventionaaliseen ja perinteiseen (emt.
367). Tosiasiassa, väittää Dewey, moraali on ”yhtä laajaa kuin toiminnot, jotka liittyvät
suhteisiimme muihin” (emt. 367). Moraalisen toiminnan piiriin lukeutuu itse asiassa
potentiaalisesti kaikki yhteisöllinen toimintamme, myös sellainen toiminta, joiden
seuraamuksia ei ole vielä punnittu: sosiaalisina olentoina olemme moraalisia toimijoita,
halusimme tai emme. Etukäteen on mahdotonta sanoa tyhjentävästi, onko
toiminnallamme eettistä arvoa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että elämme ja
kasvamme moraalisessa elämänmuodossa, jonka puitteissa oppimiemme tapojen
todellinen pragmaattinen merkitys tulee esiin.
Deweyn (emt.) mukaan jotkut toimintomme liittyvät niin itsestään selvästi ja
erottamattomasti yhteisöelämään, että meillä on taipumus identifioida ne sellaisinaan
moraalisiksi. Lähemmässä tarkastelussa huomaamme, että ne liittyvät lukemattomaan
määrään ”asenteita, joita emme tunnista eksplisiittisesti – [tai] joille meillä ei – – ole edes
nimiä” (emt.). Deweylle tällaisten asenteiden korottaminen kardinaalihyveiksi on kuin
”luurangon erottamista elävästä kehosta”, filosofista preparointia. Koska moraalisuuden
tulisi koskea ”koko luonnetta” (emt. 367–368), hyveellisyys ei voi merkitä yksinomaan
kultivoitumista tiettyihin ennalta hyviksi havaittuihin toiminnan muotoihin. Moraalisen
toiminnan on oltava täyttä ja asianmukaista antautumista reflektioon, joka pyrkii
tarkastelemaan edeltä käsin erilaisten toimintamahdollisuuksien seurauksia
konkreettisissa elämäntilanteissa. Periaatteellisessa avoimuudessaan demokraattinen
elämänmuoto toimii luonnollisena kontekstina naturalisoidulle etiikalle.
Moraalissa ja ”sosiaalisen toiminnan laa[dussa]” on Deweylle (emt.) siis viime
kädessä kyse samasta asiasta. Kasvatuksessa moraalin ja yhteisöelämän yhdistäminen
tarkoittaa, että koulun hallinnon, opetussuunnitelman ja menetelmien merkitystä
arvioidaan sen kautta, miten ne ovat ”sosiaalisen hengen elävöittämiä” (emt.) (ks. myös
luku 4.1.4). Dewey erottaa seuraavat kriteerit ”sosiaalisen hengen” ylläpitämiseksi
kouluopetuksessa (vrt. luku 4.2.4.1):
a) Koulun tulee olla kiinteä osa yhteisöelämää, johon se oppilaitaan kasvattaa.
Sosiaalinen intressi voi kehittyä vain oppimisympäristössä, joka perustuu
kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen ”yhteisen kokemuksen rakentamisessa”
(emt.).
b) Koulukasvatuksen tulee olla jatkuvaa koulun ulkopuolisen informaalisen
kasvatuksen kanssa. Tämä edellyttää opetukselta tarttumapintoja opettajien ja
oppilaiden arkikokemukseen. Koulun tulisi pyrkiä edistämään kumppanuutta jaetussa
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toiminnassa, mutta halun siihen tulisi pysyä yllä myös koulun ulkopuolella.
Pedagoginen välittäminen ja yhteisymmärrys tulisi laajentaa koulun ulkopuoliseen
elämään. Tätä sidettä ei pitäisi katkaista keinotekoisella akateemisella
eristäytymisellä tai liiallisella perinteen kunnioittamisella. (Emt. 368–369.)
Deweyn mukaan liian kapea moraalifilosofinen näkökulma on vastuussa siitä, ettei
kasvatuksen päämääriä ole ymmärretty koko laajuudessaan eettisinä päämäärinä.
”Kurinalaisuus, luonnollinen kehitys, kulttuuri, sosiaalinen tehokkuus” tulisi Deweyn
mukaan ymmärtää nimenomaan moraalisina piirteinä (emt. 369). Moraalisina piirteinä ne
ovat ennen kaikkea käytännöllisen elämän piirteitä. Dewey muistuttaa tässä yhteydessä
sanonnasta, jonka mukaan ei riitä pelkästään, että ihminen on hyvä, vaan hänen tulee olla
hyvä ”jotain varten” (good for something).189 Ihmisten tulee Deweyn mukaan pyrkiä
elämään yhteiskunnassa niin, että se, mitä he saavat elämästään muiden kanssa, on
tasapainossa sen kanssa, mitä he antavat muille. Moraalisessa kasvatuksessa on tästä
näkökulmasta pohjimmiltaan kyse sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta tapahtuvasta
”tietoisen elämän laajennu[ksesta] ja syvenny[ksestä]”: sen tavoitteena on aiempaa
”intensiivisempi, kurinalaisempi ja laajenevampi merkitysten realisaatio” (emt.). Dewey
katsookin, että kasvatus voidaan laajassa mielessä samaistaa kommunikaatioon, joka
toteuttaa kokemuksen moraalista täyttymystä jaetun merkityspiirin avautumisessa.
Kasvatus on moraalisen elämän lähtökohta.

4.3.5 Yhteenveto
Democracy and Educationin pääteemat kiertyvät Deweyn muiden pedagogisten
kirjoitusten
tapaan
instrumentalististen,
sosiaalifilosofisten
ja
moraalisten
kysymyksenasettelujen ympärille. Teoksen päätavoitteeksi paljastuu aiemmin
keinotekoisesti erotettujen tieto- ja moraalikäsitysten välittäminen toisiinsa tavalla, joka
antaa eväitä demokraattisen yhteisöelämän konstituutiota ohjaavan filosofian
muodostamiselle. Tätä voi pitää Deweyn naturalistisen pragmatismin pedagogisena
johtoajatuksena.
Voimme asettaa Democracy and Educationissa esitetyn kasvatusfilosofian laajempiin
yhteyksiinsä turvautuen Hahnin (1977, xi–xii) tekemään jaotteluun Deweyn varhaisen
Columbian kauden filosofian pääteemoista. Näihin lukeutuvat (1) naturalistinen
ontologia, (2) rekonstruktiivinen lähestymistapa filosofiaan, (3) instrumentalistinen tietoja totuusteoria sekä (4) naturalisoitu moraaliteoria. Painotan seuraavassa erityisesti
Deweyn instrumentalismin kasvatusfilosofisia implikaatioita, joilla vaikuttaa olevan
edelleen painoarvoa konstruktivismia ja realismia koskevassa kasvatusfilosofisessa
keskustelussa.190
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Thomas Regelski (1992, 2002) on esittänyt samanlaisen teleologisen argumentin musiikin
pedagogisen merkityksen ymmärtämiseksi musiikkikasvatusfilosofiassaan.
190
Lisäksi voidaan erottaa Deweyn yhteiskunnalliseen ajatteluun viittaavia teemoja (ks. Hahn
1977). Käsittelen Deweyn Columbian kauden pedagogisen ajattelun kiinnikkeitä hänen poliittiseen
filosofiaansa tarkemmin luvussa 4.4.1.
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4.3.5.1 Kasvun ontologia
Kuten aiemmin on käynyt ilmi (ks. luku 3.3.1), Deweyn kypsän kauden naturalistiselle
ontologialle on ominaista käsitys olevaisesta alati muuttuvana, elävänä ja kasvavana
luonnontapahtumien sarjana, jonka puitteissa ja osana elämme ja kasvamme. Jamesin
funktionalistinen psykologia antoi tärkeän kimmokkeen Deweyn ontologian
naturalisoimiselle. Ennen kaikkea James auttoi Deweya irrottautumaan varhaiskautensa
absolutistisesta metafysiikasta kadottamatta kokonaisvaltaista näkökulmaa ihmisen ja
maailman väliseen suhteeseen. Democracy and Educationissa Dewey on jo sitoutunut
”pehmeään” naturalismiin, joka korostaa inhimillisen kulttuurin emergenttiä
omalaatuisuutta palauttamatta sen piirteitä kokonaan fysikaalisten ja biologisten
tapahtumien piirteisiin.
Tähän antireduktionistiseen naturalismiin liittyi, että Dewey korvasi aiemman
Absoluutin itsetiedostukseen nojaavan moraalisen täydellistymisen idean ajatuksella
sosiaaliseen adaptaatioon perustuvasta kasvusta, jonka moraaliset piirteet tulevat esiin
yhteiskunnallisessa toiminnassa. On tärkeää muistaa, että pedagoginen teoria oli alusta
alkaen Deweyn naturalistisen pragmatismin ytimessä. Voidaankin sanoa, että Democracy
and Educationin keskeisin tavoite on naturalismin ja moraaliteorian liittäminen yhteen
pedagogisessa kehyksessä.
Tarkasteltaessa Deweyn naturalistisen ontologian yhteyttä hänen pedagogiikkaansa on
nähdäkseni tärkeää pitää mielessä kaksi näkökohtaa:
1. Vaikka Dewey piti kokemusta ontologian lähtökohtana, ja näin käsitti ontologian
empiirisenä tutkimuksena, hän ei allekirjoittanut käsitystä, jonka mukaan
olemassaolo sisältyy kokonaan inhimilliseen kokemukseen. Pikemminkin näyttää
siltä, että hän halusi naturalismissaan muistuttaa kokemuksen ”eksistentiaalisesta”
(ts. naturalistisesta) alkuperästä (ks. luku 3.3.2). Kokemus ei kata luontoa, mutta ei
myöskään rajaudu siitä erilliseksi olemisen alueekseen. Kokemus kuuluu osana
luonnontapahtumiseen siitä esiin versovana erityislaatuna. Kokemuksen edeltä käsin
tapahtuva erottaminen muusta luonnosta perustuu intellektualismin harhaan, joka saa
meidät pitämään omaa kokemustamme ontologisesti ensisijaisena muuhun luontoon
nähden.
2. Myöskään mitään erillistä järjen, ideoiden tai ideaalisten ehtojen maailmaa ei tarvitse
olettaa.191 Naturalisoinnin jälkeen ymmärtäminen ei edellytä enää taustakseen a
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Tunnetuin esimerkki tällaisen maailman erottamisesta lienee Karl Popperin Maailma 3, joka
koostuu ”objektiivisista ajatussisällöistä” ja muista kulttuuriobjekteista (Popper 1972, 106).
Pihlström (1996a) on tuonut esiin Popperin kolmen maailman jakoa pragmatismin yhteydessä
yhtenä mahdollisuutena yhdistää Jamesin ontologinen pluralismi naturalistiseen lähestymistapaan
(ks. myös Pihlström 2001a). Pihlström peräänkuuluttaa pragmatismissaan humanistista tulkintaa,
jonka puitteissa on yhtä järkevää sanoa, että ”kaikki, mitä on, kuuluu luontoon”, kuin että ”kaikki,
mitä on, on kulttuuria tai kulttuuristunutta” (Pihlström 1996a, 249). Deweyn naturalistisen
pragmatismin näkökulmasta on kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä ”ajattelun objektiivisten
sisältöjen” maailma kasvaa esiin luonnontapahtumisesta osana sitä, eikä sen erottamiseen
omalaatuiseksi olemassaolon alueekseen liity metafyysistä jakoa. Näkökulmasta riippuu,
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priori kategorioita. Ymmärryksen periaatteet ovat periaatteita vain siinä mielessä,
että olemme perineet taipumuksen muodostaa samanlaisia käsityksiä samanlaisen
elämänmuodon puitteissa. Reflektiivisessä ajattelussa on kyseessä yksinkertaisesti
pitkälle kehittynyt luonnontapahtumien ennakoimisen taipumus, pragmaattinen kyky
hallita tulevia tapahtumia oppimisen avulla. Kulttuurisen toiminnan myötä tämä
taipumus on kanavoitunut erityiseksi merkityksentuoton hankkeeksi, jota
institutionaalinen kasvatus pyrkii edistämään. Evolutionarismi selittää näin
perimmäisen tarpeen kasvatukselle: kasvatus jatkaa biologisen elämän
aineenvaihduntaa yhteiskunnan tasolla. Yhteiskuntaelämä kuitenkin tuo mukanaan
vaateen moraaliselle kasvulle. Kasvatuksessa on kyse ensisijaisesti älyllisyyttä
toiminnassaan hyödyntävien kulttuuristen olentojen sosiaalisen elämän jatkuvuuden
turvaamisesta kommunikaation, kielellisen merkitysten jakamisen, kautta. Tähän
liittyy parhaimmillaan pyrkimys vahvistaa kommunikaation ehtoja konstituoimalla
eettisesti kestävää demokraattista elämäntapaa.
Deweyn naturalismiin sisältyy Jamesin filosofiasta herätteitä saanut radikaali
empirismi (tai Deweyn omin termein ”eksperimentalismi”), joka ilmenee ontologian
hahmottamisena metodisin termein (ks. MW 12, 220, LW 5, 147–160). Radikaali
empirismi ei ole kiinnostunut kokemuksen transsendentaalisten ehtojen reflektiosta, vaan
pyrkii keskittymään luonnotapahtumisen yleistettävissä oleviin piirteisiin sikäli, kun ne
auttavat hallitsemaan inhimillistä elämänkäytäntöä. Dewey katsoo, että nämä piirteet ovat
”yleisiä” vain siinä mielessä, että ne ovat löydettävissä ”minkä tahansa tieteellisen
tutkimuksen aineistosta” (MW 8, 6). Ne voivat toisin sanoen tulla esiin vain empiirisessä
tutkimuksessa, joka lähtee liikkelle inhimillisestä elämästä ja palaa siihen. Näin ollen
Deweyn ”metafysiikka” ei ole lainkaan ”ensimmäistä filosofiaa”, vaan ”niiden
kokemuksen ja luonnon [empiiristen] piirteiden tutkimusta, joilla on erityistä merkitystä
inhimillisen elämän kululle” (Hook 1979, xii–xiii). Toisin sanoen maailma
kokonaisuudessaan kiinnostaa Deweya ennen kaikkea suhteessa omaan elämäämme,
jonka käytäntöjen hallitsemisessa myös kaikkein yleisimmän tason ontologinen tutkimus
on tarpeen. Tällaista ontologista lähtökohtaa voi luonnehtia naturalistiseksi humanismiksi
(LW 1, 10).
Naturalistisen humanismin mukaan maailmantapahtumisen dynamiikka muodostaa
perustan mielen emergenssille. Mielen emergenssin ”ideationaaliset” tuotteet – käsitteet,
ajatukset, ideat, teoriat, aatteet jne. – tulevat esiin käytännöllisissä vuorovaikutuksissa,
joiden kautta pyrimme hallitsemaan kokemuspiirimme sattumanvaraisuutta. Käsitteet
eivät ole ikuisia ja muuttumattomia, vaan ajallisia ja plastisia, muutoksiin sopeutuvia ja
siihen sopeuttavia. Käsitteellistä tiedon tuottoa ei ole syytä pitää kulttuurista kokemusta
edeltävien ehtojen ennalta rajaamana. Metafysiikka kantilaisessa mielessä – so. tiedon ja
moraalisten ideoiden varmuuden ehtojen spekulatiivisena analyysina – tulee tästä
näkökulmasta tuomituksi nojatuoliprojektiksi, jolla on lähinnä akateemista merkitystä.
”Ihmisten ongelmiin” se ei kykene vastaamaan, ja ihmisten ongelmat, ts.
elämänmuotoihimme liittyvät moraalis-käytännölliset ongelmat, ovat Deweylle filosofian
polttopisteessä (LW 15, 154–169, Dewey 1946/1968). Ontologia on tästä näkökulmasta
yhtä humanistinen oppiala kuin muutkin filosofian alueet, ja muiden filosofian alueiden
kannattaako kulttuuri ylipäätään erottaa luonnosta: Deweylle ero on joka tapauksessa
metodologinen.

246
tapaan sen arvo määräytyy vime kädessä sen kontribuutiossa inhimillisen merkityspiirin
kasvulle, pedagogisin kriteerein.

4.3.5.2 Filosofia rekonstruktiivisen kasvun välineenä
Edellä on käynyt ilmi, että filosofia on Deweylle ensisijaisesti kritiikkiä, inhimillisen
tutkimuksen (tiedon ja merkityksentuoton alueiden) systemaattista arviointia. Tämä
tarkoittaa, että filosofia ei saa kaihtaa kysymyksiä, jotka nousevat esiin ihmisten
elämänkäytännöstä. Käsillä oleva maailma toimii filosofisten kysymysten lähtökohtana ja
päätepisteenä. Filosofien on hylättävä aprioriset metodit, ainakin sikäli, kun ne estävät
toteuttamasta filosofian päätehtävää, empiirisen kokemusaineiston herättämien ideoiden
pragmaattisen merkitysten punnitsemista.
Deweyn itsensä omaksuma rekonstruktiivinen lähestymistapa perustuu aiemmin
muotoiltujen käsitysten merkityksen punnitsemiseen ajankohtaisten ongelmien valossa
tulevaisuuden tarpeita varten. Dewey katsoo, että filosofiaan liittyy aina moraalinen
vaatimus ottaa huomioon tarkasteltavien kysymysten pragmaattinen arvo. Tästä
näkökulmasta filosofialla ei ole itseisarvoa: kuten muunkin toiminnallisen älyllisyyden,
filosofian harjoittamisen todellinen funktio on instrumentaalis-pragmaattinen ja
pedagoginen. Pedagogisesta näkökulmasta filosofia on kasvun väline, metodi
älyllisyyden toimeen panemiseksi ihmisten elämässä.
Kuten Democracy and Educationissa käy ilmi, Dewey suosii rekonstruktiivista
lähestymistapaa myös kasvatusfilosofiassa. Tälle on pragmaattinen vaatimus: koska
vakiintunut kasvatusjärjestelmä ei kykene (Deweyn mukaan) vastaamaan tehtävään, joka
sille demokraattisessa elämäntavassa lankeaa, edessä on vallitsevien pedagogisten
käytäntöjen uudistaminen. Tämä puolestaan edellyttää aiemmin hyväksyttyjen
pedagogisten ajattelutapojen kritiikkiä ja uudelleen muotoilemista. Kasvattajien tulisi
pyrkiä hahmottamaan ideologisia vaikutteita, jotka piiloutuvat pinttyneisiin filosofisiin
käsityksiin ja erotteluihin. Ihannetapauksessa kasvatusfilosofia seuraa yleisen filosofian
eksperimentaalista ja rekonstruktiivista projektia hyödyntäen apunaan tieteen piirissä
kehitettyjä menetelmiä ja sen saavuttamia tuloksia.
Dewey ei kuitenkaan halua tehdä filosofiasta ja pedagogiikasta tieteen
propagandisteja: työnsä kriittisen luonteen kautta filosofit ja kasvattajat ovat velvollisia
tarkastelemaan tiedettä pragmaattisesti, sen seuraamusten potentiaalisen arvon
näkökulmasta. Tähän liittyy tieteellisesti hyväksyttyjen tutkimustulosten sosiaalisten ja
moraalisten implikaatioiden hahmottaminen. Kasvavien on opittava paitsi parhaat tiedon
tuoton menetelmät ja tulokset, myös tavat punnita näiden menetelmien ja tulosten
toimeenpanon käytännöllisiä seuraamuksia. Kriittis-reflektiivinen tutkimus on
rekonstruktiivisen kasvatuksen elinehto.

4.3.5.3 Instrumentalistinen käsitys tiedosta ja totuudesta
Jamesin funktionalistinen psykologia tarjosi Deweylle mahdollisuuden ymmärtää tiedon
tuotto välineellisenä merkityksentuottona, joka lähtee liikkeelle organismin ja ympäristön
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välisen suhteen säätelytaipumuksesta. Kasvatus toimii tämän välineellisen
merkityksentuoton sosiaalisena funktiona mahdollistaen samalla sen moraalisten
mahdollisuuksien toteuttamisen. Tähän liittyy parhaimmillaan sosiaalisen kasvun
transformaatio demokraattiseksi elämänmuodoksi, jota systemaattinen pedagogiikka
pyrkii uusintamaan ja edistämään.
Olemme edellä huomanneet, että varhaiskautensa absoluuttisen idealismin hylännyt
Dewey katsoi Darwinin vapauttaneen filosofian perinteisestä pyrkimyksestään hahmottaa
tietämisen ennakkoehdoiksi todellisuuden taustalla piileviä pysyviä ehtoja (MW 4, 7–8,
ks. myös luku 3.7.1). Deweyn mukaan Darwin viitoitti tietä naturalisoidulle tietoteorialle,
joka kiinnittää huomionsa inhimillisiä käytäntöjä ohjaavien välineellisten
tutkimusprosessien hallintaan. Tämän ”elämän logiikan” näkökulmasta älyllisen
tutkimuksen ensisijaisena päämääränä ei ole muodostaa kuvaa aistivaikutelmien taustalla
piilevistä olioista tai suhteista, vaan pitää organismi tapahtumien tasalla ennakoimalla
tulevien tapahtumien välisten suhteiden säännönmukaisuuksia. Tämä säätelypyrkimys on
välttämätön, vaikkakaan ei vielä riittävä, edellytys tiedonmuodostukselle. Tietämisellä on
näin naturalistinen perusta, jonka ehdoilla myös kasvattajat joutuvat toimimaan.
Naturalistisen tulkinnan kautta totuus näyttäytyy Deweyn naturalistisessa
pragmatismissa uudessa valossa. Kuten edellä kävi ilmi (ks. luku 3.2.3.4), Dewey luopuu
naturalistisessa pragmatismissaan korrespondenssiteoreettisesta edellytyksestä, jonka
mukaan tietävän ja tiedetyn väliselle episteemiselle suhteelle on voitava määrätä
totuusarvo jonkin kokemusta edeltävän loogisen mittapuun perusteella. Tällaista loogista
mittapuuta ei yksinkertaisesti tarvitse etsiä: riittää, kun tunnustetaan, että on mahdollista
muodostaa eri tilanteissa toimivia ennusteita tulevan kokemuksen hallitsemiseksi. Tämä
ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että jotkut käsityksemme ovat yleisessä
sovellettavuudessaan tiedollisesti pätevämpiä kuin toiset. Etenkin tieteelliselle tiedolle on
Deweyn mukaan luonteenomaista laaja sovellusarvo (ks. luvut 4.2.2.2 ja 4.3.4.3).
Tieteellinenkin tieto on kuitenkin pohjimmiltaan tulevaisuuden ennakoimisen väline.
Totuutta voi pitää korkeintaan tämän välineen soveltamisen laajuuden funktiona.
Vaikka Dewey korostaa tiedon välineellistä luonnetta, häntä ei ole syytä pitää
tietoteoreettisena konstruktivistina sanan ankarassa merkityksessä, so. niin, että hänen
ajatteluunsa sisältyisi radikaali konstruktivistinen todellisuuskäsitys. On selvää, että
naturalistina Deweyn on pakko olettaa, että todellisuudessa (luonnossa) esiintyy
ihmisestä riippumattomia tosiasioita (tai tapahtumia), joiden kesken esiintyy faktista
vuorovaikutusta ihmisen tiedostuskyvystä riippumatta. Tapahtumien väliset
vuorovaikutukset toimivat lähtökohtana empiirisille havainnoillemme ja tätä kautta
tiedollemme. Vaikka rakennamme tiedon omiin tarpeisiimme, tämän tiedon alkuperä on
osittain meistä riippumattomassa maailmassa. Olemme samalla myös osa tätä maailmaa,
ja luonnollinen maailmassaolo rajaa kaikkea tiedontuottoamme. Kategorinen raja
tiedollisten tarpeittemme ja luonnollisen maailmassaolomme välillä on veteen piirretty.
Tiedolliset tarpeemme ovat jatkuvia niitä edeltävien orgaanisten tarpeiden kanssa. Tämä
jatkuvuuden periaate heijastuu Deweyn ontologisessa näkemyksessä, jonka mukaan
tiedon tuoton lähtökohtina toimivat situaatiot ovat itsessään ongelmallisia, ratkaisua
vaativia. Tiedon tuoton laukaiseva ongelma on eksistentiaalinen, ei pelkästään
empiirinen: löydämme itsemme ongelmallisista tilanteista, emme pelkästään konstituoi
niitä.
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Koska tietäminen kasvaa esiin luonnollisten vuorovaikutusten säännönmukaisuuksista,
jotka luovat taustan kulttuuriselle maailmassa olemisellemme kokevina ja ymmärtävinä
subjekteina, rakennamme tietomme aina tiettyjen perustavien uskomusten varaan, jotka
ovat enemmän tai vähemmän ”juotettuja” tai ”sisäänrakennettuja” toimintaamme
dispisitionaalisina valmiuksina. Tähän tapojen (tai Deweyn termein ”tottumusten”, ks.
luku 4.3.2.1) reserviin kuuluu synnynnäisten dispositioiden lisäksi kulttuurisesti
ehdollistettuja, sosiaalistettuja ja systemaattisessa kasvatuksessa opittuja valmiuksia,
jotka jäävät valtaosaltaan tiedostamatta. Ne painuvat kokemuksen taustaan tai reunalle,
”kokemuksen universumiin”, joka on Deweylle yhtä todellinen ja vaikuttava kuin
fysikaalinen universumikin. Deweyn tietoteoreettinen empirismi yhtyy ainakin tältä osin
humelaiseen lokaaliin skeptisismiin (ks. luku 2.2.2): on turha epäillä kaikkia
uskomuksiamme, koska toimimme aina joka tapauksessa joidenkin tiedostamattomien
edellytysten mukaisesti. Toinen nimike tälle näkökulmalle on edellä mainittu ”naiivi
realismi” (ks. luku 3.2). Naiivin realismin mukaan luonto on sellainen kuin on, ja me
opimme tiedostamaan sen ominaisuuksia osana sitä. Tämän tosiasian skeptinen epäily tai
sen ylittävien ehtojen pohtiminen on lähinnä metafyysistä haihattelua, joka ei
sellaisenaan tuo mitään rakentavaa filosofiaan tai kasvatukseen.
Systemaattisen tarkastelun kannalta on kuitenkin hyvä tiedostaa ongelma, joka syntyy
siitä, että Dewey pyrkii yhdistämään naiivin realismin empiiriseen eksperimentalismiinsa
(ks. myös luku 3.3.2). Nimenomaan tiedon kohteen sisällyttäminen kokemuspiiriin
näyttää antavan Deweyn ajattelulle idealistis-konstruktivistisen leiman, joka on saanut
jotkut kommentaattorit pitämään hänen tiedonfilosofiaansa, ja tätä kautta hänen
pedagogista teoriaansa, antirealistisena. Tämä heijastuu selvimmin pragmatistisen
totuuskäsitteen kritiikeissä. Esimerkiksi Puolimatka (2002, 61–62) katsoo, että Deweyn
”praktinen totuusteoria” [sic] ei riitä realistisen kasvatusfilosofian lähtökohdaksi, sillä se
ei ”pysty tekemään oikeutta totuuden muuttumattomuudelle” (vrt. Peirce CP 8.188–190,
8.239–244, ks. myös Russellin kritiikki teoksessa Meyer 1985). Koska Puolimatka vetää
tästä sen johtopäätöksen, että Deweyn pedagoginen ajattelu ei voi johtaa moraalisesti
hyvään kasvatukseen (ks. myös Puolimatka 1996), asiaan on syytä kiinnittää huomiota.
Samalla pääsemme käsiksi keskeiseen linjanvetoon pragmatistisen ja metafyysisrealistisen kasvatusfilosofian välillä, joka on helppo sekoittaa laajempaan filosofiseen
jännitteeseen konstruktivismin ja realismin välillä (vrt. luku 2.2.2).192
Aluksi on syytä korostaa, että empiirisenä eksperimentalistina Dewey lähtee tiedon- ja
totuuskäsityksessään liikkeelle hyvin erilaiselta ontologiselta (ja loogiselta) pohjalta kuin
192

Juuri tämä sekoittaminen toimii nähdäkseni Puolimatkan (2002) argumentaation lähtökohtana.
Puolimatka (emt. 359) katsoo, että realismiin ja konstruktivismiin liittyy ”erilainen käsitys
todellisuudesta, ihmisen tiedon mahdollisuuksista, persoonallisuuden kehityksestä, oppimisesta ja
opetuksesta”. Näistä eroista huolimatta Puolimatka katsoo, että realismia ja konstruktivismia
voidaan käyttää tukemaan toisiaan sellaisen kasvatusfilosofian muotoilemisessa, joka mieltää
”älyllisen aktiivisuuden” välineenä ”totuuden löytämiseksi” (emt.). Kasvatuksen päämääräksi
asetettava ”itseohjautuva toimija” ei voi Puolimatkan mukaan elää ilman ”luotettavaa kuvaa
todellisuudesta” (emt. 364). Kasvava tarvitsee myös ”sisällöllisiä moraalisia periaatteita”, jotka
luovat Puolimatkan mukaan pohjan ”henkiselle kasvulle” (emt. 367). Lisäksi Puolimatka katsoo,
että kasvatuksen avulla on mahdollista tarjota ”yksi kattava maailmankatsomus, koska kukaan ei
voi elää usealla vaihtoehtoisella tavalla yhtä aikaa” (emt. 368). (Ks. myös Puolimatka 1995, 1996.)
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Puolimatkan kaltaiset metafyysiset realistit.193 Koska filosofisen ajattelumme kohteena ja
sovellusalueena on käytännöllinen kokemus, tai pikemminkin käytännöllinen elämä, ja
sen mukanaan tuomat pulmat, käsityksemme totuuden muuttumattomuudesta ovat
muiden käsityksemme tapaan empiirisiä kysymyksiä, ts. käytännöllisiin ongelmiin
liittyviä kysymyksiä. Deweylle ei ole mielekästä erottaa totuuden käsitettä inhimillisestä
kokemuspiiristä. Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, että inhimillinen kokemuspiiri ei
rikkaudessaan näytä mukautuvan mihinkään transsendentaalisiin sääntöihin tai
periaatteisiin. Tähän ei kuitenkaan sisälly mitään dramaattista tai radikaalia
maailmankuvan muutosta konstruktivistisen relativismin (saati sitten fenomenalismin tai
eksistentialistisen nihilismin) suuntaan. Kuten edellä on käynyt ilmi, Dewey tunnustaa
naiivissa
realismissaan
ihmisestä
riippumattoman
maailman
olemassaolon
luonnontapahtumien kokonaisuutena lähtemättä sen kummemmin spekuloimaan sen
metafyysisellä statuksella. Dewey kehottaa ottamaan kokemuspiirin sellaisenaan
tutkimustemme lähtökohdaksi ja johtamaan tiedollista toimintaamme ohjaavat
periaatteemme sen muotoutumisen pohjalta.
Deweylaisesta näkökulmasta Puolimatkan kannattama totuuden itseisarvoisuutta ja
totuuskäsityksen analyyttisyyttä korostava filosofinen traditio kaatuu omaan
mahdottomuuteensa huomatessaan, että totuuden käsitteeseen sisältyy aina pragmaattinen
viritys. Tämän voi tulkita myös siten, että totuuskäsitys on aina diskurssisidonnainen.
Tällaisen tulkinnan pohjalta Deweya voi ehkä tulkita sisäisenä realistina (vrt. luvut 2.2.2
ja 2.2.3), mutta korkeintaan siinä mielessä, että hän katsoo totuuden (tai ”oikeutetun
väitettävyyden”) olevan loogisesti tiedon tuotosta (ts. tutkimuksesta, ja tätä kautta siis
diskurssista) riippuvaa. Sama pätee totuuden transsendentaaliseksi oletettuihin
ennakkoehtoihin. Ilman totuusehtojen kartoittamisen pragmaattista intressiä ei olisi
lainkaan mielekästä esittää totuuskäsitteen transsendentaalista kritiikkiä. Dewey ikään
kuin kääntää transsendentaaliargumentin toisinpäin: hän katsoo, että sen sijaan, että
jäisimme kiertämään kehää kokemuksen ehtojen päättymättömässä selvittelyssä, tai
päättäisimme niiden etsimisen johonkin läpinäkymättömään transsendentaaliseen
periaatteeseen, voimme hyväksyä elämänmuodon konstituoiman inhimillisen
kokemuksen sellaisenaan filosofisten intressiemme kohteeksi ja edetä tätä kautta
elämänkäytännön kannalta mielekkääseen kritiikkiin.194
193

Puolimatka viittaa konstruktivistisen ontologian kritiikissään Alstonin metafyysiseen realismiin,
jonka hän asettaa vastakkain mm. Putnamin ”konstruktivismin” kanssa (Puolimatka 2002, luku
4.1). Alstonin metafyysinen (tai ”aleettinen”) realismi nojaa kristilliseen filosofiaan (ks. Alston
1991, 1997).
194
Transsendentaaliargumentti etenee ilmiöstä pohtimaan sen mahdollisuuden ehtoja ja tulkitsee
nämä ehdot välttämättömiksi ilmiön esiintymisen kannalta. Nykyisessä muodossaan
transsendentaaliargumentit pyrkivät yleensä osoittamaan käsitteellisiä ennakkoehtoja. Tunnettuja
transsendentaaliargumentteja ovat Jumalan olemassaolon kosmologinen argumentti, Kantin
transsendentaalifilosofia, skeptiset tietoteoreettiset argumentit sekä Wittgensteinin argumentti
kielen sosiaalisuudesta (ks. luku 3.4.3, transsendentaaliargumenteista ks. myös Pihlström 2002,
luvut 5–7). Kuten edellä on käynyt ilmi, Pihlströmin mukaan pragmatismi ja
transsendentaalifilosofia ovat sovitettavissa yhteen tulkitsemalla pragmatismin ajatus inhimillisestä
käytännöstä tiedon tuoton (ja tätä kautta sen totuuden) ehtona transsendentaaliargumentiksi (ks.
myös Shook 2000). Deweyn naturalistinen pragmatismi näyttäisi kuitenkin edellyttävän vain
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Puolimatka (2002, 61) ei voi hyväksyä ”pragmatistisesti suuntautunutta tietoteoriaa”,
sillä sen hyväksyminen johtaa hänen mukaansa kahteen totuustulkintaan, joilla on
epäsuotavia pedagogisia implikaatioita. Ensimmäisen tulkinnan Puolimatka panee
suoraan Deweyn nimiin. Kyseessä on radikaali instrumentalistinen käsitys, jonka mukaan
”totuus on käsitysten käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä” (emt.). Kuten olemme edellä
huomanneet, tämä tulkinta ei tee oikeutta Deweyn instrumentalismille (ks. luku 3.2.3.4,
ks. myös Dewey 1982). Vaikka Dewey painottaa tiedollisten käsitystemme
välineellisyyttä, hän ei luovu realistisesta tiedonkäsityksestä, vaan pikemminkin kääntää
epistemologisen asetelman toisinpäin: tiedon todellinen viittauskohde ei ole tutkimusta
edeltävä, vaan sen lopputulos, operationaalisesti verifioitu merkityssuhde, jonka
tehtävänä on lisätä pragmaattista ymmärrystämme maailmasta. Pinnallinen tulkinta jättää
myös huomiotta Deweyn filosofiaan sisältyvän rekonstruktiivisuuden vaatimuksen:
merkityksentuotto ei ole pelkästään välineellistä, vaan myös eettisiä ja esteettistä, uusia
kokemuskvaliteetteja tuottavaa.
Toinen Puolimatkan vierastama tulkinta liittyy Jamesin nimiin pantuun
verifikationistiseen käsitykseen, jonka mukaan ”käsitys on tosi, jos se voidaan perustella,
oikeuttaa ja todistaa oikeaksi” (emt.). Tämäkin tulkinta on vaarassa jäädä pinnalliseksi
ottaen huomioon Jamesin filosofiaan liittyvän humanistisen pyrkimyksen, joka ei sinänsä
kaihda realistista totuuskäsitystä, vaan haluaa tehdä sen rinnalla tilaa pluralistiselle
ontologialle, joka situoi tiedon tuoton ehdot inhimillisiin käytäntöihin (ks. luku 3.1.2).
Puolimatka vierastanee ”pragmatistisesti suuntautunutta tietoteoriaa” ja ”praktista
totuusteoriaa” ennen kaikkea siksi, että hän tulkitsee niitä transsendentaalifilosofisin
termein (emt.). Puolimatkan kritiikki näyttää perustuvan näkemykseen, jonka mukaan
totuuden täytyy olla a priori, kokemuksesta riippumaton ja sitä edeltävä tiedon
pätevyyden looginen ennakkoehto. Tämä näkemys liittyy analyyttiseen pyrkimykseen
tehdä totuudesta kielen käyttöä ohjaava fundamentaali. Puolimatka perustelee
fundamentalismiaan sillä, että ”[v]asta totuuden määritelmän pohjalta tulee mahdolliseksi
puhua siitä, miten hyvin ihminen voi saavuttaa totuuden” (emt. 67). Toisin sanoen
totuuden käsite edeltää totuuspuhetta, ei päinvastoin, kuten pragmatistit (Puolimatkan
mukaan) väittävät. Totuuden täytyy olla a priori, sillä ei ole mielekästä muodostaa
synteettisiä (empiirisiä) tiedollisia väittämiä todellisuudesta ilman niitä edeltävää
mahdollisuutta puhua totuudesta. Vastaavasti kasvatuksessa ei voida opettaa tosiasioita
ilman niitä loogisesti edeltävää totuuden käsitettä.
Vaikka tämä vaikuttaa järkeenkäyvältä, on kuitenkin huomattava, ettei tällainen
transsendentaaliargumentti sulje pois totuuskäsitteen (tai itse asiassa edes koko
”analyyttisen” käsitteen) synteettisyyden mahdollisuutta. Se vain olettaa, että
tarvitsemme ensimmäistä filosofiaa, kielen käytön ehtoja kartoittavaa järkiperäistä
analyysia,
kielemme
ymmärtämiseksi.
Tällainen
analyysi
perustuu
luonnon tällaiseksi ”transsendentaaliseksi” ehdoksi. Koska luonnosta saa tietoa empiirisin
menetelmin, transsendentaalifilosofialla ei ole todellista pragmaattista merkitystä:
rekonstruktiivisesta näkökulmasta se paljastuu plotiniaaniseksi haaveeksi löytää luonnon taustalla
piileviä yliluonnollisia periaatteita (ks. luku 3.7.1). On tietysti mahdollista, että tällaisten
yliluonnollisten ehtojen etsimisellä voi olla rakentavaa merkitystä kulttuurisen elämän kannalta:
Jamesilaiseen pragmatismiin sisältyvä humanistinen moniarvoisuuden tunnustaminen lieneekin
paras oikeutus transsendentaaliselle tulkinnalle (ks. luku 3.1.2).
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transsendentaaliargumenttiin, joka pitää itsestään selvänä, että kielen perustana ovat
analyyttiset totuudet. Pragmatismin näkökulmasta tämä on kielen käytön ehtojen
selvittämiseksi naamioitua tietoteoreettista fundamentalismia, joka antaa liian helposti
periksi plotiniaaniselle kiusaukselle (ks. luku 3.7.1).
Pragmatistisen näkökulman ymmärtäminen helpottuu, jos omaksumme diakronisen
tarkastelutavan. Voihan olla (ja kehityshistoriallisesti epäilemättä onkin) niin, että
olemme päätyneet käyttämään analyyttistä totuuskäsitettä kielessämme, koska se sopii
kuvaamaan kokemuksemme suhteellisen säännöllisinä toistuvia piirteitä sellaisten
suhteellisen pysyvien ennakkokäsitysten puitteissa, jotka olemme oppineet totuuksina
aiemmilta sukupolvilta. Kantilaisin termein ilmaistuna olemme oppineet kunnioittamaan
totuutta praktisena itseisarvona huomaamatta, että tämä kunnioitus perustuu
pragmaattiseen tulkintaan. Toisenlaisessa arvoilmastossa saattaisimme päätyä rortylaiseen
antirealismiin kyeten silti säilyttämään naiivin realismin (ja lokaalin skeptisismin)
naturalistisissa perususkomuksissamme. Tällöin ehkä huomaisimme, että olemme
tottuneet tiettyihin vakiintuneisiin ajatusmalleihin, joiden kaikkien samanaikainen epäily
on pragmaattiselta kannalta hyödytöntä (ks. luku 2.2.2). Tämä ei kuitenkaan sulje pois
sen mahdollisuutta, että perustavimmatkin ajattelutavat on mahdollista alistaa
pragmaattiselle kritiikille tarpeen vaatiessa.
Puolimatkalle totuuden käsite ei voi olla episteeminen (ts. tiedollisista prosesseista
riippuva), koska tämä hävittäisi tiedoltamme ulkoisen kriteerin, joka Puolimatkan
mielestä yksin voi taata sen ehdottoman totuusarvon. Tähän liittyy vaatimus loogisten
kriteerien universaalisuudesta: tiedollamme täytyy olla kaikkivoipa perusta, jotta voimme
edes keskustella sen paikkansapitävyyden ehdoista. Deweyn mukaan pyrkimys tällaiseen
universalismiin on aika tunnustaa historialliseksi haaveeksi. Kaikkien totuuskäsitteiden
pätevyys on pragmaattisesti selvitettävissä. Tästä näkökulmasta ei ole mitenkään ennalta
määrättyä, että fundamentalistinen totuuskäsite kannattaisi filosofiaa myös
tulevaisuudessa. Aika näyttää, onko transsendentaalifilosofian kohtalona jäädä
historialliseksi dogmiksi (ks. Rorty 2000a). Deweyn näkökulmasta itsepintainen
pitäytyminen transsendentaaliseen totuuskäsitykseen heijastaa joka tapauksessa edeltä
käyvää lankeamista houkutukseen, joka on vaivannut länsimaista filosofiaa antiikista asti
heikentäen sen mahdollisuuksia tulla toimeen elävän arkikokemuksen kanssa.

4.3.5.4 Naturalisoitu moraalikäsitys kasvatusperustana
Deweyn pyrkimys lähestyä moraaliteoriaa instrumentalistisin termein on omiaan
vieraannuttamaan arvo-objektivistien huomiota hänen ajattelunsa pedagogisista
seuraamuksista (ks. luku 3.5.1). Naturalisoitu moraalikäsitys tukee pedagogiikkaa, joka
huomioi oppimisen situationaalisuuden ja kontekstuaalisuuden. Samalla se asettuu
vastustamaan sellaista kasvatusajattelua, joka palauttaa kasvatuksen kriteerit moraalista
toimintaamme ohjaaviin universaaleihin velvoitteisiin.195
195

Edellisessä kohdassa esitetty Puolimatkan realistinen kritiikki kohdistuu nähdäkseni mutantis
mutandis Deweyn edustamaan arvoteoriaan (ks. luku 3.5.1). Metafyysinen realisti, joka olettaa
objektiivisen arvotiedon perustuvan ihmisen toiminnasta erillisen transsendentaalisen
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Deontologinen etiikka ei ole deweylaiselle pragmatistille paras tapa lähteä
konstituoimaan eettisen kasvatuksen ohjelmaa, sillä eettisen harkinnan tulee perustua
yhtä paljon ongelmallisten kokemussituaatioiden transformaatioon kuin muunkin
reflektiivisen ajattelun. Avaimena eettisten probleemien ratkaisemiseen toimii älyllisen
toimijan joustava tutkiva asenne, ei pitäytyminen ennalta määrättyihin moraalisiin
periaatteisiin tai dogmeihin.
Naturalisoitu moraalifilosofia ei sulje pois eettisten intuitioiden merkitystä, mutta
luopuu ajatuksesta, jonka mukaan ne tulisi hyväksyä sellaisinaan, annettuina. Eettinen
tutkimus pyrkii määrittelemään eettisten intuitioiden vihjaaman toiminnan sovellusarvon
tilannekohtaisesti. Tämä edellyttää valmiutta vakiintuneiden toimintamallien kriittiseen
punnitsemiseen toiminnan mahdollisia seuraamuksia vasten. Liiallinen luottamus totutun
voimaan saattaa kadottaa näkyvistä moraaliseen harkintaan liittyvän luovan potentiaalin.
Ajattelu, ja sen mukana toiminta, jää tällöin helposti empiiriselle tasolle, jolloin se ei enää
kykene toteuttamaan moraalisen tutkimuksen tarkoitusta, so. erilaisten arvostusten
pragmaattisen arvon määrittämistä niiden seuraamusten näkökulmasta. Tämä on vakava
vaara demokraattisen elämäntavan konstituutiolle.
Velvollisuuseettisiin ja arvo-objektivistisiin ajattelutapoihin liittyy naturalistisen
pragmatismin näkökulmasta myös toinen hankaluus: niillä on taipumus kaventaa
arvostusten kenttää järjestämällä hyvän elämän tekijöitä hierarkkisesti. Tämä on omiaan
palvelemaan muutosvastaisia elämäntapoja, joissa hyvän elämän oletetaan perustuvan
ennalta säädettyihin (ja objektiiviseksi oletettuihin) moraalisiin arvoihin. Demokraattisen
elämäntavan perustaksi tällainen asenne on liian jäykkä: moderni demokratia edellyttää
muutoksen sietokykyä, halua antautua tarvittaessa perustavampienkin arvostusten
kriittiseen tarkasteluun. Pragmatistinen moraalikäsitys tukee rohkeutta epäillä tarpeen
tullen vakiintuneimpiakin käsityksiämme ja asettaa ne elämän empiirisiä tosiseikkoja
vasten niiden todellisen pragmaattisen arvon selvittämiseksi.
Naturalistiselle moraalifilosofille luonnon tapahtumisen selittäminen empiiristen
säännönmukaisuuksien avulla riittää taustaksi, jota vasten arvostusten konstituutio
ihmiselämässä voidaan ymmärtää. Arvostusten emergenssi luonnontapahtumisesta ei ole
kuitenkaan suoraan fysiologisiin ja biologisiin edellytyksiinsä palautettava prosessi.
Kyseessä ei ole sokea luottamus siihen, että luonnolliset prosessit konstituoivat arvoja
ilman ihmisen luovaa panosta. ”Pehmeä” naturalismi olettaa, että kulttuurin kehittyminen
tuo olemassaoloon aidosti uusia eettisiä ja esteettisiä kvaliteetteja. Ihmisen kehittynyt
kyky sopeutua muuttuvan ympäristön vaatimuksiin välineellisen toiminnan avulla auttaa
konstituoimaan arvotodellisuuden, joka on lähtökohdissaan avoin, pluralistinen ja
monitasoinen. Kulttuurisesti välittyneeseen sosiaaliseen elämänmuotoon kuuluu tätä
kautta mahdollisuus erilaisille tilannekohtaisille harkinnoille, joille ei voida asettaa
vedenpitäviä sääntöjä. On huomattava, että myöskään Deweyn tutkimuksenteorian
viisivaiheinen malli ei ole yleispätevä resepti moraaliselle päätöksenteolle:
arvotodellisuuden olemassaoloon, ei tietenkään voi hyväksyä käsitystä arvoista ihmiselämään
sisäänrakentuvina arvostustapoina. Jos ”arvokonstruktivismilla” viitataan käsitykseen, jonka
mukaan pätevä arvotieto ei ole mahdollista, koska arvot ovat ihmisen ”keksintöä” (Puolimatka
2002, 131), Deweya ei voine pitää arvokonstruktivistina. Deweylle arvot ovat todellisia osana
ihmisten elämänkäytäntöjä. Arvotieto kohdistuu kuitenkin tulevaisuuden toimintaan, ei toiminnan
taustana olevaan arvotodellisuuteen.
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tutkimuksenteoria pyrkii lähinnä esittämään johdonmukaisen jäsennyksen reflektiiviseen
ajatteluun kuuluvista vaiheista. Ratkaisut, joilla voidaan olettaa olevan moraalista ja
pedagogista merkitystä, tehdään aina inhimillisen elämänmuodon ja sen konstituoimien
kokemussituaatioiden puitteissa. Nämä ehdot taas ovat hyvin pitkälle yhteisöelämän
asettamia: ilman yhteisöelämän muodostamaa kommunikatiivista toiminnan kenttää ei
ole mielekästä edes esittää eettisen pohdinnan vaatimuksia, saati sitten pyrkiä moraalisten
ongelmien mielekkääseen ratkaisuun.
Luopuminen summum bonumin, lopullisen hyvän, ideaalista ei tee Deweyn
moraalifilosofiasta amoraalista. Pikemminkin se auttaa kiinnittämään huomion moraalin
kytkeytymiseen yhteiskunnassa muotoutuviin tapoihin (mores). Tämä liittyy Deweyn
filosofian yleisempään rekonstruktiiviseen pyrkimykseen. Luvussa 3.7.1 kuvatut kolme
taipumusta – plotiniaaninen kiusaus, galileinen puhdistus ja asomaattisuus – ovat
Deweyn näkökulmasta heijastumia antiikin aikana filosofian itselleen asettamasta
tehtävästä selvittää järkiperäisesti asioiden yleispätevä laita. Tähän totuushakuisuuteen
liittyi filosofianhistoriallisesti perustava platoninen dualismi, joka irrotti toisistaan
ideoiden (henkisen tai hengellisen) totuuden ja kokemuksen (ruumiillisen)
erehtyväisyyden maailman. Moraalisen hyvän kriteerien samaistaminen ideaaliseen
totuuteen moraalisen käytännön vastapainona virittää filosofiaan sisäisen jännitteen,
jonka Dewey pyrkii purkamaan naturalistisessa pragmatismissaan (ks. luku 4.2.4.3).
Deweyn keskeisenä ajatuksena – joka tulee myös hyvin esiin Democracy and
Educationissa – on, että kasvatus voi auttaa filosofiaa yhdistämään toisiinsa nämä
vuosituhansia erossa pidetyt funktiot. Tämä edellyttää filosofisen ajattelun
naturalisoimista tavalla, joka mahdollistaa filosofisen eksperimentoinnin. Filosofinen
eksperimentointi pitää sisällään metodologisen rekonstruktion, jossa aiemmin
epäilyksettömästi omaksutut ajattelumallit alistetaan systemaattiselle kritiikille tavalla,
joka auttaa ohjaamaan yhteiskunnallista elämää demokraattiseen suuntaan. Tästä
näkökulmasta itse demokratian ideaalikaan ei ole absoluuttinen. Pikemminkin
demokratiaa voi pitää työhypoteesina, jonka eksperimentaalisen koettelemisen kautta
pyritään realisoimaan yhteisöelämään liittyviä moraalisia merkityspotentiaaleja.
Deweylle progressiivisen kasvatuksen konstituoima demokraattinen elämäntapa on
yksinkertaisesti paras tiedossamme oleva keino suoriutua pitkällä tähtäimellä. Vain
demokratiaan liittyvä mahdollisuuksien tasa-arvo voi taata riittävät sopeutumisvalmiudet
elinympäristöä uhkaaviin muutoksiin, mukaan luettuna yhteisöjen itselleen ja toisilleen
asettamat uhat.

4.4 Deweyn kypsän kauden pedagogiikka
4.4.1 Pedagogisen rekonstruktion poliittisia ulottuvuuksia
Democracy and Educationin julkaisemisen jälkeen ilmestyneet Deweyn pedagogiset
kirjoitukset jatkoivat pitkälti siinä esitettyjen yleisten ideoiden kehittelyä. Deweyn
kypsän kauden pedagogisissa teksteissä heijastuu ennen kaikkea hänen yleisempi halunsa
palauttaa filosofian ongelmat inhimillisten käytäntöjen ongelmiin. Dewey toimi itse
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esikuvana tälle pyrkimykselle yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan, joka jatkui
aktiivisesti hänen kuolemaansa asti.
Deweyn yhteiskunnallinen ajattelu ilmeni hyvin hänen ensimmäisen maailmansodan
aikaisissa lehtiartikkeleissaan, jotka käsittelivät mm. ammattikasvatusta, kansallista
kasvatusta ja opettajien ammatillista järjestäytymistä. Sodan jälkeen Dewey painotti
myös kasvatuksen merkitystä uusien kriisien ennalta ehkäisyssä. Lisäksi hän vieraili
ulkomailla luennoimassa ja tutustumassa eri maiden kasvatusjärjestelmiin ja
koulutuskäytäntöihin.
Dewey oli kysytty puhuja myös kotimaassaan. Puheissaan eri kasvatusalojen
ammattiryhmille hän kehitteli pedagogisista julkaisuistaan tuttuja teemoja,
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden vastavuoroisuutta, tarvetta yleissivistävän ja
ammatillisen kasvatuksen tasapainolle sekä reformipedagogiikan merkitystä
demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa.
Monet näistä teemoista ovat tulleet esiin jo Democary and Educationin yhteydessä.
Kiinnitän seuraavassa päähuomioni ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin kirjoituksiin,
joissa Dewey pyrki laajentamaan demokraattista kasvatusta koskevia ajatuksiaan.
Käsittelen myös Deweyn vuonna 1924 laatimaa raporttia Turkin koulujärjestelmästä.
Tämä raportti tarjoaa mielenkiintoisen referenssiaineiston Deweyn yleisille pedagogisille
kaavailuille: se on ainoa vieraan kulttuurin olosuhteisiin räätälöity sovellus hänen
pedagogisesta ajattelustaan.

4.4.1.1 Demokratian kansallinen ja monikansallinen ulottuvuus
Kirjoituksissaan, jotka käsittelevät ammattikasvatusta, Dewey muistuttaa, että
demokratiaan sitoutunut kansakunta edellyttää demokraattista kasvatusta (ks. esim. MW
10, 137, tämän tutkimuksen luvut 4.3.3.5 ja 4.3.3.9). Yleisemmin poliittinen demokratia
edellyttää taustakseen
sosiaalisen elämän tilaa, johon liittyy laaja ja vaihteleva mahdollisuuksien
jakautuminen; – – sosiaalinen liikkuvuus – –; vapaa kokemusten ja ideoiden
kierrättäminen joka mahdollistaa laajan yhteisten kiinnostusten ja tarkoitusten
tunnistamisen, ja jossa sosiaalisen ja poliittisen organisaation hyödyllisyys jäsenilleen
on niin ilmeinen, että se saa heidän lämpimän ja jatkuvan tukensa (emt. 138).
Demokratia ei ole kuitenkaan ennalta määrätty arvoperusta yhteiskunnalliselle
reformille. Demokratian on ”synnyttävä uudelleen jokaisen uuden sukupolven myötä, ja
kasvatus toimii sen kätilönä” (emt. 139). Moraalisella ulottuvuudella demokraattisen
kasvatuksen tulisi ennen kaikkea synnyttää sosiaalista sympatiaa, aitoa kiinnostusta
muiden asioihin. Parhaimmillaan tämä kiinnostus laajenee yleishumaaniksi intressiksi
valtioiden rajojen yli.
Demokratian ideaali on siis Deweylle yleismaailmallinen, eikä sitä voi alistaa
kansallisen kasvatuksen tavoitteille. Pohtiessaan tarkemmin kansallisen kasvatuksen
ongelmaa Dewey esittää, että on syytä tehdä ero käsitteiden ”kansallinen” ja ”kansa”
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välillä (emt. 202). Kansallisuuden korostaminen on seurausta 1800-luvulla heränneestä
historian yhteisöllisyyden ihanteesta. Kansallisvaltioiden synty on kuitenkin korvannut
tämän yleisen sosiaalisen ideaalin paikallisilla näkökulmilla, jotka ovat tuoneet mukanaan
tarpeettomia ”eristymisiä, epäilyjä, kateellisuuksia ja vihanpitoja” (emt. 202).
Nationalismin positiivisempi liittyy Deweyn mukaan valistusajan universaalin
kansalaisuuden haaveeseen (ks. myös luku 4.3.2.1). Dewey katsoo, että tällaisen
universaalin kansallisuuden haave on toteutettavissa vain systemaattisen kasvatuksen
kautta, sillä viime kädessä siinä on kyse ”ideoista, emootioista, älyllisestä ja moraalisesta
taipumuksesta ja näkemyksestä”, joita voidaan juurruttaa ja vaalia pedagogisin keinoin
(emt. 203). Maailmankansalaisuuden ideaali on Deweyn mukaan saavutettavissa
herättämällä kasvavat ”ajattelemaan ja tuntemaan ideoin, jotka ovat riittävän laajoja
kattamaan kaikkien luokkien – – tarkoitukset ja onnellisuuden” (emt.).
Dewey kannattaa oman yhteiskuntansa kansalaiskasvatuksen ideaalina demokraattista
moniarvoisuutta, ”amerikkalaista nationalismia”, joka ei perustu ”nationalismin
populaariin vaatimukseen”, vaan tunnustaa monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaalisen
järjestyksen lähtökohdaksi (emt. 203–204). Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan
sodan aikana esiin nousseet kansallismieliset äänenpainot keskittyivät Deweyn
näkökulmasta liikaa valtaapitävien intressipiirien vaatimuksiin: kansallisuusaatteen tulisi
ottaa lähtökohdakseen monikansallisen valtion kaikkien ryhmien jaetut tarpeet.
Kansallisen koulutuksen tulisi tunnustaa amerikkalaisen yhteiskunnan monikansallisuus
poliittisista näkökulmista riippumatta.
Dewey katsoo, että demokratian edellyttämät ”mahdollisuudet voidaan tehdä tasaarvoisiksi vain silloin, kun koulut ottavat vakavasti vaatimuksen tarjota kaikille
mahdollisuuden tulla omien – – kohtaloidensa hallitsijoiksi” (emt. 208). Amerikkalaisen
kasvatuksen kansallistaminen on Deweylle ennen kaikkea ”kasvatuksen käyttämistä
edistämään kansallista ideaamme – – demokratiaa” (emt.). Sodan aikana tämä edellyttää,
että kasvatuksesta tehdään ”väline sotahengen aktiiviselle ja jatkuvalle tukahduttamiselle
sekä positiiviselle kunnioituksen ja ystävyyden tunteille” (emt. 209). Dewey vetoaakin
196

Kansallisen kasvatuksen teema oli ajankohtainen Yhdysvaltojen liityttyä mukaan ensimmäiseen
maailmansotaan huhtikuussa 1917 (ks. myös luku 4.3.2.1). Ryan (1995, 169) katsoo, että ”monet
Deweyn interventiot julkiseen keskusteluun kasvatuksesta vuodesta 1915 eteenpäin saivat kipinän
sodan mahdollisuudesta ja sotaan valmistautumisesta”. Deweyn asenteista sotaan ks. Westbrook
(1991, luku 7), Ryan (1995, luku 5), Martin (2002, 263–278). Ks. myös (MW 10, 158), jossa
Dewey esittää eksplisiittisesti kannattavansa sotaan liittymistä, mutta puolustaa samalla opettajia,
joita syytettiin lojaliteetin puutteesta sotahanketta kohtaan. Dewey kantoi laajemminkin huolta
sodan aikaisesta vapaan sanan rajoittamisesta, sillä hän näki sen olevan räikeästi ristiriidassa niiden
ihanteiden kanssa, joiden puolesta sodassa taisteltiin (ks. emt. 158–167, 173–177). Deweyn päätös
kannattaa sotaan liittymistä johti välirikkoon radikaalimpien pragmatistien kanssa. Etenkin Deweyn
oppilas Randolph Bourne esitti Deweya kohtaan ankaraa kritiikkiä, käyttäen hyväkseen
pragmaattista argumentaatiota (Westbrook 1991, 202–212). Sodan jälkeen Dewey oli mukana
Salmon O. Levinsonin organisoimassa liikkeessä, joka pyrki tekemään sodan laittomaksi
(Westbrook 1991, 260–274, Ryan 1995, 212–215, Martin 2002, 328–330). Hän taipui kuitenkin
kannattamaan sotaan liittymistä jälleen toisen maailmansodan aattona, tosin varovaisemmin
äänenpainoin, suositellen rauhanomaisia keinoja Pearl Harborin hyökkäykseen asti (Westbrook
1991, 510–514, Ryan 1995, 330–334, Martin 2002, 424).
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opettajiin sodanaikaisen ”hysteerisen tunneaallon” hillitsemiseksi muistuttaen, että heidän
tehtävänään on vaalia demokraattisia ideoita, jotka tekevät Yhdysvalloista ”erityisen
kansakunnan”, joka voi mahdollistaa ”ystävyyden ja avuliaan vuorovaikutuksen kaikkien
välillä” ja varustaa ”jokaisen yksilön palvelemaan yhteisöä – – parhaalla tavallaan” (emt.
210).

4.4.1.2 Sodan opetukset
Ensimmäisen maailmansodan jälkeisissä pedagogisissa kirjoituksissaan Dewey tarttui
ongelmiin, joiden tiedostamisen hän katsoi voivan ehkäistä vastaavia kriisejä
tulevaisuudessa. Sosiaalisen älyllisyyden kehittäminen nousi jälleen keskeisimmäksi
teemaksi Deweyn pedagogisessa kritiikissä. Yleisesti ottaen Dewey oli pettynyt 1910luvun lopun ja 1920-luvun alun kasvatusilmastoon, jossa ei kokeilukoulujen
perustamisesta huolimatta ollut otettu vakavasti instrumentalismin opetusta älykkyydestä
toiminnan funktiona. Esimerkiksi Watsonin behaviorismi ja standardisoitujen
älykkyystestien käyttöönotto viittasivat Deweyn näkökulmasta harhaiseen käsitykseen
älykkyyden olemuksesta (MW 15, 181–182). Deweylle älykkyydessä ei ollut kyse
peritystä ominaisuudesta, jonka perusteella kasvavia voidaan verrata toisiinsa. Älykkyys
käsittää pikemminkin kasvatuksen kautta hankittuja valmiuksia toimia tilanteiden tasolla.
Koska oppimistilanteet ovat ainutlaatuisia, älyllisyys on situationaalista, eikä sitä voida
arvioida yleisin mittapuin. Huomion suuntaaminen yleisiin perittyihin valmiuksiin tekee
kaiken kaikkiaan hallaa opetussuunnitelman kokonaisvaltaisuuden vaatimukselle ja
tekemällä oppimisen periaatteelle, jotka ohjaavat aidosti progressiivista kasvatusta
hyödyntämään yksilöllisten elämänsituaatioiden merkityspotentiaalia.
Dewey käsittelee kasvatuksen roolia sodanjälkeisen yhteiskunnan kehittämisessä
kolmessa New Republic -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa. Kirjoituksessa Education as
Religion (MW 13, 317–322) Dewey katsoo, että pedagogiset koulukunnat kiistelevät
turhaan siitä, mikä tulisi hyväksyä kasvatuksen päämääräksi. Samalla niiltä jää
huomioimatta vakiintuneiden filosofisten erottelujen pragmaattinen tehottomuus.
Asianmukaisen kasvatusteorian tulee Deweyn mukaan perustua empiiriseen
tutkimukseen, konkreettisiin huomioihin siitä, ”miten tulokset saavutetaan inhimillisen
taipumuksen (disposition) ja laadun termein”: (emt. 320). Tämä edellyttää toisaalta
”inhimillisen taipumuksen muodostumisen analyysia [suhteessa] – – tekijöihin, joilla on
yhteys tiettyihin [oppimisen] edellä käyviin seikkoihin (antecedents)”, toisaalta yhteyden
ylläpitämistä ”oppiaineiden [ja] metodien välillä” (emt.). Toisin sanoen kasvatusteoria
edellyttää taustakseen empiiristä kasvatustutkimusta. Dewey (emt. 321–322) katsoo, että
[kasvatuksessa] meillä on uskonto, joka voi realisoida itsensä – – tieteen kautta; – –
toisin sanoen, erilaisten tapojen kautta ymmärtää inhimillistä luontoa konkreetissa
aktuaalisuudessaan ja selvittää, miten sen erilaiset tekijät muuttuvat
vuorovaikutuksessa niiden olosuhteiden moninaisuudessa, jossa ne toimivat. Ilman
tiedettä tästä uskonnosta tulisi muodollinen, tekopyhä – – joukko dogmeja, joita
kutsutaan pedagogiikaksi ja joukko rituaalisia harjoituksia, joita kutsutaan
kouluhallinnoksi.
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Toisessa New Republic -lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan (Education as
Engineering, MW 13, 323–328) Dewey huomauttaa, että kasvatuskäsitykset jäävät
voimattomiksi, ellei niitä alisteta eksperimentaaliselle kontrollille käytännön
kasvatustyössä. Teoreettisten käsitysten todellinen merkitys piilee niiden kyvyssä
”inspiroida eksperimentaalista toimintaa” (emt. 324). Dewey peräänkuuluttaa
”kasvatuksellista insinööritaitoa” (tai -taidetta), joka voisi ”edistää uusien kasvatuksen
muotojen luomista kotona ja koulussa” (emt. 325). Tällainen ”insinööritaito” voi perustua
vain ihmistä tutkivissa tieteissä tehtyihin konkreettisiin havaintoihin ja ideoihin, jotka
vihjaavat pedagogeille ”uusia johtolankoja ja mahdollisuuksia” (emt.). Näin tieteen
tulokset voidaan panna toimeen kasvatuksellisen ”taiteen” rikastuksessa (emt. 325–326).
Dewey katsoo, että vaikka kasvatusteoria on käynyt läpi vallankumouksen 1900-luvun
vuosisadan alussa, kasvattajat eivät ole ottaneet sen ehdotuksia riittävällä vakavuudella.
Pedagogisen teorian muutosten aiheuttamat pragmaattiset muutokset ovat olleet lähinnä
nimellisiä. Opetussuunnitelmat perustuvat pitkälti edeltä käsin jäsennettyyn ainejakoiseen
malliin, johon on tehty lisäyksiä taitoaineiden muodossa. Koulutuskäytäntöä ei voida
kuitenkaan muuttaa kosmeettisin toimenpitein. Muutos edellyttää kokeellista käytäntöä,
jossa pyritään vastaamaan ”erityisiin kysymyksiin, jotka nousevat uuden tiedon
soveltamisen kulussa” (emt.). Vaikka tieteellä on tässä projektissa tärkeä merkitys,
reformin tavoitteeksi ei tule asettaa ”tieteellisesti ajan hermolla olemista”, vaan
pikemminkin ”uuden kasvatuksen tyypin luominen” (emt. 328). Päämääränä on
juurruttaa pedagogeihin ”persoonallinen asenne, jonka avulla opettajasta tulee kekseliäs
pioneeri sen käytössä, mitä tiedetään, ja jonka kautta hän oppii eksperimentaation
prosessissa muotoilemaan ja käsittelemään sellaisia ongelmia, joita – – kasvatuksen
”tiede” tällä hetkellä yrittää esittää ja ratkaista” (emt.). Usko kasvatukseen, joka
hyödyntää luovaa asennetta tieteen tulosten soveltamisessa, johtaa parhaimmillaan
”kasvatuksen saavuttamiseen tieteenä ja taiteena” (emt.).
Kolmannessa artikkelissaan (Education as Politics, MW 13, 329–224) Dewey valittaa
modernin yhteiskunnan jatkuvasti lisääntyvää ”roskatiedon” määrää, joka on omiaan
kääntämään huomion asioiden sosiaalisesta merkityksestä. ”Rautatie, lennätin, puhelin ja
halpa kirjapaino” ovat muuttaneet perinteistä pedagogista asetelmaa, jossa kasvavien
kokemus rajoittui pääasiassa lähiympäristöön (emt. 329). Kommunikaation ja liikenteen
lisääntyminen ovat samalla tehneet ihmisistä ”laajan ja enimmäkseen näkymättömän
yhteisön jäseniä” (emt. 329–330). Joukkoviestinnän myötä ihmisten käsityksistä tulee
enemmän kuin ”haaveita ja viihdettä”: ne saavat potentiaalista yleisyyttä (emt. 330).
Tähän muutokseen sisältyy uutta valtapotentiaalia, joka on syytä ottaa vakavasti
pedagogisessa työssä: ”joidenkin ihmisten päämääräksi [tulee] vaikuttaa massojen
uskomuksiin; kontrollista [tulee] – – mielipiteiden asia” (emt.). Kasvattajat löytävät
itsensä tilanteesta, jossa heidän tulee ottaa kantaa joukkoviestinnän vaikutuksiin ja
hyödyntää samalla tehostuneeseen kommunikaatioon kätkeytyvä kriittinen potentiaali.
Dewey katsoo, että ensimmäisen maailmansodan aikainen propaganda teki
mahdolliseksi joukkoviestinnän vaikutusten havaitsemisen kaikessa laajuudessaan.
Propagandan onnistuminen todisti hallitusten kasvavasta tarpeesta ottaa huomioon
”populaari intressi ja käsitys (sentiment)” (emt.). Se toi myös esiin ”mahdollisuude[n]
kiihottaa ja ohjata tätä intressiä ”uutisten” – – valitulla tarjonnalla” (emt.). Propagandan
tärkein opetus liittyi kuitenkin siihen, mitä se jätti kertomatta: sen, miten tiettyihin
käsityksiin on tultu. Painetun sanan tarjoama triviaalikasvatus peittää Deweyn mukaan
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helposti näkyvistä perustavamman kasvatuksen, joka vaikuttaa sekä ”niihin, jotka jakavat
uutisia,” että ”niihin, jotka uskovat sen, mitä [niissä] levitetään” (emt. 331).
Deweyn mukaan 1920-luvun amerikkalaisen koulutuksen yleisenä ongelmana on, että
se ei auta omaksumaan ”erottelevan tutkimuksen ja erottelevan uskomuksen harjoitettua
tapaa, kykyä katsoa vellovan pinnan alle, jotta havaittaisiin olosuhteet, jotka määräävät
pinnan muodon, ja olosuhteet, jotka synnyttävät sen aallot ja virtaukset” (emt. 331–332).
Vallitseva koulujärjestelmä ei Deweyn (emt. 332) mukaan tue riittävästi ”erottelevan
älykkyyden” harjoittamista. Tähän on kaksi syytä: (1) itseisarvona otetun perinteisen
oppiaineksen ”itsepintaisuus”, joka estää näkemästä ratkaisuja nykyongelmiin, sekä (2)
”kritiikin hengen systemaattinen, melkein tarkoituksellinen, välttäminen”, joka tapahtuu
usein patriotismin nimessä (emt.).
Dewey katsoo, että nämä koulujärjestelmän puutteet pitävät yllä yhteiskunnallisia
ongelmia, kuten kritiikitöntä vannomista vapaan kilpailun nimeen, ja sitä, ”että
liiketoiminnassa, perhe-elämässä tai kansalaisuudessa epäonnistumisen ainoa[n] syy[n]
[ajatellaan olevan] jossain henkilökohtaisen luonteenpiirteen puutteessa” (emt. 333).
Amerikkalaiset kasvattajat syyllistyvät Deweyn mukaan tässä samaan syntiin kuin
dogmaattisimmat uskonnolliset vaikuttajat: pedagogit välttelevät sosiaalisista ongelmista
puhumista tyytyen ”sentimentaalise[en] pitäytymise[en] henkilökohtaisissa vioissa”
(emt.). Tämä johtaa siihen, että kasvavat saatetaan yhteiskuntaan ”keinotekoisen
viattomuuden” tilassa (emt.). Ilman kunnollisia eväitä heidän yhteiskunnalliset
havaintonsa jäävät sattumanvaraisiksi, vailla ”älyllisten tosiasioiden tuntemisen vartiota”
(emt.). Tällaisenaan ne ovat omiaan tukemaan ”kyynistä asennetta”, joka ottaa itsestään
selvänä vallitsevien poliittisten instituutioiden status quon (emt.).
Dewey pitää perinteisen koulutuksen tehokkuuden yhtenä syynä opettajien pettymystä
pedagogiikan mahdollisuuksiin. Ongelma näkyy ”kontrastissa asioiden välillä sellaisena,
kun ne todella löydetään, ja – – sellaisena, kuin niitä on opetettu kouluissa” (emt.). Ilman
eksperimentaalista asennetta opettajat eivät vapaudu vaatimaan kasvatukselle uutta roolia
”erottelevan mielen”, so. kriittisen päättelykyvyn, rakentamisessa (emt. 334). Tähän
päästäkseen opettajien tulisi kultivoida ”pidätetyn päätelmän tapaa, skeptisismiä,
todisteiden intohimoa, vetoamista havaintoon ennemmin kuin tuntemukseen (sentiment),
keskusteluun ennemmin kuin ennakkoluuloon, tutkimukseen ennemmin kuin
konventionaalisiin idealisaatioihin” (emt.). Vain kyllin kriittinen kasvatus kykenee
hyödyntämään kasvatuksen ja politiikan yhteenkietoutuneisuutta. Vasta pedagogisen
reformin myötä kasvatuksesta voi tulla ”sosiaalisten asioiden älyllistä hallintaa” (emt.).

4.4.1.3 Raportti Turkin koulutusjärjestelmästä
Dewey kehitteli kasvatusfilosofiansa käytännöllisiä implikaatioita v. 1924 laaditussa
raportissaan Turkin kasvatusjärjestelmästä.197 Tässä raportissa hän katsoi, että koulu-
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Dewey oli 1920-luvulla tervetullut vieras paitsi Turkissa, myös Kiinassa, Japanissa,
Neuvostoliitossa ja Meksikossa. Dewey vieraili Turkissa heinäkuussa 1924. Hänen raporttinsa
otettiin vastaan innostuneesti, huolimatta siinä ehdotettujen toimenpiteiden radikaalisuudesta (ks.
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uudistuksen yleisenä lähtökohtana tulee olla tilanneharkinnan pohjalta tapahtuva
konkreettisten päämäärien asettaminen. Turkin kohdalla tällaiseksi päämääräksi tulee
asettaa ”kehittyminen – – elävänä, vapaana, itsenäisenä ja kansallisena tasavaltana (lay
republic), jolla on täysi jäsenyys sivistyneiden valtioiden joukossa” (MW 15, 275). Tähän
liittyy kolme ensisijaista tehtävää: (1) asianmukaisten poliittisten asenteiden
muodostaminen; (2) taloudellisten uudistusten mahdollistaminen; (3) ”sellaisten älyllisten
ja moraalisten luonteenpiirteiden kehittäminen, jotka tekevät miehet ja naiset kykeneviksi
itsehallintoon, taloudelliseen itsensä elättämiseen ja teolliseen edistykseen” (emt.).
Näiden projektien läpi vieminen edellyttää demokraattisen kansalaiskasvatuksen
järjestämistä. Tällaisen kasvatuksen pahimpana esteenä Dewey pitää perinteisen
koululaitoksen akateemisuutta ja valikoivuutta. Demokraattinen kansalaiskasvatus
edellyttää Deweyn mukaan enemmän kuin akateemista oppia: kouluista tulee tehdä
yhteisöelämän keskuksia. Tätä silmällä pitäen koulujen tulisi tarjota oppilaille
mahdollisuuksia tekemällä oppimiseen ja ”taloudellisen ja teollisen informaation”
opiskeluun (emt. 276). Pääasiallisena tavoitteena tulisi kuitenkin olla kasvavien
”älyllisten tapojen” muodostaminen tavoilla, jotka auttavat tekemään oppimisesta elävää
ja sisäisesti motivoitunutta (emt.)
Dewey kiinnittää raportissaan erityistä huomiota ”teollisen kasvatuksen”
järjestämiseen (vrt. MW 10, 137–150). Hän suosittelee turkkilaisille ammattikasvatuksen
organisoimista tuotantolaitosten yhteyteen. Teollisissa koulutuskeskuksissa ei
koulutettaisi ”oppipoikia”, vaan ammattilaisia, joilla on ”perusteellisempi ja
tieteellisempi harjoitus edistyneillä aloilla” (emt.). Ammattikoulutuksen tulisi taata
riittävät mahdollisuudet harjoitella tulevaa ammattia, jotta ”skolastinen kasvatus” saadaan
yhdistettyä ”käytännölliseen työhön” (MW 15, 276–277).
Hallinnollisissa kysymyksissä Dewey (emt. 280) kannattaa keskusjohtoisuutta, mutta
varoittaa samalla liiallisesta byrokraattisuudesta. Jotta tämä vältettäisiin,
opetusministeriön tulisi nähdä itsensä pikemminkin ”intellektuaalisena ja moraalisena
johtajana” kuin koulutusta ja opetuspolitiikkaa säätelevänä auktoriteettina (emt. 281).
Dewey kannattaa keskusjohtoisuuden ohella paikallistason suhteellista itsehallintoa, joka
mahdollistaa taloudellisesti ja kulttuurisesti erilaisten alueiden väestön koulutuksen
mukauttamisen
paikallisiin
tarpeisiin.
Opetusjärjestelyissä
tulisi
pyrkiä
”samanmuotoisuuden” (uniformity) sijasta ”yhtenäisyyteen” (unity), joka turvaa
tarvittavan monimuotoisuuden taaten samalla eheyden opetusjärjestelyissä ja
opetussuunnitelmassa (emt.).
Dewey kiinnittää raportissaan huomiota myös opettajien taloudelliseen ja
koulutukselliseen asemaan.198 Hän esittää molempien pikaista kohentamista. Paitsi
palkkauksen ja työolojen, myös opettajankoulutuksen tulisi perustua demokraattisille
periaatteille (vrt. MW 10, 168–177). Normaalikoulujen opettajaresursseihin tulisi
kiinnittää erityisesti huomiota, koska normaalikoulu tarjoaa pedagogisen esikuvan
esim. Wolf-Gazo 1996, Martin 2002, 336–341). Raportin taustasta ja merkityksestä Deweyn
pedagogisen teorian esityksenä ks. Cohen (1983, xx–xxi).
198
Deweyn 1910–20-luvuilla omaksuma kiinnostus opettajien ammatilliseen järjestäytymiseen
liittyi amerikkalaisen kasvatushenkilöstön heikkoon asemaan oman työnsä ehtojen määrittäjänä.
Dewey oli myös aktiivinen tekijä New Yorkin opettajien liiton perustamisessa (liitto perustettiin v.
1913) ja toimi vuosia sen puheenjohtajana (Ryan 1995, 155).
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tuleville kasvatusammattilaisille. Opettajille tulisi niin ikään antaa mahdollisuuksia
erikoistua oman alueensa erityispiirteitä silmällä pitäen. Tämän lisäksi tulisi mahdollistaa
”edistyneiden” opettajien opiskelu ulkomailla. (MW 15, 283–288.)
Kouluasteiden välisessä nivellyksessä tulisi Deweyn mukaan pitää huolta siitä, että
jokainen kouluaste tarjoaisi myös itsessään riittävät oppimisvalmiudet. Samalla Dewey
suosittelee alemman asteen koulujen (elementary schools) monimuotoisuuden
hyväksymistä. Ennen kaikkea tulisi tunnustaa tuotantoelämän realiteetit: kouluuudistuksen tulisi esimerkiksi mahdollistaa maatalousväestön lapsille koulutus, joka
sopisi maatilojen tuotannolliseen rytmiin. Toisaalta tulisi myös pitää huoli siitä, että
tarjotaan riittävästi oppilaspaikkoja oppilaille, joilla on halua ja mahdollisuus edetä
seuraaville kouluasteille.199 Keskikoulujen (middle schools) opetussuunnitelmissa tulisi
Deweyn mukaan välttää liiallista eriytymistä: paitsi, että oppiaineksen tulisi liittyä
mahdollisimman läheisesti oppilaiden elämään, sen tulisi myös tarjota
erikoistumismahdollisuuksia eri tavoin suuntautuneille oppilaille. ”Lyseoiden”
klassisemman ja tieteellisemmän opin rinnalle tulisikin järjestää maatalouteen,
teollisuuteen ja kauppaan suuntautuvaa keskikoulutusta (emt. 288). Dewey (emt. 290)
kritisoi Turkin vallitsevaa keskikoulujen opetussuunnitelmakäytäntöä termein, jotka
heijastavat hänen pedagogiikkansa tuttuja päälinjoja:
Voidaan vakavasti kysyä, viedäänkö oppiaineiden ja opettajien erikoistuminen liian
pitkälle nykyisissä turkkilaisissa keskikouluissa. Kukaan ei epäile erikoistuneen tiedon
ja taidon vaatimusta eri oppiaineissa – – Kuitenkin näyttää siltä, että aineiden ja
opetuksen jako – – on viety niin pitkälle, että se on vahingollinen kahdessa suhteessa.
Oppiaineet eristetään keinotekoisesti toisistaan ja niistä tulee näin oppilaille
epätodellisia, koska todelliseen elämään ei liity vastaavaa eriytymistä.
Epäonnistuminen [oppiaineiden] yhdistämisessä toisiinsa tarkoittaa ajan ja energian
sekä intressin hukkaa – – [Esimerkiksi t]ietyt matematiikan haarat saavat pääasiassa
merkityksensä yhteydessä tieteeseen [ja] elinkeinoelämään ja niitä tulisi opettaa – –
yhteydessä [mainittuihin] aineisiin. Luonnontieteiden eriytyminen on verrattain
myöhäinen kehityskulku, ja jäljelle jäänyt fysiikan, kemian erottaminen tosistaan ja
kasvitieteestä ja eläintieteestä on keinotekoinen – – Aina kun mahdollista, [tieteelliset
opinnot] tulisi rinnastaa käytännöllisiin teollisiin oppiaineisiin.

4.4.1.4 Puheita opettajille
Dewey oli läpi uransa kysytty puhuja kasvatusammattilaisten piirissä. Hänen pedagogiset
puheensa tuovat omalta osaltaan esiin hänen yleisemmän pedagogisen ajattelunsa (ja tätä
kautta filosofisen ajattelunsa) kiinnekohtia yhteiskunnallisiin ongelmiin. Suoranaisia
opetuskäytäntöön liittyviä suosituksia niistä on hankala löytää. Didaktisten sovellusten
199

Tässä tulee esiin Deweyn ehdotusten realistisuus Turkin yhteiskunnallisten olojen suhteen.
Siinä, missä Yhdysvalloissa Deweyn tavoitteena oli taata humanistinen ja kriittinen koulutus
kaikille, Turkissa hän suositteli lähinnä jatko-opiskelun takaamista niille, joilla on siihen
mahdollisuus (Cohen 1983, xxii).
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sijaan Dewey käsittelee puheissaan – joista monet julkaistiin myöhemmin teksteinä –
kasvatusfilosofian sisäisten jännitteiden purkamisen merkitystä opetustoimen eri alueiden
näkökulmasta. Näin ne asettuvat osaksi hänen laajempaa filosofista rekonstruktiotaan,
joka pyrki osoittamaan kasvatukselle paikan filosofisten erottelujen pragmaattisena
kokeilukenttänä.
Deweyn pedagogisista puheista voi nostaa esimerkiksi sarjan luentoja, jotka hän piti
normaalikouluopettajille Bridgewaterissa, Massachusettsissa syyskuussa 1922. Nämä
luennot kehittelivät Deweyn sodan jälkeisen pedagogiikan pääteemoja kosketellen (1)
yhteiskunnallisen kasvatuksen tarvetta, (2) yksilöllisyyden pedagogista tulkintaa sekä (3)
opettajan roolia demokraattisessa kasvatuksessa.
(1) Yhteiskunnallisen kasvatuksen tarve. Ensimmäisessä luennossaan (Social Purposes
in Education, MW 15, 158–169) Dewey katsoo, että oppilaille ei pitäisi pelkästään tarjota
sirpaletietoa kotimaansa yhteiskuntajärjestelmästä ja sitä ohjaavista periaatteista.
Pikemminkin heille tulisi antaa eväät toimia demokraattisen valtion kriittisinä
kansalaisina. ”Demokraattinen eksperimentti” edellyttää Deweyn mukaan ”moraalista
rohkeutta”, halua kasvattaa passiivisesta yleisöstä aktiivisesti vaikuttavia yksilöitä (emt.
163).
Heijastaen aiempia ammatillista kasvatusta käsitteleviä kannanottojaan Dewey
muistuttaa, että yleissivistävä koulutus ei saisi jättää huomiotta oppilaiden tulevaa
työuraa. Koulu ei saisi eristäytyä omaan akateemiseen eristäytyneisyyteensä, vaan sen
tulisi luotsata oppilaita aktiivisesti kohti omaa ”kutsumustaan” (emt. 164, ks. myös luku
4.3.3.9). Myöskään liian kapea-alainen ammattikoulutus ei tue tätä pyrkimystä.
Ammatillinen peruskoulutus tulisi pikemminkin järjestää siten, että jokaisessa oppilaassa
kehitetään ”keinovaroja hätätilanteisiin, [kykyä] seisoa omilla jaloillaan ja käyttää omia
käsiään, omien aivojensa ohjaamana” (emt. 166–167).
Kolmanneksi koulun sosiaaliseksi tehtäväksi Dewey (emt. 167) erottaa vapaa-ajan
kultivaation tarpeen. Dewey viittaa vapaa-ajan kultivaatiolla viihtymiseen ”tieteen,
kirjallisuuden, musiikin ja draaman” parissa (emt.). Hän hyökkää tässä yhteydessä 1920luvulla voimakkaasti suosiotaan kasvattanutta massakulttuuria vastaan.200 Samalla hän
kuitenkin muistuttaa, että joukkoviihteen kasvaneessa kulutuksessa piilee opetus:
Johtuu sitten puritaanisesta perinnöstämme tai mistä tahansa, luulen, ettemme ole
ottaneet tarpeeksi vakavasti viihteen ja vapaa-ajan ongelman moraalista puolta.
Oletteko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että ihmismassat jatkavat viihteestä
maksamista senkin jälkeen, kun heidät on pakotettu säästämään olosuhteiden pakosta
kaikilla muilla tahoilla? Massat jatkavat teatterin, tai mikä teatterin vastine sitten
200

Deweyn suhde populaarikulttuuriin ei tee kaikilta osin oikeutta hänen moniarvoiselle
näkökulmalleen taiteeseen ja kulttuuriin. Dewey näyttää pitävän myös afroamerikkalaisen musiikin
muotoja alempiarvoisina länsimaisen säveltaiteen rinnalla (ks. luku 4.3.3.2). Deweyn pitäminen
elitististinä tai rasistina on kuitenkin yliampuvaa (vrt. Speaker 2003). Tosiasiassa Dewey oli
aktiivinen rotudemokratian kannattaja ja toimi aktiivisesti erilaisissa kansalaisoikeusliikkeissä.
Hänellä oli ilmeisesti myös yhteyksiä Harlemin renessanssiin, jota voi pitää tärkeimpänä 1900luvun alkupuolen afroamerikkalaisena kulttuuriliikkeenä (ks. esim. Oliker 1999, Callaway 2001,
Deweyn mahdollisesta suhtautumisesta populaaritaiteeseen ks. myös Väkevä 2000b, 189–190,
2001d, 6).
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onkin, kannattamista, vaikka he ovat pahasti estyneitä muilla tahoilla – – Ihmiset
onnistuvat antamaan muille nautintoa näyttelemällä ja laulamalla tai soittamalla
musiikki-instrumentteja, tai jopa alemmilla viihteen muodoilla, kuten
palkkiotappeluspektaakkeleilla, jotka edellyttävät yhteisön huomiota ja taloudellista
tukea. Valittelemme näitä asioita. Kuitenkin luulen, että meidän tulisi katsoa niitä
kasvoista kasvoihin, ja ymmärtää, mikä vaatimus ihmisluonnossa on olemassa vapaaajan viihteelle. Ellei ole tarjolla sopivia nautinnon muotoja, ja ellei ihmisiä ole
kasvatettu arvostamaan – – korkeampia muotoja, he turvautuvat alempiin. (emt. 168,
vrt. LW 10, 12.)
Lääkkeeksi ”alempien viihteen muotojen” vitsaukseen Dewey ei suosittele sensuuria,
vaan kasvatusta. Koulun tulisi kasvattaa kansalaisia yhtä paljon vapaa-aikaan kuin
työhön. Opettajien tehtävänä on ”kehittää makua tieteeseen tai taiteeseen, ei vain niissä,
joista tulee tiedemiehiä tai taiteilijoita, vaan myös niissä, jotka vapaa-ajan tullen, ovat
kiinnostuneita jotain luontoa käsittelevää lukemisesta tai kuuntelemisesta, tai
kirjallisuudesta, tai joilla on kyky nauttia musiikista ja draamasta” (MW 15, 169).
(2) Yksilöllisyyden pedagoginen tulkinta. Toisessa luennossaan (Individuality in
Education, MW 15, 170–179) Dewey pohtii yksilöllisyyden merkitystä kasvatuksessa (ks
myös luku 4.1.3 ja 4.3.3.8). Hänen mukaansa yksilöllisyyden ideaan liittyy yleisesti
ottaen kaksi momenttia: (a) toisaalta on kyse eron tekemisestä muihin, (b) toisaalta
yksilöllisyyteen liittyy jotain laadullisesti ainutkertaista. Kasvatuksessa yksilöllisyyden
ymmärtämiseen liittyy vastaavasti kaksi näkökulmaa: teoreettinen ja käytännöllinen.
Teoreettinen näkökulma liittyy tapaan ymmärtää yksilöllisyys jonakin poikkeavana, eron
tekevänä tai ”aggressiivisena”, sen sijaan, että yksilöllisyys ymmärrettäisiin
omaleimaisena tapana ”tuntea, ajatella ja tehdä asioita” (emt. 171). Dewey katsoo, ettei
aito yksilöllisyys ole niinkään tietoisuutta omasta erityislaatuisuudesta kuin
erityislaatuinen asenne, omalaatuinen tapa suhtautua maailmaan. Kasvattaja tekee
virheen, jos hän pitää yksilöllisyyttä itsessään valmiina ja muuttumattomana (emt. 172).
Deweyn mukaan perinteinen kouluopetus on pitkälti syypää siihen, että koulu
tukahduttaa yksilöllisyyttä. Yksilöllisyyden sijaan koulu on painottanut yhtenäisyyttä
(uniformity), joka Deweyn mukaan on antiteettistä aidolle yhteisöllisyydelle.
Yksilöllisyys ei edellytä joukosta poikkeamista: kyseessä on pikemminkin omaperäinen
tapa asennoitua käsillä olevaan tehtävään.
Dewey katsoo, että yksilöllisyyttä on myös tukahdutettu käytännöllisistä syistä, liian
rajoittavien kurinpidollisten vaateiden takia. Tällöin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota
siihen tosiasiaan, että aito kuri kasvaa sisältäpäin, kasvavan omista tarpeista (ks. myös
luvut 4.1.5.5, 4.2.2.1, 4.2.2.4, 4.2.3.6 ja 4.3.2.2). Vaikka ryhmäopetus edellyttää
järjestystä, ulkoisesta kurista ei saa tulla kasvatuksessa päämäärää itsessään. Dewey
viittaa tieteelliseen laboratorioon esimerkkinä olosuhteista, joissa kasvavan yksilöllisille
pyrkimyksille tarjotaan liikkumavaraa:
[ – – ] riittävällä liikkumavaralla voimme mahdollistaa sen, että oppilaat ajattelevat
itse, työstävät omia suunnitelmiaan, muodostavat omia ongelmiaan, toteuttaakseen
ideansa ja koetellakseen suunnitelmiaan ja ideoitaan määritelläkseen, miten ne
toimivat (emt. 175).
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Kaiken kaikkiaan on virhe pitää yksilöllisyyttä jonakin omaan itseensä sulkeutuvana.
Dewey tuo tässä jälleen esiin uskonsa yksilöllisyyden sosiaaliseen alkuperään (ks. luvut
3.4.3, 3.5.1, 4.1.3, 4.3.3.8 ja 4.2.4.4). Ihminen voi olla aidosti yksilöllinen, ts. aidosti
omalaatuinen, vain sosiaalisessa yhteisössä. Tämä edellyttää kuitenkin moniarvoisuuden
ja erilaisuuden hyväksymistä yhteisöllisyyden lähtökohdaksi.
Dewey katsoo myös, että koulujärjestelyissä tehdään usein se virhe, että luokka
samaistetaan oppimisyhteisöön. Tosiasiassa oppimisyhteisö laajenee luokan ulkopuolelle,
kaikkiin sosiaalisesti merkityksellisiin suhteisiin. Yksilöllisyys ei ole jotain, joka uhkaa
koulujen ryhmätoimintaa, vaan pikemminkin koulun sisäisten ja ulkoisten suhteiden
kautta määrittyvä tapa löytää itsensä oppimisessa. (emt. 176.)
Opetuskeskustelu (recitation) on Deweyn (emt. 176–177) mukaan hyvä didaktinen
esimerkki kasvatuksen mahdollisuudesta vaalia aitoa yksilöllisyyttä (ks. myös luku
4.2.2.3). Opetuskeskustelu tulisi organisoida kommunikatiiviseksi vuorovaikutukseksi.
Sen sijaan, että opettajat tyytyisivät kyselemään oppilailta samanlaisia kysymyksiä
samasta aiheesta, keskustelua tulisi käyttää joustavana yhteistoiminnallisena työmuotona,
jossa oppilaiden oma näkökulma kasvaa esiin heidän erilaisista rooleistaan tutkivassa
yhteisössä.
Yksilöllisyyden vaalimisen pedagoginen hanke edellyttää Deweyn näkökulmasta
oppilaiden sitoutumista projekteihin, joissa he pääsevät koettelemaan kykyjään ja
muodostamaan yksilöllisiä näköaloja todellisuuteen. Tämä tapahtuu parhaiten
yhteistoiminnassa, joka antaa kaikille osallistujille arvoa sortumatta yksilönpalvontaan.
Kuten School and Societyssa (ks. luku 4.1.5.1), Deweyn pedagogisena ihanteena on
tässäkin perhe, jossa lapsi nauttii vilpittömästi osallistumisesta kodin askareisiin. Lapsen
jättäminen omiin oloihinsa ei Deweyn mukaan tue aidon yksilöllisyyden kehittymistä.
Tuloksena on pahimmillaan tunne siitä, ettei kasvava kykene vaikuttamaan omaa
elämäänsä konstituoiviin tekijöihin.201
Dewey (emt. 178–179) kokoaa yksilöllisyyttä koskevat pohdintansa seuraaviin
kriittisiin kannanottoihin:
[ – – ] Ensinnäkin [kouluissa] on vallalla sopimaton tietoisten toimintojen painotus.
Harjoitamme oppilasta – – pikemminkin väittelemiseen kuin ajatteluun. Toiseksi on
olemassa sopimaton ulkoisen – – toiminnan vapauden elementin painotus.
Jälkimmäinen on toki tärkeä, mutta se on ennemmin keino ja ehto älyllisen ja
moraalisen elementin kehittymiseksi kuin päämäärä itsessään. Kolmanneksi on
olemassa ajatus, jonka mukaan yksilöllisyyden kehittyminen tarkoittaa – – yhden
henkilön – – erottamista toisesta, [ts.] jotain, joka on vastakkaista yhteisön hengelle –
– [Yksilöllisyydessä] on [tosiasiassa] kyse – – tavasta, jolla osallistutaan
yhteistoiminnallisiin suhteisiin muiden kanssa.
(3) Opettajan rooli demokraattisessa kasvatuksessa. Dewey aloittaa kolmannen
esitelmänsä (The Classroom Teacher, MW 15, 180–189) muistuttamalla, että edellisessä
esitelmässä hahmoteltu yksilöllisyyden pedagoginen ideaali ei ole toteutettavissa
201

Dewey huomauttaa tässä yhteydessä (MW 15, 178), että progressiivista kasvatusta ja uusia
kouluja kohtaan esitetty kritiikki on saanut hänet pohtimaan yksilöllisyyden olemusta. Dewey
jatkoi myöhemmissä teksteissään etäisyyden ottamista lapsikeskeiseen pedagogiikkaan. Ks.
tarkemmin luku 4.4.4.
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perinteisellä opetuksella (emt. 180). Jokaisen oppilaan yksilöllisyys tulisi tunnustaa
käytännössä, vaikka olisikin ”helpompaa, kätevämpää ja halvempaa käsitellä henkilöitä
massoina – –, kuin – – yksilöinä” (emt.). Dewey peräänkuuluttaa kasvatuksellista
ideaalia, joka mahdollistaa jokaisen oppilaan kasvamisen yksilöllisyyteen. Tähän liittyy
jälleen opettajan työn mieltäminen taiteena:
Kun [käsittelemme] eläviä asioita, etenkin [yksilöiden] eläviä luonteita – – ja
yritämme muuttaa – – heidän yksilöllisiä taipumuksiaan, kehittää heidän yksilöllisiä
voimiaan, vastata heidän yksilöllisiin intresseihinsä, meidän on käsiteltävä heitä
taiteellisesti, tavalla, joka edellyttää sympatiaa ja halua tehdä kaikki tarvittavat
sovitukset erityisiin toiminnassa esiin tuleviin piirteisiin – – Ei ole helppoa – – pitää
yllä todella artistista standardia, mikä on – – opettajan todellinen tehtävä; tästä johtuu
kvantiteetin painottaminen kvaliteetin sijasta. (emt.)
Vaikka taloudellisia tekijöitä ei voikaan kokonaan jättää huomiotta
opetussuunnittelussa, opetuksessa tulisi pyrkiä takaamaan tilaa aidolle yksilöllisyydelle.
Aito yksilöllisyys ei voi tulla esiin, mikäli opettajan ja kasvavan suhteeseen vaikuttaa
liikaa ulkoisia tekijöitä. Kasvatussuhde on ainutlaatuinen, ja luokkaopetus tulisi
mukauttaa aidon yksilöllisyyden tarpeisiin.
Dewey (emt. 183) painottaa myös opetushallinnon ja opetussuunnittelun
käytäntölähtöisyyttä. Elävän luokkatodellisuuden, todellisen kasvatusvuorovaikutuksen,
tulisi olla hallinnon ja suunnittelun keskipisteessä. Liiallinen ylähäältä alaspäin
suuntautuva valvonta on omiaan siirtämään kasvatuksen älyllistä painopistettä pois
opettajilta. Kasvatuskäytäntö ei saisi kadottaa ”henkilökohtaista näkemystä” alistamalla
itseään ”tekniikan muodollisemmille säännöille”: pelkkänä teknisenä toimintana kasvatus
voi olla korkeintaan toisten suunnitelmia toteuttavan artesaanin, ei todellisen luovan
taiteilijan työtä (emt. 187).202

4.4.2 Esteettinen kokemus, taide ja taidekasvatus
Vuonna 1925 julkaistussa kirjassaan Experience and Nature (LW 1) Dewey kehittelee
naturalistista pragmatismiaan tavalla, joka ennakoi teoksessa Art as Experience
(1934/LW 10) esitettyjä ajatuksia esteettisestä kokemuksesta käytännöllisen kokemuksen
202

Tässä tulee esiin mielenkiintoinen kontrasti edellä viittaamaani New Republicin artikkeliin, jossa
Dewey mielsi kasvatuksen ”insinööritaitona” (ks. luku 4.4.1.2). Mainitussa artikkelissa (ks.
tarkemmin MW 13, 323–328) Dewey viittaa Mary Austinin aiemmassa saman lehden
kirjoituksessa korostamaan eroon teknisen toiminnan (esimerkiksi sillanrakennuksen) ja
kasvatustoiminnan välillä. Austin pitää kasvatusta perustavasti erilaisena toimintana kuin
sillanrakennusta, koska hän katsoo, että sillanrakennus on tiedettä soveltavaa toimintaa ja että
kasvatus perustuu vakiintuneisiin kulttuurisiin ajatusmalleihin. Tapansa mukaan Dewey kritisoi
näin jyrkän eron tekoa muistuttamalla, että kasvatus perustuu yhtä paljon eksperimentaatioon kuin
sillanrakennuskin. Molempien lähtökohtana on älyllinen reflektio, uusien toteutumattomien
mahdollisuuksien
projektio.
Kasvatus
on
insinööritoimintaa
nimenomaan
tässä
eksperimentaalisessa, taiteellisessa mielessä.

265
kulminaationa. Kuten aiemmin kävi ilmi (ks. luvut 3.6, 3.7.2 ja 4.1.7), esteettisyys ei ole
Deweylle pelkästään taiteeseen tai yleiseen kauneushavaintoon liittyvä piirre. Hän
tarkoittaa termin ”esteettinen” (esthetic) [sic] kuvaamaan kaiken toiminnan
täyttymyksellistä
piirrettä,
kokonaisvaltaista
tunnettua
kvaliteettia,
joka
ihannetapauksessa
kanavoi
merkityksentuoton
prosessin
omalaatuiseksi
ja
täyttymykselliseksi kokemukseksi (an experience) (ks. emt., luku 3, Väkevä 2000c).
Mikä sitten on Deweyn esteettisen käsitteen merkitys hänen kypsän kautensa
kasvatusfilosofialle? Ensinnäkin on syytä muistuttaa, että Deweylle kokemuksen
esteettinen puoli rakentuu sisään instrumentalistiseen tutkimusprosessiin. Deweylle sekä
tietäminen että esteettinen nautinto ovat yhteydessä tekemiseen – konkreettisten
muutosten aikaan saamiseen maailmassa jotain tarkoitusta (joko tietoista tai
tiedostamatonta) varten. Tutkimuksen lähtökohtana olevan epämääräisen situaation
määrittäminen voi olla itsessään nautinnollista, mutta tämä nautinto ei sinällään selitä
tutkimuksen koko arvoa. Situaation objektiiviset konstituentit, so. sen empiiriset
merkitysvihjeet, saavat esteettistä merkitystä tavassa, jolla ne vihjaavat semioottiselle
tulkitsijalle ongelman ratkaisuja, ts. tavassa, jolla ne toimivat merkityksentuoton
välineinä.
Edellä kävi niin ikään ilmi, että esteettisyyden voidaan Deweyn näkökulmasta katsoa
liittyvän kasvattavaan kokemukseen (ks. luku 4.1.7). Dewey toteaakin teoksessaan
Experience and Nature, että ”tietoisena hankkeena” taide on ”eksperimentin väline – –
kasvatusta varten” (LW 1, 293). Pedagogisesti ohjattuun kasvuun liittyy aina ”uusien
havainnon muotojen harjoittaminen”, ”uusien objektien havainnointi ja [niistä]
nauttiminen” (emt.). Merkityspiirin laajenemiseen sisältyy näin myös emotionaalisesti
palkitseva puoli, mikä selittää osaltaan oppimiskokemuksen mielekkyyttä.
Tämän näkökulman merkitys pragmatistiselle pedagogiikalle on ilmeinen. Se osoittaa,
ettei pragmatistisen kasvatusfilosofian tarvitse jäädä pelkäksi välinerationaaliseksi
instrumentalismiksi, vaan sen kautta voidaan myös tekemään ymmärrettäväksi kasvuun
sisältyvä elämyksellinen ulottuvuus. Toisaalta se muistuttaa, että täyttymyksellistä
kokemusta ei voi luontevasti irrottaa instrumentaalisista tutkimusprosesseista. Esteettinen
kokemus
ruumiillistuu
kokemukselliseen
merkityksentuottoon,
konkreettisiin
tutkimussituaatioihin.
Deweyn esteettisen käsitteellä on myös tärkeät implikaationsa kaunotaiteiden
pedagogisen merkityksen ymmärtämiselle. Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, Deweyn
taidefilosofia ei tarkastele taidetta ”itsessään”, ts. institutionalisoituneena käytäntönä
ja/tai tämän käytännön tuotteina, vaan pikemminkin ”kokemusta taiteen muodossa”
(emt.). Tämä tarkastelutapa liittyy laajempaan pyrkimykseen rekonstruoida filosofisia
dualismeja, jotka estävät naturalistis-pragmatistisen näkökulman soveltamista
ihmiselämän ongelmiin. Deweyn ajatuksena näyttää olevan, että kun kokemus käsitetään
merkityksentuoton taiteena, johon sisältyy välittömästi palkitseva esteettinen puoli, rajat
luonnon ja kulttuurin ja välineiden ja tarkoitusten välillä hälvenevät. Samalla hämärtyy
raja tietämisen, välineellisen taidon ja itsessään arvostettavan taiteen välillä, mikä
mahdollistaa taiteiden täyden hyödyntämisen osana reflektiivisen tutkimuksen ohjaamaa
älyllistä elämää. Tämä mahdollistaa myös niiden merkityksen oivaltamisen osana
yleissivistävää kasvatusta.
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4.4.2.1 Taide means-ends-toimintana
Edellä on käynyt ilmi, että Dewey turvautuu myös taidekäsityksensä muotoilussa
rekonstruktiiviseen lähestymistapaan (ks. luku 3.6). Rekonstruktion lähtökohtana toimii
jälleen antiikin filosofia. Dewey katsoo, että modernissa taideteoriassa tehty erottelu
välineellisen taidon ja itsessään arvokkaan taiteen välillä palaa antiikin Kreikassa tehtyyn
(Deweyn näkökulmasta keinotekoiseen) erotteluun kokemuksen käytännöllisen ja
kontemplatiivisen puolen välillä (LW 1, 266). Antiikissa taidetta pidettiin parhaimmillaan
hyödyllisenä toimena, pahimmillaan hyödyttömänä tai jopa haitallisena puuhasteluna.203
Deweyn (emt.) mukaan kokemuksen käytännöllisen ja teoreettisen puolen välinen
erottelu heijastuu yhä taiteen ja tieteen välisessä erottelussa. Samalla se virittää
nykyaikaiseen taidekäsitykseen jännitteen taiteellisen (poieettisen) toiminnan ja
esteettisen kokemuksen välille. Toisaalta taide erotetaan omaksi välineelliseksi
käytännökseen, taiten harjoitetuksi tuottavaksi toiminnaksi. Toisaalta se (tai sen tuote)
kohotetaan itseisarvoksi, jonka merkitys tulee ymmärtää irrallaan sen instrumentaalisesta
arvosta. Deweyn mukaan kyse on pohjimmiltaan samasta toiminnan ulkoisen ja sisäisen
vaiheen erottelusta, jota hän pitää modernin tietoteoreettisesti virittyneen filosofian (ja
tätä kautta myös pedagogiikan) perustavana väärinymmärryksenä. (Ks. luku 4.3.4.4.)
Dewey pitää erottelua kokemuksen ulkoisen ja sisäisen piirin ja niihin liittyvien
toiminnan alueiden välillä hedelmättömänä nyky-yhteiskunnan edellyttämän
demokraattisen elämänmuodon kannalta. Deweyn mukaan nyky-yhteiskunnassa on pakko
tunnustaa, että ”ainoa tekemisen arvoinen ero ei piile käytännön ja teorian välillä, vaan
niiden käytännön muotojen välillä, jotka eivät ole älyllisiä, [ts. jotka eivät ole] sisäisesti
ja välittömästi nautittavia, ja niiden [välillä], jotka ovat täynnä nautittuja merkityksiä”
(emt. 268–269). Tämä puolestaan edellyttää, että esteettinen nautinto ymmärretään
välineellisen toiminnan funktioksi. Esteettiselle kokemukselle ei tule olettaa omaa,
tuottavista intressistä erillistä aluettaan. Sen sijaan tulee tunnustaa, että esteettisyyttä voi
liittyä kaikkeen merkitystä tuottavaan kokemukseen. Tämä koskee myös tieteellistä
toimintaa: Deweyn mukaan tiede on ”kätilö, joka saattaa luonnolliset tapahtumat [taiteen]
onnelliseen asiantilaan” (emt.).
Koska Dewey yhdistää taidekäsityksessään perinteiset välineellisen ja itsessään
arvokkaan kokemuksen alueet, voidaan sanoa, että taide on hänelle luonteeltaan keinot ja
päämäärät tasapainottavaa means-ends-toimintaa (ks. Lachs 1993, Väkevä 1999a, luku
6.1.3 ja tämän työn luku 4.3.3.9). Means-ends-toiminta on ennalta käsin päämääristään
tietoista, ei vain teknis-tuottavassa mielessä, vaan myös – ja ennen kaikkea –
203

Tämä erottelu heijastui Aristoteleen tekemässä toiminnan muotojen jaossa. Aristoteles jakoi
toiminnan ja siihen liittyvän kyvykkyyden kolmeen lajiin: (1) välineelliseen tekemiseen (poiesis),
jota ohjaa tekninen taitavuus (tekhne), (2) käytännölliseeen toimintaan (praksis), jota ohjaa
käytännöllinen järki (fronesis) ja (3) teoreettiseen tutkimukseen (theoria), jota ohjaa filosofinen
viisaus (sophia). Aristoteles katsoi vain jälkimmäisen tarjoavan tien aitoon filosofiseen tietoon,
totuuden kontemplaatioon. (Ks. tarkemmin Aristoteles, EN 1140a1–1143b15, Runousoppi
1450a15–24, ks. myös Elliott 1995, 14–15, Regelski 1996a, Väkevä 1999a, luku 6.1.3.).
Aristoteelisesta näkökulmasta taiteeseen voi liittyä piirteitä eri toiminnan alueista, mutta ennen
muuta taide kuuluu poieettisen toiminnan alueelle.
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”vaikutuksessaan inhimillisen elämän ja kokemuksen ominaislaatuun” (LW 1, 272).
Means-ends-toimintana taide on tuottavaa ennen kaikkea siksi, että se pyrkii uusien
merkityssuhteiden realisaatioon. Tällaiseen toimintaan liittyy kritiikin ulottuvuus,
”protestin ja täydentävän vastauksen vaihe”, jonka voi ymmärtää valmiutena tuottaa uutta
merkitystä soveltamalla käsillä olevia keinoja yksilöllisten kokemussituaatioiden
ongelmanratkaisussa (emt.). Nimenomaan tämä ”protestin vaihe” toimii takeena siitä, että
taiteellinen toiminta ei takaudu siksi ”moraaliseksi pidättyvyydeksi ja rappioksi, jota
kutsutaan akateemiseksi taiteeksi” (emt. 273). Taiteeseen liittyy aina uutta luova,
poieettinen ulottuvuus.
Tässä tulee jälleen esiin Deweyn estetiikan taidekriittinen puoli (vrt. luvut 3.6 ja
4.2.3.3): kaikki se, mitä sanotaan taiteeksi, ei täytä aidon (hyvän) taiteen ehtoja. Aito
taide ei ole pelkkää itseilmaisua. Se ei ole myöskään taideobjektien mekaanista
tuottamista makueliitin tarpeisiin, ”tuotantoa, joka todellisuudessa on pitkälti
kaupallistuneen teollisuuden muoto luokkahyödykkeiden (class commodities)
tuottamiseksi, jotka löytävät markkinansa sellaisten varakkaiden ihmisten joukosta, jotka
haluavat pitää yllä konventionaalisesti arvostettua statusta” (emt.). Modernit taiteen
määritelmät syyllistyvät tarpeettomaan elitismiin rajatessaan taiteen esteetikkojen maun
pyhitykseksi. ”Luonteenomaisesti erinomainen” esteettinen kvaliteetti voi Deweyn
mukaan liittyä kaikkeen kokemukseen silloin, kun siihen liittyvä ”toiminta tuottaa
objektin, joka mahdollistaa jatkuvasti uusiutuvan nautinnon”, ts. silloin, kun sen
tuottamalla objektilla voi olla jatkuvaa arvoa merkityksentuoton prosessissa (emt.).
Tällaista arvoa taiteella voi olla silloin, kun se voi toimia toistuvasti välineenä tuleville
täyttymyksellisille kokemuksille (emt. 274). Tässä tulee jälleen esiin Deweyn estetiikan
instrumentalistinen puoli: ilman ulkoisia käyttöyhteyksiään taide käpertyy itseensä, oman
sisäisen arvonsa vangiksi. Aito taide on merkitykseltään aina referentiaalista, itsensä
ulkopuolelle viittaavaa. ”Puhdas” esteettinen kvaliteetti on tästä näkökulmasta puhdas
myytti (ks. luku 3.6).
Moraalisen toiminnan tavoin taiteellinen toiminta edellyttää keinojen ja päämäärien
suhteuttamista toisiinsa tavalla, joka tekee keinoista muotoutumassa olevan tavoitteen,
näkyvissä olevaa päämäärän (end-in-view) vaiheita (ks. luvut 3.5.1 ja 4.2.3.4). Sekä
eettinen että esteettinen kokemus perustuvat keinojen ja päämäärien tasapainottavaan
harkintaan. Keinojen ja päämäärien ennenaikainen erottaminen toisistaan ei tee oikeutta
means-ends-toiminnan
moniulotteisuudelle.
Vaikka
taiteellisen
toiminnan
ominaispiirteenä onkin välitön tyydytyksellisyys, tämä ei synny itsestään, vaan on
seurausta siitä, että taide on ”latautunut havaitsemisen tehostamisen (quickening of
apprehension) pyrkimyksellä” (emt.). Taide ”laajentaa näkökulmaa, jalostaa
erottelukykyä, luo arvostuksen standardeja, jotka tulevat vahvistetuiksi ja syvennetyiksi
tulevien kokemusten toimesta” (emt.). Moraalisen toiminnan näkökulmasta taidetta voi
pitää sosiaalisen elämän ydinalueena, jossa kokemuksen elämykselliset ja eettisesti
täydentävät puolet yhdistyvät toisiinsa (ks. luvut 3.5.2 ja 3.7.2).204
Esteettisen ja eettisen kokemuksen yhdenmukaisuus tulee hyvin esiin tavassa, jolla
Dewey (emt. 275–276) kuvaa taiteellista keinojen ja päämäärien välistä tasapainoa:
204

Yhdistäessään eettisen ja esteettisen kokemuksen peruslogiikan toisiinsa Dewey tulee
ennakoineeksi postmodernia käsitystä moraalisen elämän esteettisestä arvosta. Palaan tähän
teemaan luvussa 5.2.
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Maalit ja taito manipulatiiviseen asetteluun ovat keinoja kuvan tuottamiseksi
päämääränä, koska kuva on niiden sovitus ja järjestys. Äänet ja korvan erottelukyky,
asianmukaisessa vuorovaikutuksessa, ovat musiikin keinoja, koska ne konstituoivat –
– musiikin, ovat sitä. Hyveellinen taipumus on keino tietynlaiseen onnellisuuteen
pääsemiseksi, koska se on tämän hyvän konstituentti, kun taas tällainen onnellisuus on
– – hyveen keino. Jauhot, vesi, hiiva, ovat leivän keinoja, koska ne ovat sen ainesosia,
kun taas leipä on faktori elämässä, ei vain sitä varten. Hyvä poliittinen järjestys,
rehellinen poliisijärjestelmä, ja kompetentti oikeuslaitos, ovat [yhteisö]elämään
sisäänrakentuneita tekijöitä. Tiede on välineellisyys (instrumentality) taiteelle ja
taidetta varten, koska se on taiteen älyllinen faktori. Kulunut sanonta, että käsi ei ole
käsi paitsi elävän kehon elimenä – paitsi tasapainotetun toimintojen järjestelmän – –
osana – sopii – – kaikkiin asioihin, jotka ovat keinoja. Keinojen [ja] päämäärien
yhteys ei ole koskaan pelkkä ajallinen seuraanto, niin, että elementti, joka on keino,
[olisi] mennyttä, kun päämäärä saavutetaan. Aktiivinen prosessi keskeytyy hetkeksi,
mutta joka vaiheessa ja joka kohdalla tapahtuu talletus (deposit), – – tulokseen
kumulatiivisesti ja konstitutiivisesti. Aito välineellisyys – – vahvistaa jatketun
tehokkuuden kohteelle (object), jossa se on ruumiillistunut.
Deweyn pehmeään naturalismiin kuuluu ajatus, jonka mukaan luonnon kausaalisessa
tapahtumisessa ei vielä sinänsä esiinny esteettistä arvoa. Tämä johtuu siitä, että
esteettisyys on taiteen, ts. luonteenomaisesti inhimillisen merkitystä tuottavan toiminnan,
ominaispiirre. Kyky taiteelliseen (ja tätä kautta eettiseen ja tieteelliseen) toimintaan tekee
ihmisestä erityislaatuisen muuhun tuntemaamme luontoon verrattuna. Eläimille, ”joille
toiminnoilla ei ole merkitystä”, elinympäristön koetut tapahtumat eivät muotoudu
täyttymyksellisiksi kokemuksiksi (emt. 276). Voidaan sanoa, että eläin ei kykene
löytämään sisäistä kutsumusta toiminnastaan. Se yksinkertaisesti toimii, enemmän tai
vähemmän tarkoituksenmukaisella tavalla.205
Sen sijaan ihminen, tai ihmisen kaltainen älyllinen olento, pyrkii varta vasten
löytämään itsensä toiminnastaan. Tämä tapahtuu semioottisessa projektissa, aktiivisen ja
intentionaalisen merkityksen muodostuksen ja tulkinnan hankkeessa. Deweyn mukaan
”älylliset – – toiminnat – – pyrkivät kääntämään kausaaliset siteet – – keinojen ja
päämäärien yhteydeksi, merkityksiksi” (emt. 277). Ihannetapauksessa merkityksentuoton
pyrkimys johtaa means-ends-toimintaan, jossa ”kaikki on yhteistä keinojen ja päämäärien
välillä” (emt.).
Ihmisten toimet ja elinkeinot eivät ole vielä itsessään varsinaisia ”näkyvissä olevia
päämääriä” (emt.). Niihin ei sinällään liity moraalista tai esteettistä merkitystä.
Pikemminkin ne tarjoavat kokemukselle taustan, johon painuneita tottumuksia on
mahdollista hyödyntää merkityksentuoton välineinä moraalisten taipumusten aikaan
saamiseksi (ks. luku 4.3.2.1). Vasta toimintaa ennakoiva tietoisuus toimien merkityksestä
voi synnyttää ”tapahtumien virran – – pysäkin”, jolla esteettinen kokemus saa muotonsa
(emt.). Merkitysten (tai ”ideoiden”) tiedostamista voi kuitenkin tapahtua eri tavoin eri
205

Tässä tulee esiin Deweyn naturalismin antroposentrisyys: monien aikalaistensa tavoin Dewey ei
hyväksy (ainakaan todisteitta) eläinten kykyä esteettiseen tai moraaliseen merkityksentuottoon.
Esteettisen kokemuksen antroposentrisyys on kyseenalaistettu uudemmassa biosemiotiikassa (ks.
Martinelli 2002).
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kokemustasoilla. Naturalistille kyseessä ei voi olla jyrkkä vastakkainasettelu
kognitiivisten ja esikognitiivisten prosessien välillä. Merkitykset kasvavat esiin
kokemustaustasta, tapojen ja tottumusten verkostosta. Voidaan sanoa, että tiedostamme
elementaarisella tavalla merkityksiä jo toimiessamme tietyllä tavalla jotain tarkoitusta
varten. Merkityksen ”täyttymys” edellyttää kuitenkin enemmän kuin toimimista tilanteen
vaatimalla tavalla. Koemme esteettistä nautintoa tullessamme varta vasten tietoisiksi
merkityksistä, jotka ”yhdistävät [toiminnan] laajan ja kestävän ulottuvuuden (scope)
erottelujen rikkauteen” (emt.). Tällainen pragmaattis-synteettinen tietoisuus ei jää
pinnalliseksi aistinautinnoksi, vaan kruunaa ”pitkään jatketun yrityksen täyttymy[ksen]”
(emt.). Kyseessä on ”haun ja kokeilun” tulos, joka johtaa uusien ideoiden muotoilemiseen
(emt.). Idea, ymmärrettynä toiminnan laajempaa hahmoa konstituoivana älyllisenä
välineenä, on tässä mielessä itsessään samaan aikaan ”taidetta ja taideteos” (emt.).
Dewey katsoo, että keinojen erottaminen päämääristä alistaa kulttuurin sellaisten
päämäärien ”esoteerisuudelle”, joihin ihmisten älyllinen toiminta ei pysty vaikuttamaan
(emt. 279).206 Hyväksymällä ajatuksen ihmisen mahdollisuudesta ohjata elämäänsä
voimme väistää myös taiteen itseisarvon tunnustamiseen liittyvät vaarat. Tämä edellyttää
semioottisen merkityksentuoton potentiaalin tunnustamista taiteen vapauden perustaksi.
Nimenomaan ”elämän taiteeseen” liittyy vapaus toimia kriittisenä subjektina. Voidaan
sanoa, että Dewey katsoo pehmeässä naturalismissaan inhimillisen vapauden kasvavan
esiin luonnonvälttämättömyydestä sen emergenttinä kvaliteettina, jonka on pakko
mukautua sen ehtoihin lähtökohdissaan. Kyse ei siis ole mistään transsendentaalisesta,
kokonaan ennalta määrätystä vapaudesta. Vapaus viittaa tässä ennen kaikkea
mahdollisuuteen, johon tarttuminen edellyttää kokemuksessa vastaan tulevien
tosiasioiden tunnustamista sen tulevan muotoutumisen pragmaattisiksi lähtökohdiksi.
Kuten edellä kävi ilmi, Dewey katsoo, että sekä moraaliin että taiteeseen (jotka ovat
siis jäsennettävissä saman pragmatistisen merkityksentuoton logiikan termein) liittyy
toiminnan aikana ennakoitavia päämääriä, ends-in-view. Sekä moraaliselle että
taiteelliselle toiminnalle on ominaista, että niissä päämäärät muodostavat keinojen kanssa
elävän jatkumon. Voidaan sanoa, että alustavina päämäärinä keinot virittävät
kokemusaineiston
merkityspotentiaalin.
Irrallaan
toiminnan
kokonaishahmon
muotoutumista ohjaavasta tavoitteesta keinoilla ei ole älyllistä arvoa.
Dewey (emt. 280) vertaa taiteellista means-ends-toimintaa talonrakennukseen:
näkyvissä olevat päämäärät ovat kuin puutavaraa, keinoja talonrakennuksen päämäärän
toteuttamiseksi, jotka työn eri vaiheissa rakennetaan osaksi taloa (vrt. Puolimatka 2002,
36). Valmis talo ei ole itsessään toiminnan lopullinen päätepiste. Talolla (ja tätä kautta
välillisesti sen rakenteilla ja myös itse rakennustyöllä) on tulevaisuudessa monenlaista
käyttöä. Voidaan sanoa, että talo muuttaa konkreettisesti maailmaa, ympäristöä ja
ihmisten käyttäytymistä suhteessa ympäristöönsä. Talonrakennuksen merkitys ei siis
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Dewey pitää taipumusta esoteerisuuteen sekä liian dogmaattisen teismin että liian kirjaimellisen
(so. reduktiivisen) naturalismin vaarana (LW 1, 279). Vaikka moderni filosofia onkin korvannut
antiikin metafyysisen teleologian puheella luonnon sisäsyntyisistä ”taipumuksista”, Dewey katsoo,
että tässä on lähinnä projisoitu perimmäisen liikuttajan (ts. Jumalan) idea luonnontapahtumisen
sisäiseen tarkoituksenmukaisuuteen (emt.). On aika tunnustaa, että ihmisen toimintaan liittyy
aidosti uutta luova puoli, jolle alistaminen jumalallisille tai muille metafyysisille tarkoituksille ei
tee oikeutta.
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rajoitu rakennushankkeen lopputulokseen, vaan laajenee koko siihen kontekstiin, jossa
talonrakennus ja sen tuote, valmis talo, saavat merkityksensä, so. inhimilliseen elämään.
Merkityksen tulkinnan kontekstuaalisuus ei kuitenkaan tarkoita, ettemme voisi puhua
keinojen ja päämäärien välisestä suhteesta myös näkyvissä olevien päämäärien termein.
Keinojen ja päämäärien välisen suhteen arvioinnin on kuitenkin oltava kontekstuaalista.
Toiminnan keinojen ja päämäärien kontekstualisaalinen arviointi voi olla vaikeaa
tapauksissa, joissa olemme tottuneet ajattelemaan toiminnan tuotetta (esimerkiksi taideesinettä) lopputuloksena. Ehkä parempi tarkastelutapa means-ends-toiminnalle olisikin
käsitellä sitä prosessina, jossa toiminnan päämäärien ja tulosten erottelu voi tapahtua
vasta jälkeenpäin, funktionaalisena erotteluna. Prosessianalogia auttaa ymmärtämään, että
taiteessa artistinen (tai poieettinen) ja esteettinen kokemus edellyttävät toisensa. On totta,
että esteettisessä tarkastelussa havainnon kohde otetaan sellaisenaan ”annettuna”,
arvostamiseen kutsuvana (LW 1, 281). Naturalistisen estetiikan näkökulmasta
esteettisessä tarkastelussa kohdetta (taideobjektia tai taiteellista hanketta) tarkastellaan
kuitenkin ensisijaisesti sen tuottamiseen liittyvien keinojen ja päämäärien tasapainon
suhteen. Tällaiseen tarkasteluun täytyy liittyä myös pragmaattisen merkityksen
tarkastelua, sillä irrallaan keinojen ja päämäärien suhteuttamisessa kehittyvästä artistisesteettisestä tasapainosta objekti voi olla korkeintaan ”aistinen”, vailla viittauksia sen
aistisuuteen kätkeytyviin ”materiaalien ja toimintojen merkityksiin” (emt.).
Taiteellisessa toiminnassa pyritään Deweyn mukaan tarttumaan ”taipumuksiin
mahdollisuuksina” (emt.). Tämän voi tulkita tarkoittavan sitä, että taiteellinen toiminta
tekee konkreettiseksi esteettisen havainnon kohteen, paljastaen sen mahdollisuudet toimia
merkityksentuoton aineksena. Siinä missä esteettinen tarkastelu pitäytyy taiteen
tuottaman objektin (tai taiteellisen prosessin) havainnointiin sen plastisten piirteiden
osalta, artistinen toiminta (joka siis on aina eksperimentaalista, kokeilevaa) pyrkii
selvittämään, mitä objektin tuottamisella voi saada aikaan jollain pragmaattisella
merkitysulottuvuudella (emt.). Deweyn mukaan taiteen voikin määritellä yleisesti ottaen
”aktiivisena tuottavana prosessina”, jossa esteettinen havainto yhdistetään tietoisesti
operatiiviseen merkitysten työstämiseen (emt.).
Mitkä sitten ovat taiteellisen kokemuksen kriteerit? Voivatko siis kaikki ihmiset olla
taiteilijoita? Ja mihin perustuu yleisesti tehty erottelu taiteilijoiden ja taiteen harrastajien
(tai taideyleisön) välillä? Dewey ei kiellä taiteilijan erityisasemaa yleisöön nähden, mutta
vastustaa taiteen ja esteettisen elitisointia. Hän katsoo, että ”monissa henkilöissä,
suhteessa useimpiin nautinnollisiin havaintoihin, mahdollisuuksien tunto (sense of
possibilities), runouden, musiikin, maalauksen, arkkitehtuurin tai maiseman
arvostamiseen yhdistyvä – – kiihotus, säilyy diffuusina ja kehittymättömänä; se vaikuttaa
vain suorien ja määräytymättömien kanavien kautta” (emt.). Esteettinen havainto ei ole
tällaisissa tapauksissa aidosti taiteellinen, sillä se ”ei yhdisty asiaankuuluvalla tavalla”
taiteelliseen pyrkimykseen (emt.). Sen sijaan taiteilijoiden kohdalla ”tämä vaikutus
koordinoituu asiankuuluvasti muiden kykyjen ja tapojen kanssa” (emt.). Tällöin
esteettisestä havainnosta tulee ”yhdistetty osa taitoa (craft)”, jolloin se voi vaikuttaa
aktiivisesti ”uuden arvostamisen kohteen luomiseen” (emt.). Vaikka tämä kyky,
taiteellinen maku, on erityisen harjaantunut ammattitaiteilijoilla, pohjimmiltaan kyse on
yleisinhimillisestä kokemuksesta. Taiteen harrastajan ja ammattitaiteilijan kokemuksen
välillä on tästä näkökulmasta lähinnä aste-ero: tämä ero liittyy taiteen ammattilaisen
harjaantuneeseen kykyyn sulauttaa esteettinen havainto osaksi taiteellista prosessia.
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Vaikka on houkuttelevaa erotella taideteoksia (taideobjekteja ja esityksiä) toisistaan
ulkoisen käyttöarvon ja sisäisen esteettisen merkityksen mukaan, Dewey katsoo, että
viime kädessä tällaisella erottelulla voi olla korkeintaan ”karkeaa käytännöllistä arvoa”
(emt. 283). Ainoa merkittävä ero piilee ”huonon ja hyvän taiteen välillä, ja tämä ero,
asioiden välillä, jotka kohtaavat taiteen vaatimukset ja niiden, jotka eivät, pätee yhtälailla
käytön ja kauneuden asioihin” (emt.). Hyvinkin erilaiset ”tuotteet” voivat tarjota
”havainnolle merkityksen, jossa yhdistynyt hedelmällisyys ja tehokkuus kohtaavat
toisensa – – erilaisissa täyteläisyyden (fullness) asteissa” (emt.). Dewey ei halua kaventaa
filosofisen antropologiansa läpitunkevaa pluralismia vetämällä liian tiukkoja rajoja
instrumentaalisen ja esteettisen kokemuksen välille. Taiteellinen kokemus on
samanaikaisesti välineellistä ja itsessään palkitsevaa. Taiteesta voi nauttia monin tavoin,
ja tärkeintä on löytää taiteellisen kokemuksen esteettisessä muodossa piilevä keinojen ja
päämäärien välinen tasapaino.

4.4.2.2 Ajattelun taide
Deweyn naturalistisen pragmatismin pedagogisessa tarkastelussa on syytä pitää mielessä,
että Dewey pitää myös reflektiivistä ajattelua taiteena. Instrumentalismi on Deweylle
nimenomaan ajattelun taiteen logiikkaa, empiirinen kuvaus siitä, miten älyllisyys toimii
parhaiten ja palkitsevimmin elämänkäytännöissä.
Experience and Naturessa Dewey esittää (emt. 283), että ajattelun tulokset – ”tieto ja
propositiot” – ovat taideteoksia siinä kuin ”patsaat ja sinfoniatkin”. Myös ajattelun
”edeltäjät”, ne tekijät, jotka käynnistävät ajatteluprosessin, ovat yhtä objektiivisia kuin
edellisessä esimerkissä mainitun talon rakennusaineet (emt.). Ajattelu lähtee liikkeelle
kokemussituaation raa’asta aineksesta, jota muokataan ajattelun taiteessa
merkitykselliseen muotoon. Päättely on konkreettista toimintaa: ”johtopäätös ja premissi
tavoitetaan menettelytavalla, jota voi verrata lautojen ja naulojen käyttöön laatikon
tekemisessä; tai maalin ja kankaan [käyttöön] kuvan tekemisessä” (emt. 283–284).
Tieteellinen menetelmä, jota Dewey pitää ”tosien havaintojen konstruoimisen taiteena”,
saa niin ikään arvonsa kokemuksen piirissä (emt. 284). Tieteen ainutlaatuinen asema
ihmiskunnan historiassa ei liity siihen, että se tarjoaisi maailmasta metafyysisesti
pitävämmän kuvan kuin muut merkityksentuoton taiteet: pikemminkin tieteen
menestyksen salaisuutena on sen erityinen teho ajattelun taiteena.
Dewey (emt.) muistuttaa, että oikeutettujen uskomusten empiirinen alkuperä
tunnustetaan vain ”muodollisesti” silloin, kun tehdään ennalta käsin tietoteoreettinen
erottelu tiedon alkuperän (viittauskohteen, todellisuuden) ja sen pätevyyden (totuuden)
välille. Kyseisen erottelun pohjalta tiedon muodostamisesta tehdään helposti kokonaan
psykologinen ja tiedon pätevyyden ongelmasta kokonaan looginen kysymys. Deweyn
eksperimentalistisen näkökulman mukaan tietoisuus kohteesta edellyttää aina
”fysikaalisia liikkeitä ja ulkoisten fysikaalisten välineiden manipulaatiota” (emt.). Dewey
samaistaa eron hedelmällisen ja hedelmättömän tieteellisen eksperimentaation välillä
eroon ”taitaen harjoitetun” ja ”huolimattoman” taiteen välillä (emt.). Tietäminen on tästä
näkökulmasta taitamista, ja tietämisen taito ilmenee parhaiten instrumentalistisen
logiikan kuvaamassa tietämisen taiteessa, reflektiivisessä tutkimuksessa.
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Tieteellinen tieto ei siis ole Deweylle ennalta olemassa olevan järjestyksen heijastusta.
Tiede on konstruktiivinen projekti, rakennushanke, joka luo maailmaan jotain aidosti
uutta muuttaessaan suhdettamme siihen (emt.). Kyse ei ole siitä (kuten Deweyn realistiset
vastustajat ajattelivat), että tieto olisi tästä näkökulmasta ”vääristymä, joka vahvistaisi
ainesisältöönsä piirteitä, jotka eivät kuulu siihen” (emt.). Pikemminkin tietämisessä on
kyseessä ”toiminta, joka vahvistaa ei-kognitiiviseen ainekseen piirteitä, jotka eivät kuulu
siihen” (emt., kursivointi lisätty). Tiede, kuten kaikki taide, tuo esiin merkityksiä ja
merkitysten välisiä suhteita havaintoaineksessa. Tieteessä on ensisijaisesti kyse
empiiriseen kokemukseen sisältyvien merkityspotentiaalien esittämisestä tavalla, joka
vahvistaa tieteen tutkimien kohteiden älyllisen arvon (emt. 285–286). Älylliseen arvoon
tai merkitykseen liittyy tässä samanlainen pragmaattinen tulkinta kuin Peircen
maksiimissa (ks. luku 3.1.1). Intellektuaalinen merkitys paljastuu eriteltäessä
havainnoitavien asioiden ominaisuuksia sen näkökulmasta, miten ne kokeellisesti
manipuloituina suhteutuvat toisiinsa. Kuten taide, tiede tuo esiin asioiden ominaisuuksia
uudessa valossa, auttaen meitä konstruoimaan merkitysmaailmaamme uusilla tavoilla.
Tämä ei ole ristiriidassa naiivin realismin kanssa, joka tunnustaa ihmisestä
riippumattoman maailman olemassaolon tutkimuksen lähtökohtana.
Edellä kävi ilmi, että tiede voidaan Deweyn näkökulmasta ymmärtää taiteen
kehitysmuotona, tapana ottaa kokemus haltuun. Miksi tiede on sitten ylipäätään erotettu
taiteesta? Dewey esittää tälle neljä syytä:
1. Tieteen ja taiteen erottamisen takana piilee syvään juurtunut arvoasetelma, joka
korostaa ”uskomuksen monopolin ja älyllisen auktoriteetin” paremmuutta suhteessa
muihin elämän alueisiin (emt. 286). Tämän arvoasetelman korjaaminen edellyttää
Deweyn mukaan pedagogisia keinoja: ”niin kauan, kunnes tapahtumien merkitysten
– – havaintojen saavuttamisen taide syntyy uudelleen kasvatuksen kautta moraalissa
ja tuotannossa, tiede pysyy erikoisena harvojen ylellisyytenä” (emt.).
2. Toinen tärkeä syy tieteen ja taiteen väliseen erotteluun liittyy Deweyn mukaan
filosofiseen erotteluun tiedon ja arvojen välillä. Tällä erottelulla on taustansa
moderniin luonnontieteisiin liittyvässä taipumuksessa pitää syitä ensisijaisina
päämääriin nähden. Luopuminen aristoteelisesta teleologiasta, joka tunnusti keinojen
ja päämäärien välisen tasapainon käytännöllisen toiminnan perustana, toi uuden ajan
filosofiaan analyyttisen näkökulman, joka erotti arvot kausaalisista selityksistä
omaksi tutkimusalueekseen. Tämä erottelu johti taiteellisten arvojen pyhittämiseen
perinteen tai jonkin transsendentaalisen mittapuun voimalla. (Emt.)
3. Kolmas syy tieteen ja taiteen väliseen erotteluun liittyy poliittiseen vallan ja arvon
väliseen
suhteeseen.
Ennen
eksperimentaalisen
ajattelun
ulottamista
yhteiskunnalliseen elämään oli tavallista, että valta erotettiin arvoista, ja oikeutettiin
jonkin ulkoisen kriteerin varassa. Eksperimentaalinen metodi tarjoaa Deweyn
mukaan tien ulos vallan ja arvojen välisestä dilemmasta mahdollistaen samalla
arkielämän emansipaation. Tämä auttaa osaltaan kumoamaan tietämisen ja taiteen
välistä jyrkkää erottelua. (Emt. 287.)
4. Dewey katsoo, että neljäs syy tiedon ja taidon erotteluun liittyy “taiteen hitaas[een]
vapautumise[en] maagisesta riitistä ja kultista” (emt.). Nykytaiteessa arvostetaan yhä
esteettisinä objekteina asioita, joiden käyttöyhteydet paljastuvat tarkemmassa
analyysissa symbolisiksi ja referentiaalisiksi. Sama ilmiö on Deweyn mukaan
havaittavissa myös filosofian historiassa. Olemuksiin suhtauduttiin klassisessa
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filosofiassa samalla tavalla kuin maagisiin symboleihin riiteissä: olemuksilla
katsottiin olevan mystistä potentiaa, joka saa aikaan tapahtumat ja asiat ilman
kausaalista vaikutusta (emt. 290). Maagisten ja essentiaalisten selitysten
kumoaminen tuli mahdolliseksi vasta eksperimentaalisen tieteen kehityksen myötä.
Vasta tällöin voitiin erottaa luonnontapahtumien mekaaninen kausaalisuus
poieettisesta (ts. varta vasten tuotetusta) järjestyksestä ja projisoida jälkimmäinen
sinne, minne se kuuluu, inhimillisen elämän kokemuksellisen käytännön kontekstiin.

4.4.2.3 Naturalisoidun taidekritiikin mahdollisuus
Vaikka edellä mainittujen pohdintojen tärkein merkitys piilee niiden filosofisissa
seuraamuksissa, erityisesti luonnon ja inhimillisen kokemuksen välisen dualismin
purkamisessa, Dewey (emt.) katsoo, että filosofisten erottelujen purkamiseen liittyy myös
taidekriittisiä momentteja. Tätä silmällä pitäen hän erottaa kaksi mahdollista tapaa
kaunotaiteiden ja esteettisen arvon aseman määrittämiseksi kokemuksessa. Joko (1) taide
ymmärretään jatkuvaksi ”luonnollisten tapahtumien” kanssa, tai (2) taiteesta tehdään
”lisäys luontoon, joka on peräisin jostain, mikä asuu yksinomaan ihmisen rinnassa”
(emt.). Edellisessä tapauksessa esteettinen arvo paljastuu ”taitavan ja älyllisen taiteen”
tulokseksi (emt.). Tällainen taide ”on tekemisissä luonnollisten asioiden kanssa niiden
spontaanisti antamien tyydytysten puhdistamiseksi, pidentämiseksi ja syventämiseksi”
(emt.). Näin ymmärrettynä esteettinen kokeminen liittyy Deweyn tapahtumaontologiasta
tuttuun muodon emergoitumiseen luonnollisista prosesseista merkityksentuoton taiteen
avulla (emt. 291). Jos taas ”kaunotaiteella” ei ole mitään tekemistä ”muiden toimintojen
ja tuotteiden kanssa”, se erotetaan kaikesta kokemuksesta omaksi ”okkulttiseksi ja
esoteeriseksi” alueekseen (emt.). Tällöin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitäytyä
teorioihin, jotka irrottavat esteettisen havainnon artistisesta toiminnasta.
Dewey tarkastelee jälkimmäisen vaihtoehdon kritiikissään kahta esteettistä teoriaa,
jotka herättävät edelleen keskustelua taidefilosofiassa (ks. esim. Reimer 1989, Bowman
1991, Alperson 1991, Kivy 2002). Ensimmäinen näistä, ilmaisuteoria, pitää taidetta
tunteen ilmaisuna.207 Dewey (LW 1, 292) katsoo, että ilmaisuteorian ongelmana on
tunteen (emotion) määrittely: joko (1) tunteella ei ole lainkaan merkitystä, jolloin sen
kuvauksessa käytettävä sanasto voidaan valita sattumanvaraisesti, tai (2) tunteella
tarkoitetaan samaa kuin arkikielessä. Dewey katsoo tunteen viittaavan arkikielessä
”johonkin objektien, fysikaalisten tai persoonallisten, esiin kutsumaan vastaukseen – –
objektiiviseen tilanteeseen” (emt.). Deweyn mukaan emootiossa on tästä näkökulmasta
aina kyse ”asenteesta tai taipumuksesta, joka on [joidenkin] objektiivisten asioiden
207

Tässä voidaan edelleen erottaa kaksi näkökulmaa: taiteen ajatellaan ilmaisevat tekijänsä tai
havaitsijansa (tai molempien) yksilöllisiä tunteita, tai taiteen plastisen muodon ajatellaan
ilmaisevan sellaisenaan tunteen muotoja. Edellisessä tapauksessa ääripäätä edustaa Leo Tolstoin
käsitys taiteesta tunteen viestijänä (Tolstoi 1898/2000). Jälkimmäisessä tapauksessa kyseeseen
tulee esimerkiksi Suzanne Langerin kannattama symbolistinen estetiikka, jossa taiteen (ennen
kaikkea musiikin) muoto katsotaan analogiseksi ”tunteen yleisten muotojen” kanssa (ks. Langer
1951, 1953, tämän tutkimuksen luku 5.3).
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funktio” (emt.). Vaikka taide voikin herättää tunteita, ”taideprosessin” merkitys ei piile
sen herättämissä emotionaalisissa tiloissa, vaan niissä ”emotionaalisissa vastauksissa,
jotka situaatio kutsuu esiin spontaanisti ilman mitään viittausta taiteeseen” (emt.,
kursivointi lisätty). Tähän ei vielä sinällään liity esteettistä kvaliteettia, paitsi siinä
perustavassa mielessä, ”missä kaikki välitön nautinto ja läpikäyminen (suffering) on
esteettistä” (emt.). Taiteeseen liittyvässä esteettisessä ilmaisuteoriassa voi näin olla
kyseessä korkeintaan ”yleistetty esitys tavanomaisten emotionaalisen kokemuksen
muodollisista lähteistä” (emt.).
Sama kritiikki koskee Deweyn (emt. 292) mukaan formalistista teoriaa, joka pitää
taideteoksen ”merkityksellistä muotoa” sen esteettisen merkityksen lähteenä. Dewey
katsoo, että jollei merkityksellistä muotoa haluta pitää puhtaasti ”okkulttisena”, se tulee
ymmärtää objektiivisten tosiasioiden valinnan ja painotuksen tuloksena (emt.).
Esteettisellä muodolla viitataan tällöin luontevimmin ”muotoihin, jotka antavat
täyttymyksellistä merkitystä jokapäiväisille kokemuksen asioille (everyday subjectmatters of experience)” (emt.). Toisin sanoen taiteen esteettinen muoto ei ole muusta
kokemuksesta eriytyvä ”erikoinen ominaisuus”, vaan se ilmaisee ”piirteitä, joiden avulla
mikä tahansa [kokemus voi] täyttää nautinnollisen havainnon vaatimukset” (emt.).
”Objektit ja situaatiot” tarjoavat ”merkittäviä havainnollisia tyydytyksiä”, kun niihin
liittyy rakenteellinen järjestys, joka ”laajentaa ja rikastuttaa inhimillistä näkökulmaa
(vision)” (emt.). Esteettisyys liittyy tästä näkökulmasta pikemminkin kokemuksen
taiteellisessa tutkimusprosessissa saamaan muotoon kuin taideobjektin plastiseen
struktuuriin. Jälkimmäinen voi toimia kuitenkin lähtökohtana esteettisen muodon
esiintymiselle inhimillisessä kokemuksessa. (Ks. myös luku 3.6.)
Dewey kokoaa kriittiset johtopäätöksensä seuraavasti: ”kaunotaiteet” ovat, silloin kun
niiden harjoittamiseen on ”ryhdytty tietoisesti”, ”laadultaan välineellisiä” (emt.).
Kaunotaiteiden välineellisyys liittyy niiden asemaan merkitystä tuottavassa
tutkimusprosessissa. Tämä tarkoittaa, että niillä on pohjimmiltaan merkitystä
”kasvatuksen vuoksi” (emt.). Kaunotaiteisiin liittyy lisäksi tätä erityisempi tarkoitus,
”havainnon muotojen – – harjoitus[s]” (emt.). Kuten tiede, taide tarjoaa havainnolle uusia
objekteja tarkasteltavaksi avartaen tätä kautta merkitysten maailmaa. Samalla kun
esteettinen kokemus ymmärretään taiteellisen kokemuksen täyttymyksenä, päästään
Deweyn mukaan eroon filosofisista dualismeista, jotka estävät älyllisyyden tehokasta
hyödyntämistä elämänkäytännössä. Paitsi että rekonstruoitu esteettisen käsite auttaa
ylittämään ”yksilöllisen ja yleisen[,] – – välineellisen ja lopullisen[,]” välisiä erotteluja,
se auttaa myös ymmärtämään, miten ”mieli ja aine toimivat” vuorovaikutuksessa
keskenään (emt.). Taiteessa ”ulkoinen” maailma on enemmän kuin keino tai ulkoinen
ehto ”havainnoille, ideoille ja tunteille”: kyseessä on ennen kaikkea ”tietoisen toiminnan
ainesisältö ja ylläpitäjä” (emt. 293–294). Tämän oivaltaminen auttaa myös oivaltamaan,
että ”tietoisuus – – on olemassaolon manifesti kvaliteetti”, joka tulee esiin silloin, ”kun
luonto on vapaimmillaan ja aktiivisimmillaan”, ts. kun luonto kulminoituu taiteeksi (emt.
294).
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4.4.2.4 Taidekritiikki ja taidekasvatus
Dewey erittelee taidekäsitteensä pedagogisia ulottuvuuksia v. 1926 ilmestyneessä
artikkelissaan Art in Education – and Education in Art (LW 2, 111–115). Hän painottaa
tässä yhteydessä jälleen jatkuvuutta tieteen ja kaunotaiteen välillä: molemmat ovat
pohjimmiltaan käytännön elämän (taiteen laajimmassa mielessä) funktioita. Taide ei ole
antiteettista älyllisyydelle. Tieteen tavoin kaunotaiteessa on kyse älyllisyydestä
toiminnassa, ei mistään irrationaalisesta kokemuksen alueesta. Tästä näkökulmasta
taiteen päämääränä on tapahtumien järjestäminen niin, että niiden kokeminen itsessään
voidaan kokea esteettisenä. Niin kauan, kun taiteelliseen tutkimukseen ei liity
”välittömän kokemuksen kvaliteetteja”, tämä tavoite jää puolitiehen (emt. xii). Kun taide
ymmärretään intellektuaaliseksi käytännöksi, esteettisen aluetta ei tarvitse etsiä
kokemuksen ulkopuolelta. Tätä kautta ratkeaa myös taide-elämän epädemokraattisuus:
ymmärretään, että taide kuuluu kaikille, ja että kaikkeen kokemukseen sisältyvät taiteen
idut.
Millaisia pedagogisia seuraamuksia tällaisella taidekäsitteellä sitten voi olla? Dewey
yhtyy mainitussa artikkelissaan Alfred North Whiteheadin teoksessa Science and the
Modern World (1925/1946) esittämään ajatukseen, jonka mukaan ”moderni
keskittyminen tieteeseen ja tuotantoon (industry)” on ollut kasvatuksen kannalta
”tuhoisaa” (LW 2, 112). Liian kapea professionalismi ja ”mielen asettaminen tietyille
raiteille” on pedagogisesti vahingollista, koska sen johdosta ”sivilisaatio – – ei voi
tyydyttää sielun kysyntää ilolle, tai kokemuksen tuoreudelle” (emt.). Taidekasvatus,
kiinnittäessään huomiota ”eläviin mutta muuttuviin asioiden arvoihin”, voi lievittää tätä
tilannetta (emt.).
Kuten edellä kävi ilmi (luvussa 3.6), Albert C. Barnesilla, eksentrisellä miljonäärillä ja
taiteen keräilijällä, oli tärkeä merkitys Deweyn taidefilosofian muotoutumisen kannalta
(LW 10, 7–8, Westbrook 1991, 387–390, Ryan 1995, 198–199, 207–208, Martin 2002,
398–405). Barnesin intressit suuntautuivat sekä taiteen keräilyyn että taidekasvatukseen.
Hänen taidekriittinen teoksensa The Art in Painting (ilm. 1925) herätti arvostelua
pedagogisen ohjelmallisuutensa vuoksi.208 Tätä arvostelua kommentoidessaan Dewey
ihmettelee, miksi taiteen ja kasvatuksen välinen yhteys pitäisi peittää näkyvistä: ”[o]nko
maalaustaide niin vierasta kasvatukselle [ja päinvastoin], että ne pitää pitää erillään, vai
onko taide sisäisesti kasvattavaa – – olemassaolonsa kautta, eikä minkään didaktisen
tarkoituksen, jolle se alistetaan?”
Dewey katsoo, että vaikka taide on kasvattavaa myös itsessään, se kasvattaa parhaiten
systemaattisen taidekasvatuksen kautta (emt. 113). Dewey viittaa tässä Whiteheadin
kritisoimaan ”esteettisyyden alistamis[ee]n nykyisen kulttuurimme hallitseville
taipumuksille” (emt.). Sen sijaan, että yleisöä kasvatettaisiin taiteen arvostamiseen, sitä
kasvatetaan ”poispäin taiteesta” tavalla, joka jättää taidekritiikin ammattilaisille (emt.).
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Mainittu kritiikki liittyi osittain vuonna 1922 perustetun Barnesin säätiön (Barnes Foundation)
toimintaan. Säätiön tarkoituksena oli tuoda modernin maalaustaiteen keräilijänä tunnetun Barnesin
kokoelmat suuren yleisön nähtäville. Säätiöllä oli ennen kaikkea pedagoginen tarkoitus. Dewey
toimi säätiön kasvatuksellisena asiantuntijana. (Ryan 1995, 207.)
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Deweyn mukaan sekä taidemuseot että -kriitikot syyllistyvät taiteen ”nostamiseen
jalustalle” (emt.). Tähän taiteen fetisointiin liittyvä ”älyllisyyden selibaatti” ilmenee myös
taidekirjallisuudessa (emt.). Pahimmillaan taidekirjallisuus johtaa taiteen harrastajaa
harhaan viedessään huomiota siitä, mikä on taiteessa ”elävää”, nimittäin arvoista, jotka
ovat ”toteutettavissa kaikissa asioissa silloin, kun maalarin silmä ja käsi valitsevat ja
korostavat niitä” (emt. 114).
Dewey katsoo, että Barnesin teos poikkeaa tavanomaisesta taidekritiikistä
soveltaessaan kahta periaatteita:209
1. Ensinnäkin Barnes katsoo, että taide tuo esiin “luonnonnäyttämöiden ja ihmiselämän
kohotetun arvostavan nautinnon” (emt.). Taiteen plastisessa muodossa on tästä
näkökulmasta ennen kaikkea kysymys kokemuksen elementtien yhdistämisestä
tavalla, joka konstituoi esteettisen kokemuksen. Tämä integraation periaate
mukautuu Deweyn mukaan Whiteheadin esittämään vaateeseen kokemuksen
yksilöllisten kvaliteettien saattamisesta vuorovaikutukseen niin, että ”kokonaisuuden
osat heijastavat sen muiden osien aspekteja, samalla tavoin kuin kokonaisuus
heijastaa luonnon aspekteja, jotka ulottuvat paljon varta vasten esitettyä näyttämöä
kauemmas” (emt.). Tästä näkökulmasta taidekasvatus on ensisijaisesti mainitun
yhteyden havaitsemisen oppimista ja perehtymistä siihen, miten taide asettuu osaksi
inhimillistä kokemuspiiriä esittäen sen sisäisiä kvaliteetteja uusissa
merkitysyhteyksissä.
2. Toiseksi Barnesin teos kannattaa Deweyn mukaan kasvattamista ”jatkuvan tradition”
tunnistamiseen, joka ”työskentelee taiteilijayksilössä”, vaikkakaan ei ”orjuuttaen –
mikä [olisi] akateemisen taiteen määre” (emt.). Taidekasvatuksen päämääränä on
tästä näkökulmasta osoittaa, että ”jokainen merkittävä maalari” kunnioittaa ja käyttää
hyväkseen taiteen perinnettä ”lisäten siihen oman henkilökohtaisen visionsa ja
tunteensa” (emt.).
Dewey katsoo, että taiteen pedagogisen kritiikin ongelma on kaksitahoinen. (1)
Taidekasvatuksen tehtävänä on ensinnäkin selvittää, onko tarkasteltava taide ”sisäisesti”
kasvattavaa, ts. mahdollistaako se ”ihmisolennon tarvitsema[n] kasvatu[ksen]” (emt.). (2)
Sen toisena haasteena on pohtia, miten kasvavia voidaan auttaa tarkastelemaan taidetta
”niin, että [sen] kasvattava funktio toteutuu” (emt.). Tästä näkökulmasta erot yksittäisten
taiteilijoiden tai taideteosten välillä eivät ole ensisijaisia. Makuarvostelmiin perustuvien
erojen sijasta taidekasvattajan tulisi keskittyä taidekriittisen ”metodin ja [sen] kriteerin”
analyysiin (emt.). ”Metodi” viittaa tässä ”älyllisyyteen työssä”, siis tutkimukseen tai
kritiikkiin Deweyn tarkoittamassa yleisessä mielessä (emt.). Tutkimusta tarvitaan
taidekasvatuksessa ennen kaikkea taiteen ”kasvatuksellisen funktion” havaitsemiseksi ja
toimeenpanemiseksi (emt. 115). Kriittisen tutkimuksen metodin hallinta ei ole
ammattimaisten taidekriitikoiden yksinoikeutta. Kritiikkiä voidaan soveltaa
kasvatuksessa vapaasti, jotta ”kaikki kasvatettavat tavoittavat sen, mitä [taiteella] on
annettavanaan” (emt.). Deweyn mukaan tämä on olennaista, ei vain taidekasvatuksen,
209

Vaikka Barnes ideoi taidekasvatukselliset periaatteensa osittain Deweyn ajatusten pohjalta,
hänen oma taidefilosofiansa oli Deweyn estetiikkaan verrattuna ”hyvin formalistinen” (Westbrook
1991, 388). Myös Barnesin pedagogiset periaatteet poikkesivat Deweyn kannattamista:
Westbrookin (emt. 389) mukaan ”on hankala kuvitella vähemmän deweylaista opetusmetodia kuin
se autoritaarinen indoktrinaatio, jota Barnes tarjosi oppilailleen”.
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vaan ylipäätään pedagogisen toiminnan kannalta. Barnesin kirjan kaltaiset esitykset
tuovatkin itse asiassa esiin tärkeän yleispedagogisen ongelman, joka koskee
esteettisyyden merkitystä kasvavassa kokemuksessa (emt.).

4.4.2.5 Taidefilosofian rekonstruktion psykologinen merkitys
Kirjoituksessaan Affective Thought Dewey (1926/LW 2, 104–110) esittää, että perinteisen
filosofiset ja psykologiset dualismit ovat totuttaneet meidät tekemään eron taiteellisen
korkeakulttuurin ja muun kokemuksen alueiden välille. Liian jyrkät erottelut
affektiivisen, kognitiivisen ja käytännöllisen elämänalueen välillä ovat luoneet tarpeen
filosofiselle kritiikille, joka pyrkii ehkäisemään elämänpiirin jakoa ”tieteeseen tieteen
vuoksi”, ”taiteeseen taiteen vuoksi” ja ”liike-elämään liike-elämän vuoksi”. Näiden
alueiden sijasta naturalistisesti rekonstruoitu filosofia kiinnittää huomiota kaikkia näitä
perustavampaan asiaan, ”elämään elämän vuoksi”(emt. 104).
Dewey (emt.) hakee tälle vaateelleen jälleen tukea ”äskettäisi[stä] edistysaskeli[sta]”
biologiassa ja psykologiassa, jotka ovat tuoneet esiin ”käsityksen jatkuvasta kehityksestä
alemmista funktioista korkeampiin”. Samalla ne ovat tuoneet mukanaan mahdollisuuden
ylittää filosofisia dualismeja fysiologisten toimintojen ja kulttuurin välillä ja tätä kautta
”vien[ee]t pohjan tieteen, taiteen ja käytännöllisen kokemuksen” välisiltä erotteluilta
(emt. 105).
Dewey katsoo, että psykologian kehitys on tuonut mukanaan oikeutuksen
naturalisoidulle logiikalle, joka tarkastelee tiedontuoton ehtoja merkityksentuoton
näkökulmasta. Keskeisenä ajatuksena on, että organismilla on tietyt perustarpeet, joita ei
voida tyydyttää ilman ympäristöön vaikuttavaa toimintaa. Toisaalta ympäristössä
tapahtuvat muutokset herättävä organismissa uusia tarpeita. Ajattelun tehtävänä on
saattaa organismi tasapainoon ympäristön muutosten kanssa. Tästä näkökulmasta
”järkeily” osoittautuu ”vaiheeksi yleisessä funktiossa uusien suhteiden tuomiseksi esiin
organismien ja elämän olosuhteiden välillä” (emt. 106).
Dewey katsoo, että naturalisoidun ajattelun analyysin avulla ”päättely ja tiede tuodaan
– – lähemmäs taidetta” (emt.). Samalla havaitaan, että kaikessa ajattelussa on kyse
organismin tarpeiden sovittamiseen muuttuvaan ympäristöön. Älyllisimmillään tämä
tarve johtaa systemaattiseen eksperimentaatioon, tieteelliseen toimintaan. Sama
sopeutumisen tarve on kuitenkin taustalla myös ”plastisessa taiteessa”, joka ”tunnustaa
eksplisiittisesti – – emootion harjoittaman kontrollin luonnollisten olosuhteiden
muuttamisessa” ja ”mielikuvituksen aseman – – maailman muuttamisessa
järjestetymmäksi paikaksi” (emt. 106–107). Deweyn mukaan tiede ja taide perustuvat
samoihin periaatteisiin ja palvelevat pohjimmiltaan samoja tarpeita. Hän odottaakin
aikaa, jolloin ”tunnustetaan yleismaailmallisesti”, että erot ”koherenttien loogisten
järjestelmien ja runouden, musiikin ja plastisten taiteiden artististen struktuurien välillä
ovat teknisiä ja erikoistuneita, pikemmin kuin syvään istutettuja” (emt.).
Romanttinen taidekäsitys toimii Deweyn mukaan yhtenä esteenä taiteen pedagogiselle
hyödyntämiselle. Taiteen selittäminen ei-rationaalisten neronleimausten ja inspiraatioiden
ilmentymäksi jättää huomiotta taiteen kiinnittymisen luonnollisiin merkityksentoton
prosesseihin. Dewey kritisoi tässä myös oman aikansa psykoanalyyttistä taidefilosofiaa,
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joka vetoaa ”Tiedostamattomaan ja Radikaaliin Tiedostamattomaan” [sic] taiteellisen
merkityksen lähteinä (emt.). Deweylle tiedostamaton ei ole yksilön alitajuiseen mieleen
kätkeytyvä mysteeri. Tiedostamattomat toiminnot ovat kokemustaustaan kuuluvia
objektiivisia tosiasioita, jotka ”uudempi biologia” yhdistää ”luonnollisten objektien
muotoiluun asianmukaisen tyydytyksen tuottamiseksi” (emt.). Taiteessa tiedostamaton
työskentelee samojen naturalististen periaatteiden mukaan kuin kaikessa
merkityksentuotossa.

4.4.2.6 Luovuuden ja perinteen suhde taidekasvatuksessa
Artikkelissaan Individuality and Experience (1926/LW 2, 55–62) Dewey tarkastelee
edellä kuvatun taidekasvatuskäsitteen merkitystä pedagogiselle yksilöllisyyden
tulkinnalle. Dewey viittaa tässä yhteydessä Barnesin säätiön aikakauslehdessä
ilmestyneeseen artikkeliin, jossa tarkastellaan kriittisesti tsekkiläisen taideakasvattajan
Franz Cizekin ”vapaan ilmaisun menetelmää” (emt. 55).210 Deweyn mukaan menetelmän
kritiikki tuo esiin kaksi tärkeää näkökohtaa taidekasvatuksessa: (1) toisaalta se osoittaa,
että ”ulkoisia vaikutteita” on mahdotonta sulkea pois luovuuden kehittämisessä, (2)
toisaalta siihen liittyy huomio, jonka mukaan nuorempien oppilaiden tuotokset voivat olla
luovempia kuin vanhempien oppilaiden (emt.). Deweyn mukaan nämä näkökulmat
kiinnittävät huomion oppilaan ”yksilöllisyyden – – asianmukaiseen kehittymiseen” ja sen
suhteeseen opettajan edustamaan ”menneen kerääntyneeseen kokemukseen” (emt.).
Artikkeli osoittaa Deweyn (emt. 56) mukaan, että yksilön vapautta korostavalla
taidekasvatuksellisella lähestymistavalla on rajansa. Vaikka kurssin oppilaat olivat aluksi
innostuneita saamastaan luomisen vapaudesta, he kyllästyivät vapaan pedagogiikan
haasteettomuuteen taitojen kehittyessä. Kuten minkä tahansa käsityötaidon kohdalla,
tässä ei ole Deweyn mukaan kyse niinkään kahden toisilleen vastakkaisen ääripään –
vapauden ja disipliinin – välisestä vastakohtaisuudesta, vaan taidon kehitykseen
liittyvästä jatkumosta, jossa riittävä vapaus yhdistettynä aiempien sukupolvien
kokemukseen auttaa kehittämään työstään nauttivia ja sitä kehittäviä reflektiivisiä
taiteilijoita.
Kuten puusepän taidossa, hyvässä taidekasvatuksessa (ja laajasti ottaen kasvatuksen
taiteessa) toteutuu Deweyn mukaan kaksi periaatetta: (1) ”jonkin sisäisesti arvokkaan”
mukanaolo ja (2) ”keinojen ja seuraamusten suhteen havainnointi” (emt.). Vasta näiden
ehtojen toteutuessa osaamiseen liittyy sen merkityksen realisoiminen ja ymmärtäminen.
Kun tämä merkityksen realisaation pyrkimys ohjaa uusien keinojen valintaa, on kyseessä
means-ends-toiminta (emt.).
Perinteen kunnioittaminen noudattaa Deweyn mukaan parhaimmillaan käsityöläisten
koulutuksen mallia. Artesaaniopetuksessa ”tavat, menetelmät ja työskentelystandardit
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Cizek tunnetaan lapsitaiteen pedagogiikan kehittäjänä. Tähän menetelmään liittyy lapsen
mielikuvituksen korostaminen valmiiden kuvien kopioimisen tai jäljittelyn sijasta. Cizekin
pedagoginen ajattelu nojasi Rousseaun ja Fröbelin ideoihin (ks. tarkemmin Malvern 1995)
Artikkeli, johon Dewey viittaa, on Thomas Munron ”Franz Cizek and the Free Expression
Method” (ilm. 1925).
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muodostavat opetettavan ’tradition’” (emt. 57). Perehdyttäminen tähän traditioon toimii
keinona vapauttaa ja ohjata kasvavien ”voimia” (emt.). Omaehtoinen halu oppia
ammattitraditio on vastavuoroisesti edellytys sille, että perinteestä voi olla ”faktori
[kasvavan] henkilökohtaisessa voiman ja vapauden kasvussa” (emt.). Ulkoisesti ohjattu
opetus voi tietysti auttaa kasvavaa ymmärtämään tradition merkitystä, mutta kasvavan ja
tradition välistä suhdetta ei voi säädellä kokonaan ulkoapäin. Pahimmassa tapauksessa
oppimisen motiivi jää kokonaan ulkoiseksi.
Myös oppipoikaopetuksessa on omat vaaransa (ks. myös luku 4.3.3.9). Esimerkiksi
mestaripuuseppä, joka ”uskoo vain yhdenlaiseen rakennukseen, joka on muotoiltu ennalta
määrätyllä tavalla”, ja pitää tavoitteenaan tämän ainoan oikean tavan opettamista
oppipojalleen, tukahduttaa helposti oppilaansa omaa aloitteellisuutta (emt.). Deweyn
mukaan näin on myös usein laita, ”kun siirrymme artesaanien kasvatuksesta taiteilijoiden
kasvatukseen” (emt.). Tällöin oppipojan ammattitaito latistuu helposti ulkoisen
auktoriteetin seuraamiseksi jääden vaille yksilöllistä luonnetta.
Dewey ei tässä ilmeisesti halua arvostella oppipoikaopetusta sinänsä, vaan
pikemminkin muistuttaa liian kapeasti tulkitun taiteenperinnekäsityksen vaarasta, joka
liittyy luovuuden ja tradition välille oletettuun epäsuhtaan. Kasvatuksen taiteen (ja
spesifimmin taidekasvatuksen) yleinen ”käytännöllinen ongelma” ei Deweyn mukaan
piile tradition ja innovaation vastakkaisuudessa, vaan ”kovissa ja kapeissa, ja – –
sivistymättömissä (uneducated) tavoissa” (emt. 58). Nämä tavat tekevät opettajista
auktoriteetteja, jotka eivät hyväksy kasvavien kokemusta kasvatuksen lähtökohdaksi
(emt.). Traditiota käytetään liian usein oikeuttamaan opettajan kokemuksen ensiarvoisuus
(emt.). Seurauksena on pahimmillaan ”oppilaiden emotionaalisen ja älyllisen integriteetin
tukahduttaminen” (emt.).
Vaikka opettaja voi tuoda esiin traditiossa muotoutuneita näkökulmia ja näin tarkentaa
oppimistavoitteita, hänen ei tulisi pyrkiä aiempien tulosten suoraan kopioimiseen, vaan
tulevan kokemuksen rikastamiseen niiden avulla. Mielikuvituksen vapaus ei ole
”alkuperäinen lahja”, vaan jotain saavutettavaa, ja sen vaaliminen edellyttää
”sympaattista ja erottelevaa” tietoa menneisyyden kokemuksesta (emt. 61).

4.4.3 Kasvatuksen tieteen mahdollisuus
Deweyn seuraava laajempi pedagoginen esitys sisältyi teokseen The Sources of a Science
of Education (1929/LW 5, 1–40), jossa hän pohti tieteellisen kasvatustutkimuksen
mahdollisuutta ja menetelmiä. Otsikkoon sisältyy myös laajempi viittaus ”kasvatuksen
taiteeseen”, eksperimentaaliseen kasvatustoimintaan. Deweyn keskeisenä teesinä on
vaatimus kasvatuksen taiteen järjestämisestä tavalla, joka noudattaa metodologisesti
eksperimentaalisen tieteen tarjoamaa mallia.
Deweyn mukaan tiede merkitsee ”systemaattisten tutkimuksen menetelmien
olemassaoloa, joka, kun niitä sovelletaan tosiasioiden ulottuvuuteen, auttaa meitä
ymmärtämään niitä paremmin ja hallitsemaan niitä älykkäämmin” (emt. 3–4). Tällä
tavalla ymmärrettynä tieteellinen menetelmä ohjaa kasvattajien huomion konkreettisiin
tosiasioihin myyttien ja olettamusten sijasta. Samalla se auttaa heitä irrottautumaan
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perinteisen teoria-käytäntö-erottelun painolastista, joka estää empiirisen tiedon
kytkemistä pedagogiseen teoriaan.
Deweyn mukaan pedagogisen tieteen merkitys avautuu, kun kiinnitämme huomiota
kasvatusteorian ja -käytännön välisen erottelun huonoihin puoliin. Dewey käyttää
esimerkkinä opettajaa, joka hallitsee kasvatuskäytännön osaamatta kuitenkaan analysoida
toimintansa vaikutteita ja vaikutuksia. Vaikka tällainen opettaja olisikin muodollisesti
pätevä, hänen työnsä merkitys on vaarassa rajautua kapea-alaiseksi ja tätä kautta eikasvattavaksi. Tällöin tieteellisestä teoriasta voi olla apua. Kasvatustiede auttaakin
parhaimmillaan muodostamaan ”työvälineitä” (working equipment), joiden avulla
opettajat voivat hyödyntää toistensa osaamista (emt. 5). Kasvatuksen tieteen keskeisenä
tehtävänä on tuottaa tällaisia ”työvälineitä”, jotta aiempia pedagogisia innovaatioita
voidaan hyödyntää uusissa yhteyksissä.
Dewey (emt. 6) muistuttaa, että koska taiteen ja tieteen välillä ei ole syvällistä
vastakkainasettelua, vaan korkeintaan kielellinen ”erottelu”, kasvatuksen taidetta ei tule
pitää erillisenä ja omalakisenaan toiminnan muotona, jota vastaa oma erityistieteensä.
Taitava kasvattaja on harjaantunut käytännön toimija, reflektiivinen praktikko, joka osaa
hyödyntää tieteellisen ajattelun välineitä alansa ongelmanratkaisussa. Ihannetapauksessa
kasvatuksen taide hyödyntää samalla tavalla tieteen menetelmiä ja empiiristä ainesisältöä
kuin insinööritoimintakin. Tässä mielessä kasvatus on, parhaimmillaan, ”soveltavaa
tiedettä” (engineering) (emt). Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kasvatus voi olla
myös taidetta (ks. luku 4.4.1.2).
Hyvän pedagogin päämääränä on Deweyn mukaan mahdollistaa ”kasvatuksen vapaa
leikki taiteena” (emt.). Tämä edellyttää, että tieteen tarjoamaa aineistoa ei oteta itsessään
valmiina, vaan että sitä tarkastellaan pragmaattis-pedagogisten seuraamustensa kautta.
Pedagoginen soveltaminen ei ole valmiiksi jäsennettyjen periaatteiden mukaan
toimimista, vaan älyllistä ja moraalista, päämääristään tietoista ja niistä välittävää
käytäntöä, praksista (ks. luku 4.4.2.1). Tämä tarkoittaa, että vaikka kasvattajat
seuraisivatkin tieteen viimeisiä löydöksiä ja pyrkisivät opetustyössään noudattamaan
tieteellisen tutkimuksen periaatteita, niin kauan, kun heidän toimintansa ohjautuu
puhtaasti välinerationaaliselta pohjalta, kasvatuksen moraalinen arvo ei pääse
toteutumaan hallitusti. Dewey pitää tätä erityisesti oman aikansa pedagogiikan
vitsauksena: hän pitää ongelmallisena sitä, että monet opettajat kuvittelevat, että
saavuttamalla välittömästi havaittavia tuloksia, joita voidaan perustella edeltä käsin
määritellyillä tieteellisillä periaatteilla, he kohentavat ammattitaitoaan. Tosiasiassa
tällainen pinnallinen tieteen soveltaminen on antiteettistä pedagogiselle kyvykkyydelle.
Pedagoginen kyvykkyys edellyttää halua ja kykyä hyödyntää tieteen menetelmiä ja
tuloksia moraalisiin tarkoituksiin. (emt.)
Kasvatustoiminnassa tieteellisen tutkimuksen vaatima tila ja aika jää helposti
välittömien käytännön vaateiden peittoon. Vaarana on tällöin menetelmällinen
dogmatismi. Houkutus noudattaa valmiita reseptejä on erityisen suuri tilanteissa, jotka
vaativat jatkuvaa tilanneherkkyyttä ja muutoksen sietokykyä. Deweyn mukaan tieteellisiä
tutkimustuloksia ei voi tällaisissa tilanteissa ”kääntää suoraan välittömiksi
kasvatuksellisen taiteen säännöiksi” (LW 5, 8). Koska kasvatukselliset käytännöt ovat
suunnattoman kompleksisia, yksinkertaistavat selitysmallit eivät ole suoraan
sovelluskelpoisia käytäntöön. Tiede ei siis tarjoa suoria vastauksia pedagogiseen
ongelmanratkaisuun.

281
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kasvattajilla olisi käyttöä tieteiden
tutkimustuloksille. Teoriat auttavat pedagogeja tulkitsemaan erilaisia ilmiöitä ja
hahmottamaan ennalta erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Samalla ne auttavat
kasvattajia omaksumaan ”uusia näkökulmia ja laajempia havainnon kenttiä” (emt. 9).
Tästä näkökulmasta teoriat ovat ennen kaikkea välineitä tulevien tapahtumien
ennakoimiseksi:
Käytännön toimijalla, joka tuntee [tieteellisen] järjestelmän ja sen säännöt, on – –
hallussaan voimakas väline sen havainnoimiseksi ja tulkitsemiseksi, mitä hänen
edessään tapahtuu. Tämä älyllinen työkalu vaikuttaa hänen asenteisiinsa ja reaktion
muotoihinsa – – Koska [kasvattajan] ymmärryksen ulottuvuus syvenee ja laajenee, hän
voi ottaa huomioon sellaisia etäisiä seuraamuksia, jotka peittyivät alun perin näkyvistä
ja jäivät tästä syystä huomiotta hänen toiminnassaan. Suurempi jatkuvuus tuodaan
esiin; [toimija] ei eristä tilanteita ja käsittele niitä erillään toisistaan, kuten hän oli
pakotettu tekemään silloin, kun hän ei tuntenut yhdistäviä periaatteita. Samalla hänen
käytännöllinen toimintansa tulee joustavammaksi. Havaitessaan enemmän suhteita hän
näkee enemmän mahdollisuuksia – – Hän vapautuu perinteen – – seuraamisen
tarpeesta. Hänen kykynsä tehdä arvostelmia (to judge) rikastuu, hänellä on laajempi
valikoima vaihtoehtoja, joista valita käsitellessään yksittäisiä tilanteita.
Edelliseen perustuen Dewey (emt. 13) huomauttaa, että ”kasvatuksellista tiedettä” ei
voi kehittää yksinkertaisesti lainaamalla muiden tieteiden ”lakeja” tai ”tekniikoita”.
Kasvatus voi kuitenkin hyödyntää muiden tieteenalojen tuloksia ja menetelmällisiä
ohjeita välineinä pedagogisessa ongelmanratkaisussa. Tässä mielessä kasvattaja on
kiinnostuneempi tieteen ”lakien” vihjaamista menettelyn tavoista, ”säännöistä”, kuin
niiden suorasta selitysvoimasta (emt. 14). ”Sääntö” tarkoittaa tässä ”havaintojen ja
tutkimusten etenemisen”, pikemmin kuin suoran toiminnan ohjetta (emt. 14). Tällainen
sääntö toimii epäsuorasti, ”muuttuneen mielellisen asenteen” kautta (emt.).
Deweyn mukaan ”kasvatuksellisen tieteen – – todellisuus ei löydy kirjoista, ei
kokeellisisista laboratorioista, eikä edes luokkahuoneista, joissa sitä opetetaan, vaan
[kasvattajien] – – mielestä” (emt.). On tehtävä ero ”kasvatuksellisen tieteen lähteiden” ja
kasvatuksen ”tieteellisen sisällön” välille (emt. 16). Kyseessä on Deweyn
instrumentalismista tuttu ero tutkimuksen lähtökohtana olevan kokemussituaation ja
tutkimuksen varmistettujen lopputulosten välillä (ks. luku 3.2.3). Tieteelliset tulokset
eivät muodosta sellaisenaan ”kasvatuksellista tiedettä”: kasvatuksellinen tiede määrittyy
käytännöllisten seuraamustensa kautta (emt.). Deweyn mukaan onkin syytä muistaa, että
tieteelliset tulokset ovat kasvatuksessa lähinnä ”lähteitä käytettäväksi, kasvattajien
mielten
välityksellä,
kasvatuksellisten
toimintojen
(functions)
tekemiseksi
älyllisemmiksi” (emt.).
Tieteellinen tieto tarjoaa kasvattajille teoreettista aineistoa pedagogisten ongelmien
muotoilemiseksi ja tarkentamiseksi Vastavuoroisesti kasvatus tarjoaa ”testin – –
johtopäätösten arvolle” (emt.). Dewey palaa tässä aiemmin Democracy and
Educationissa esittämäänsä väitteeseen kasvatuksesta ”laboratoriona”, jossa tieteellisten
ja filosofisten käsitysten yhteiskunnallinen (ja tätä kautta moraalinen) arvo mitataan (ks.
MW 9, 358–359). Kuten edellä kävi ilmi, Deweyn mukaan kasvatuksen perimmäisenä
tarkoituksena on kasvu, joka tapahtuu älyllisesti ohjatun elämänkäytännön kautta (ks.
luku 4.3.1.1). Tiede paitsi saa alkunsa käytännöstä, myös palaa siihen: sama koskee

282
kasvatusta tutkivaa tiedettä. Voidaan sanoa, että kasvatusteoriat, muiden teorioiden
tavoin, ovat väliaikaisia saarekkeita pedagogisen käytännön virrassa (LW 5, 17).
Dewey hakee pedagogiselle tutkimukselle analogiaa sillanrakennuksesta, joka
perustuu käytännöllisiin ongelmiin hyödyntäen samalla kuitenkin tieteellisiä periaatteita
ja aineistoja niiden ratkaisussa (ks. luku 4.4.1.4). Hän kuitenkin huomauttaa, että
”taiteena” kasvatus on ”takapajuisempaa” tieteellisen tiedon suhteen kuin tekniset alat
(emt. 20). Yhtenä syynä tähän on Deweyn mukaan hänen oman aikansa
opettajankoulutus, joka ei perustu ensisijaisesti asemansa vakiinnuttaneisiin empiirisiin
tieteisiin, vaan ”humaaneihin tieteisiin” (emt.). Dewey katsoo, että kasvatuskäytännön
empiiriset ongelmat voivat kuitenkin ohjata ”humaaneja tieteitä älyllisesti hedelmällisille
uomille” (emt.). Kasvatus voi toimia tässä apuna tarjoamalla konkreettisia ongelmia,
jotka herättävät ”merkityksellistä tutkimusta ja reflektiota” (emt.). Olennaista on turvata
”elävä virtaus” kentän ja tutkimustoiminnan välillä (emt. 22). Ilman tätä virtausta tutkijat
eivät kykene arvioimaan ongelmiensa laajuutta asiaankuuluvalla tavalla, sillä he eivät
tavoita niitä ”olosuhteita, joiden alaisena erityinen ongelma esittää itsensä koulussa”
(emt.). (Vrt. Väkevä 1999a, luku.8.2.)
Deweyn mukaan käytännön ja tutkimuksen välisen yhteyden ylläpitäminen kuuluu
sekä opettajan, hallintohenkilön että tutkijan velvollisuuksiin. Edellytetään varta vasten
järjestettyjä olosuhteita, jotta koulukäytäntöjen aineisto avautuisi tieteelliselle
tutkimukselle. Dewey korostaa tässä yhteydessä opettajien raporttien merkitystä (ks.
myös Tanner 1997, 65–75). Opettajien keräämän aineiston arvo tutkimukselle on sama
kuin ”systemaattisen ja kumuloituvan kliinisten tallenteiden [arvo] lääketieteelle” (LW 5,
23). Opettajat voivat myös toimia ”kanavina, joita pitkin kasvatusteorian seuraamukset
tulevat koulun elämään” (emt. 24). Opettajan rooli ei tässä ole pelkästään vastaanottava:
omaksumalla omakohtaisesti tieteellisen asenteen opettajat voivat välttää dogmaattisen
tiedonvälittäjän roolia ja kehittää oma ammattitaitoaan älyllisesti ohjatuksi
reflektiiviseksi praktikkoudeksi.
Deweyn mukaan kasvatuksen tieteen konstituution ongelmana on, ettei sille ole
olemassa erityisesti ”korvamerkittyä” aineistoa (emt.). Viime kädessä ”mitkä tahansa – –
tosiasiat ja periaatteet – –, jotka auttavat käsittelemään hallinnon ja opetuksen ongelmia
paremmin, ovat soveltuvia” pedagogisen tutkimuksen aineistoksi (emt.) Vaikka tämä
johtopäätös näyttää ensi katsomalta kaivavan maata autonomisen kasvatustieteen jalkojen
alta, Dewey huomauttaa, että kasvatuksen keinotekoiseen rajaamiseen itsenäiseksi
tutkimuskohteekseen liittyvät omat vaaransa. Se saattaa nimittäin tehdä kasvatuksesta
tieteen kannalta ”’mysteerin’, samassa mielessä kuin korkeammat taiteet olivat aiemmin
mysteereitä” (emt. 25).
Kasvatustutkimuksen monitieteisestä pohjasta huolimatta on myös olemassa
tiedonaloja, joilla on sen suhteen erityisen suuri merkitys. Dewey erottaa jälleen
tällaisiksi tiedonaloiksi psykologian ja sosiologian (ks. luku 4.1.1). Myös filosofialla on
tärkeä merkitys kasvatustutkimuksessa. Uskollisena naturalistiselle näkökulmalleen
Dewey ei halua erottaa kasvatusfilosofiaa liian tiukasti ”kasvatuksellisesta tieteestä”: hän
katsoo, että tiede ja filosofia asettuvat keskenään samalle empiiris-eksperimentaalisen
tutkimuksen jatkumolle ”ruokkien lähteenä toisiaan” (emt. 26). Käsitellessään yleisempiä
kysymyksiä kuin empiirinen tiede filosofia toimii sen kritiikkinä. Se ei voi kuitenkaan
toimia kriittisesti ilman kokemusaineistosta lähteviä ongelmia, jotka vaativat
käytännöllisiä ratkaisuja. Näin kasvatusfilosofia on lähtökohdiltaan yhtä pragmaattinen
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projekti kuin tiede ja kasvatuskin, eivätkä jälkimmäiset voi toimia siitä irrallaan (ks.
myös luku 4.3.4).
Dewey (emt. 27) katsoo, että filosofian ja erityistieteiden ”hypoteesien” on määrä
tukea toisiaan. Tiede ei pelkästään vahvista empiirisesti filosofisia käsityksiä, vaan myös
antaa aihetta niiden kumoamiselle (emt.). Dewey esittää tässä yhteydessä tieteestä varsin
kuhnilaisen näkemyksen (vrt. Kuhn 1962/1994), vaikkakin luottaen Kuhnia enemmän
tiedonalojen evoluutioon:
Hypoteesit muodostavat asteikon yleisemmästä erityisempään, ja joka kohdassa
yleisemmät vaikuttavat erityisempiin. Tämä riippuvuuden tosiasia jää huomaamatta
vain, koska ylei[nen] on niin sisäänluettu erityis[ee]n ja yksityiskohtais[ee]n, että se
unohdetaan. [Vasta] jokin kriisi tieteellisessä kehityksessä johtaa sen hylkäämiseen ja
uudistamiseen.
Kasvatusfilosofian tehtävänä on Deweyn mukaan ennen kaikkea tuottaa
”työskentelyhypoteeseja” (working hypotheses) kasvatustoiminnan ohjaamiseksi (emt.
28). Filosofia ei määrää itsessään pedagogisia arvotavoitteita. Filosofialla on
kasvatuksessa pikemminkin arvioiva kuin arvottava rooli: sen tehtävänä on auttaa
kasvattaja punnitsemaan vaihtoehtoisia ajatusmalleja, jotka auttavat häntä välittämään
pedagogisesti rakentuvan kokemuksen eri vaiheita toisiinsa. Vaikka arvot konstituoidaan
toiminnassa, filosofialla voi olla tärkeä tehtävä niiden ”luovassa keksinnässä” (emt. 29):
Kun aletaan laajentaa ajattelun ulottuvuutta – –, pohtimaan peitettyjä rinnakkaisia
seuraamuksia, jotka näyttäytyvät kattavammalla ajanjaksolla tai suhteessa kestävään
kehitykseen, aletaan filosofoida (to philosophize), kutsutaan prosessia sitten tällä
nimellä tai ei. Se, mitä kutsutaan filosofiaksi, on vain systemaattisempi ja
sinnikkäämpi tämän toiminnon esitys.
Tarjoamalla mahdollisuuksia ajattelun vapauteen filosofia, empiiris-eksperimentaalisesti
harjoitettuna, auttaa kasvattajia ”pakenemaan perinnettä ja rutiinia ja yksipuolisia
henkilökohtaisia intressejä ja oikkuja” (emt.).
On myös virhe nähdä tieteellinen tutkimus pelkästään välineellisenä. Dewey varoittaa
tässä jälleen keinojen ja päämäärien erottamisen vaaroista. Tämä erottelu on vaarassa
tehdä päämäärät verifioimattomiksi, jolloin niillä ei voi olla ”emotionaalista sisältöä”
(emt.). Keinot jäävät tällöin yksinomaan tekniikoiksi, joita kehittämällä pyritään
tehokkaammin niistä riippumattomiin tavoitteisiin. Filosofian ja empiirisen tutkimuksen
yhteistyö auttaa parhaimmillaan konstituoimaan tilanteita, joissa kasvatusmenetelmät ja tavoitteet alistetaan kriittisen ja tilannekohtaisen tarkastelun kohteeksi. Deweyn mukaan
tällöin turvataan mahdollisuus sille, että kasvatuksella voi olla ”laadullisesti” erilaisia
päämääriä (emt.). Rekonstruoimalla kasvatustutkimus means-ends-toiminnaksi on
mahdollista tunnustaa kasvatuksen moniarvoinen lähtökohta alistamatta sitä läpikotaiselle
arvorelativismille.
Tähän keinojen ja päämäärien välisen jatkuvuuden periaatteeseen nojaten Dewey
(emt. 32) suosittelee ”kehityksellistä” näkökulmaa psykologian ja sosiologian
yhdistämiseksi kasvatustutkimuksessa. Tällaiseen näkökulmaan sisältyy psykologisen
”menetelmän” ja sosiaalisen ”päämäärän” tarkastelu samalla jatkumolla (ks. myös luku
4.1.1). Kasvattaja-tutkijan tulisi olla ensisijaisesti kiinnostunut kasvun ja oppimisen
sisäisestä eheydestä ja jatkuvuudesta. Oppimispsykologian reduktio ”pienten
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oppimisprosessien segmenttien” analyysiin ei riitä tämän periaatteen tavoittamiseen
(emt.). Toisaalta on myös oltava varovainen, ettei oppimisen alistaminen sosiaalisesti
määritellyille tavoitteille jätä huomiotta yksilön oppimisprosessin plastisuutta.
Oppiaineksen ja opetusmenetelmien standardisointi ei tee oikeutta niiden
kokemussituaatioiden rikkaudelle, jotka toimivat oppimisen lähtökohtina.
Perinteinen psykologisen ja sosiaalisen näkökulman erillisyys heijastuu Deweyn
mukaan koulujen opetussuunnitelmissa perustaitojen (”kolmen R:n”) erottamisessa
muista oppiaineksesta ja edellisten kohottamisessa jälkimmäisiä korkeampaan asemaan.
Dewey käyttää esimerkkinä lukemaan oppimista, joka ei välttämättä vielä itsessään johda
”hyvän kirjallisuuden lukemisen makuun” tai sellaisen ”uteliaisuuden herättämiseen, joka
johtaa [oppijan] soveltamaan kykyään – – tutkimaan alueita, jotka ovat sen ulkopuolella,
mitä tavallisesti pidetään hyvänä lukuaineistona” (emt.). Vastaavasti ”lukutoukka” saattaa
olla liian uppoutunut kirjallisuuteen ”sosiaalisten ja toimeenpanevien (executive) kykyjen
ja taitojen” kustannuksella (emt.). Instrumentaalisen tehokkuuden ohella onkin tärkeää
kysyä, ”miten opitaan lukemaan – – yhteydessä [siihen, miten tämä oppiminen vaikuttaa]
tulevaisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen ja intressiin” (emt.).
Dewey (emt. 33) muistuttaa tässä yhteydessä myös kvantitatiivisten
tutkimusmenetelmien rajallisuudesta kasvatustutkimuksessa.211 Kasvatukseen liittyvien
ilmiöiden käsittely erillisinä kvantisoitavina analyysiyksikköinä johtaa Deweyn mukaan
huomion helposti pois siitä, mitkä ”muut asiat” vaikuttavat oppimiseen ja mihin ”muihin
asioihin” oppiminen voi vaikuttaa (emt.). Koska kvantitatiiviset menetelmät eivät kykene
tarttumaan opetus-oppimistilanteiden yksilöllisiin vaihteluihin, niiden soveltaminen
saattaa pitää yllä koulutyön ”mekaanisia faktoreita” (emt.). Kvantitatiiviset
tutkimusmenetelmät voivat viedä niin ikään helposti huomiota ”rekonstruktioiden
tarpeelta, joka seuraa muutoksesta sosiaalisissa olosuhteissa”, tukien tätä kautta
”koulujärjestelmän perineiden inertiaa” (emt.). Kasvatustilanteisiin liittyvien variaabelien
moninaisuus edellyttääkin Deweyn mukaan aina ”laadullista arviointia” (emt.).
Dewey
varoittaa
myös
kasvatuskysymysten
ulkopuolelta
tulevien
tutkimusmenetelmien kritiikittömästä soveltamisesta kasvatuksen sisältöjen ja
menetelmien muotoilemiseen:
Lyhin tie saada aikaan jotain, joka näyttää tieteelliseltä, on tehdä tilastollinen tutkimus
olemassa olevista käytännöistä ja haluista (desires), olettaen, että niiden täsmällinen
määrittäminen
ratkaisee
opetettavan
aineksen,
palauttaen
tätä
kautta
opetussuunnittelun maan pinnalle, asettaen sen vakaalle tosiasialliselle perustalle – –
On hankala nähdä muuta syytä tällaiselle menettelytavalle, kuin halu tuoda esiin
”kasvatuksellisen tieteen” arvo osoittamalla, että se voi ohjata koulujen toimintaa
jotenkin välittömästi ja suoraan. (Emt. 37–38.)
”Sosiologian” (Dewey viittaa termillä ”kaikkiin sosiaalisiin disipliineihin”) kohdalla
Dewey (emt. 36) tuo esiin kaksi pedagogista implikaatiota: sosiologia voi (1) kiinnittää
pedagogien huomion ”sosiaalisiin työkaluihin”,212 joiden avulla kasvavat oppivat
211

Tässä Deweyn voi katsoa ennakoivan viime vuosikymmenten kasvatustutkimuksen
kvalitatiivisiin menetelmiin liittyvää metodista keskustelua.
212
Dewey laskee ”sosiaalisiin työkaluihin” kielen ohella tavat, ”moraalit” sekä tieteen ja taiteen
harjoittamisen (LW 5, 36, vrt. luku 3.4.2).
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elämään kommunikaatioyhteisössä, ja (2) vaikuttaa suotuisasti yhteisöllisten
kasvatustavoitteiden muodostamiseen. Deweyn mukaan on kuitenkin tärkeää muistaa,
että sosiaaliset olosuhteet eivät määrittele suoraan kasvatustavoitteita. Kasvatus on
periaatteessa ”autonomista ja – – vapaa päättämään omat päämääränsä” (emt. 38). Dewey
katsookin, että kasvatusprosessi ”omassa eheydessään ja jatkuvuudessaan” on viime
kädessä vastuussa kasvatustavoitteiden toteutumisesta (emt.). Kasvattajien tulisi uskaltaa
tunnustaa, että kasvatustavoitteet sekä muotoillaan että toteutetaan kasvatuksessa
situationaalisen means-ends-toiminnan päämäärinä. Tässä tulee esiin kasvatuksen
moraalinen funktio: pedagogisessa suunnittelussa on kyse pohjimmiltaan ”niiden arvojen
löytämisestä, jotka ovat vaivan arvoisia (worth while), ja joita [tulisi] tavoitella
päämäärinä” (emt.).
Edelliseen liittyy se, että Dewey näkee yhteiskunnan kasvun itsessään kasvatuksen
päämääränä. Koska progressiivinen yhteiskuntaelämä on kasvatuksen päämäärä,
yhteiskunnallinen analyysi ei voi sellaisenaan tarjota kasvatukselle yleispäteviä
standardeja (emt.). Yhteiskuntaelämä voi korkeintaan tarjota empiirisen aineiston, jonka
avulla on mahdollista ”päätellä selvemmin, mitä kasvatus, sellaisena kuin sitä on
[aiemmin] toteutettu”, on saanut aikaan (emt.). Kaiken kaikkiaan pedagogiselle
toiminnalle ei voida erottaa mitään ”paikoilleen kiinnitettyä ja lopullista päämäärien
joukkoa”: jokainen päivä luokkahuoneessa tuo opettajan eteen uusia haasteita ja uusia
mahdollisia ratkaisumalleja (emt.). Kasvatustoiminnan on taiteena mukauduttava tähän
vaihtoehtojen periaatteelliseen rajattomuuteen. Onneksi sillä on käytössään tieteellisen
eksperimentaation tarjoamia keinoja hallita tätä moninaisuutta. Nimenomaan tieteellisen
toiminnan kurinalaisuus auttaa tekemään kasvatuskäytännöstä taidetta, älyllisesti hallittua
käytäntöä.
Koska kasvatus on ”elämänmuoto” (mode of life), sillä on Deweyn mukaan tiedettä
perustavampi kulttuurinen funktio (emt. 39). Tiede voi kuitenkin auttaa tekemään
kasvatustoiminnan ”älyllisemmäksi, ajattelevammaksi” ja mahdollistaa tätä kautta
”tulevaisuudessa sen korjaamisen ja rikastamisen, mitä kasvattajat ovat saaneet aikaan
menneisyydessä” (emt.). Ennen kaikkea tiede voi auttaa tekemään kasvattajista
kriittisempiä. Tässä sen tulee kuitenkin toimia kasvattajien oman reflektion välityksellä ja
heidän konkreettisten havaintojensa ehdoilla. Muuten kyse ei ole kasvatuksellisesta
tieteestä, vaan ”puhtaasti sosiologisesta informaatiosta” (emt.).
Dewey katsoo, että kasvatuksellisen tieteen lähteenä voi toimia mikä tahansa
”varmistettu tieto, joka on osana kasvattajien sydäntä, päätä ja käsiä” (emt.). Pedagogisen
tiedon arvon kriteerinä on, että se ”tekee kasvatuksellisesta funktiosta valistuneemman,
humaanimman, aidosti kasvatuksellisemman kuin mitä se oli aiemmin” (emt.). Tähän
kuitenkin liittyy paradoksi: ei ole olemassa mitään lopullista mittapuuta sille, mikä on
todella kasvattavaa, ainakaan kasvatuksen ulkopuolella: ”löytämistä ei koskaan tapahdu:
kyse on aina tekemisestä” (emt.). Vaikka tiede toisikin pedagogiselle tutkimukselle
näennäistä arvovaltaa, sen mieltäminen kasvatusta ohjaavana periaatteena voi myös
”vähentää mahdollisuuksia sille, että kasvatus – – tarjoaa aineistoa parannetulle tieteelle”
(emt. 40). Tällöin tiede ei tue, vaan ”pidättää kasvua” (emt.). Kasvatuksen ainoana
jatkuvasti itsessään toteutuvana päämääränä on ”kehitys”, kasvu itsessään, mikä tekee
kasvatuksesta luonteeltaan ”päättymättömän kehän tai spiraalin” (emt.). Tiede voi toimia
tämän spiraalin reflektiivisenä vaiheena, mutta kaikkein tärkeintä on muotoilla kasvatus
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jatkuvan kasvun periaatteen mukaan tieteellisen ongelmanratkaisun ohjaamaksi
pedagogiseksi taiteeksi.

4.4.4 Vapaan kasvatuksen kritiikki
Dewey jäi eläkkeelle Columbian yliopiston virastaan lukuvuoden 1929–30 lopulla.
Eläkkeelle jääminen ei kuitenkaan vähentänyt hänen työtahtiaan. Samaan aikaan kun
Deweya juhlittiin hänen 70-vuotispäivänään merkittävimpänä amerikkalaisena filosofina,
hän osallistui itse innokkaasti yhteiskunnallisiin keskusteluihin Yhdysvaltojen sisä- ja
ulkopoliittisesta tulevaisuudesta. Kasvatukseen liittyvillä pohdinnoilla oli näissä
kannanotoissa keskeinen asema.
Ryan (1995, 277) katsoo, että Deweyn kypsän kauden pedagogisia ideoita ei voi
erottaa hänen poliittisesta suuntautumisestaan. Deweyn myöhäiskauden pedagogiikan
poliittinen ulottuvuus ilmeni hänen pedagogisessa työssään lähinnä kahdella sektorilla:
(1) tavassa, jolla hän puolusti opettajien roolia yhteiskunnallisina vaikuttajina ja (2)
progressiivisen kasvatuksen puolustamisessa ja tarkentamisessa sosiaalisen edistyksen
faktorina. Koska opettajien yhteiskunnallisesta roolista on ollut puhetta jo edellä (ks. luku
4.4.1.4), tarkastelen tässä lähinnä progressivismin puolesta ja sitä vastaan esitettyjä
argumentteja. Aluksi on syytä kiinnittää huomiota progressiivisen pedagogiikan
Yhdysvalloissa saamiin muotoihin (ks. myös luku 4.1.4).
Westbrookin (1991, 501) mukaan progressiivinen kasvatusajattelu eriytyi
Yhdysvalloissa kahdelle taholle maailmansotien välisenä aikana. Toisen ryhmän
muodostivat romanttista kasvatuskäsitystä kannattavat pedagogit, jotka pitivät
lapsikeskeistä kasvatusta vastauksena perinteisten koulujen epähumaaniin ja
tasapäistävään opetukseen. Toiseen ryhmään kuuluivat ”tieteellisen tehokkuuden”
kannattajat, jotka näkivät kehittyvissä sosiaalitieteissä vastauksen perinteisten koulujen
tehottomuuteen (emt.).213
Dewey suhtautui kriittisesti molempiin suuntauksiin. Vaikka hänen Chicagon kauden
pedagogiikassaan voikin nähdä vaikutteita valistuksen jälkeisestä romanttisesta
reformipedagogiikasta, Dewey ei koskaan hyväksynyt käsitystä sivistyksestä kasvavan
sisäisen kasvupotentiaalin (sivistyksellisyyden) avautumisena (ks. luku 4.3.2.1).
”Romanttiset” progressivistit olivat perustaneet Yhdysvalloissa v. 1919 Progressive
Education Association -nimisen yhdistyksen, jonka harjoittama politiikka tuli lähes
synonyymiseksi progressiivisen kasvatuksen käsitteen kanssa. Vaikka Dewey valittiin
tämän yhdistyksen kunniapresidentiksi, hän pysyi kriittisenä sen lapsikeskeistä kasvatusta
koskevia ideoita kohtaan. 1930-luvulla Dewey liittyikin sosiaalista progressivismia
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Jälkimmäisellä ryhmällä oli temaattisia yhteyksiä ”demokraattisiin realisteihin”, jotka kritisoivat
ensimmäisen maailmansodan jälkeen Deweyn ja muiden progressivististen sosiaalifilosofien
käsityksiä poliittisesta yleisöstä kykenevänä rationaaliseen poliittiseen päätöksentekoon (ks. luku
3.5.2, ks. myös Westbook 1991, 280–285).
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ajaviin pedagogeihin, jotka julkaisivat ajatuksiaan Social Frontier -nimisessä
aikakauslehdessä (emt. 502–503, ks. myös Bowen 1981, 427–430, 433–439).214
Dewey hyökkäsi sosiaalisen tehokkuuden kannattajia vastaan samoilla eväillä, joita
hän oli aiemmin kehitellyt ammattikasvatuksen kritiikissään (ks. luku 4.4.1). Dewey
katsoi, että pelkkä tehokkuuden vaade ei riitä tekemään oikeutta kasvatuksen
transformatiiviselle tehtävälle, joka liittyy ennen kaikkea vallitsevien yhteiskuntaolojen
kriittiseen analyysiin ja uusien käytäntöjen ohjaamiseen. Formaalinen kasvatus ei ole
ainoa yhteiskunnallisen rekonstruktion kenttä, vaan älyllisesti ohjattu sosiaalisten
olosuhteiden tutkimus tulee ulottaa koko yhteisöelämän päätöksentekoon. Tässä tulee
esiin se, että Deweyn yhteiskunnallinen ajattelu muuttui pedagogiikan suhteen hänen
kypsällä kaudellaan (Westbrook 1991, 509). Siinä, missä Dewey oli vuosisadan
vaihteessa pannut uskonsa kasvatukseen tärkeimpänä yhteiskuntaa uusintavana voimana
(ks. esim. luku 4.1.4), hän kirjoitti vuonna 1937, että ”on epärealistista – – olettaa, että
koulut voisivat olla pääasiallinen tekijä älyllisten ja moraalisten muutosten tuottamisessa,
– – jotka ovat välttämättömiä sosiaalisen järjestyksen luomisessa” (LW 11, 414,
kursivointi alkup.). Myöhempinä vuosinaan Dewey myös hyväksyi eräiden kriitikoidensa
näkemykset siitä, että koulu on yhtä paljon intressiristiriitojen ratkaisun areena kuin
muukin yhteiskunta (Westbrook 1991, 509).
Progressiivisia kouluja kohtaan esitetty kritiikki perustui pitkälti ajatukseen, jonka
mukaan ”uusi” kasvatus jätti huomiotta perinteisen kasvatuksen järjestelmällisyyden ja
klassisen oppisisällön ajattomuuden. Näin sen pelättiin ohjaavan oppilaita kurittomuuteen
ja sivistymättömyyteen. Tämän katsottiin vievän pohjaa amerikkalaisen yhteiskunnan
taloudelliselta ja sosiaaliselta tehokkuudelta. Huolen progressiivisen kasvatuksen
tehottomuudesta jakoivat sekä koulutusalan ammattilaiset että uskonnolliset vaikuttajat.
Kuuluisin esimerkki edellisistä lienee Robert Maynard Hutchins, Chicagon yliopiston
presidentti, joka arvosteli teoksessaan Higher Learning in America (1936/1948) julkisen
koulutuksen hajaannusta esittäen sen järjestämistä uudelleen klassisten opintojen pohjalta
(Westbrook 1991, 518–519, Ryan 1995, 276–283, Martin 2002, 452–459). Dewey vastasi
Hutchinsin kritiikkiin artikkeleissaan ja viimeiseksi jääneessä pedagogisessa teoksessaan
Experience and Education (ks. tämän työn luku 4.4.5).
Progressiivisen kasvatuksen kriitikoiden huoli reformipedagogiikan taloudellisesta
tehottomuudesta lienee ollut osin oikeutettu. Wall Streetin pörssiromahdus elokuussa
1929 ja sitä seurannut lamakausi suistivat kansakunnan kriisiin, joka aiheutti
laajamittaisen ”kasvatuksellisen sekaannuksen” (LW 6, 75). Tähän sekaannukseen
haikailtiin lääkkeeksi perinteisen pedagogiikan kurinalaisuutta. Lama herätti myös
laajemman kysymyksen demokraattisen kasvatuksen tulevaisuudesta. Huomattava osa
Deweyn 1930-luvun pedagogisia kirjoituksia koskettikin progressiivisen kasvatuksen
edellytyksiä talouskriisin kourissa kärsivässä demokratiassa.
Dewey ei ollut immuuni progressiivista kasvatusta kohtaan esitetylle kritiikille.
Esimerkiksi kirjoituksessaan How Much Freedom In New Schools? (1929/LW 5, 319–
214

Yksilöllistä lapsikeskeistä kasvatusta vastustaviin sosiaalisiin rekonstruktionisteihin lukeutuivat
Deweyn lisäksi hänen Columbian yliopiston oppilaansa John L. Childs ja William H. Kilpatrick
sekä George Counts, Harold Rugg ja Goodwin Watson. Ryhmän kannalta tärkeä julkaisu oli
vuoden 1933 Yearbook of the National Society of College Teachers of Education, jossa julkaistiin
kolmivaiheinen ohjelma koulutuksen demokratisoimiseksi (Bowen 1981, 438–439).
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325) hän esitti “varoituksen sanan” uusien koulujen pedagogisia kokeiluja vastaan (emt.
319). Vaikka progressiivisten koulujen perustaminen oli ymmärrettävää vanhempien
kyllästyttyä perinteisen kasvatuksen rajoittuneisuuteen ja halutessa lapsilleen
”vapaampaa ja rikkaampaa” opetusta, Deweyn (emt.) mukaan nämä ihanteet eivät
sinällään riitä tarjoamaan systemaattista perustaa koulujen opetussuunnittelulle. Tarvitaan
myös uutta pedagogista käytäntöä, joka kykenee tarttumaan kasvavien kokemukseen
kaihtaen perinteisen koulukasvatuksen oppiainelähtöisyyttä ja yhdenmukaistavaa
didaktiikkaa.
Dewey (emt. 321) muistuttaa, että kasvavan impulssit edellyttävät pedagogista
ohjausta kanavoituakseen sosiaalisesti hyväksyttävillä tavoilla. Kasvu edellyttää
viitekehyksen, tarkoituksenmukaisuuden kontekstin, ja on virhe pitää kasvavien omia
yllykkeitä ja intressejä opetussuunnitelman sisältönä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
koulujen tehtävänä tulisi olla kasvavien omien intressien rajoittaminen. Pikemminkin
niiden tulisi pyrkiä ”kokemuksen järjestetty[yn] ja jatkuva[an] kehitt[ämiseen] – –
ajattelevan valikoinnin ja materiaalin järjestämisen keinoin” (emt.).
”Oppilaskeskeinen” kasvatus ei tarkoita Deweyn mukaan itsekeskeisyyttä (emt.). Aito
oppilaskeskeisyys (ts. oppilaslähtöisyys) edellyttää ”rikkaan sosiaalisten ja luonnollisten
suhteiden kentän” järjestämistä pedagogiikan lähtökohdaksi (emt.). Tämä kenttä antaa
kasvavan kokemukselle ”painoa, tasapainoa ja järjestystä” (emt.). Deweyn (emt. 322)
mukaan monet lapsikeskeiset koulut kärsivät itse asiassa samasta ongelmasta kuin
perinteiset oppiainelähtöiset koulut, vaikkakin käänteisessä muodossa. Koska ”ne ovat
henkilökohtaisen faktorin vallassa”, ne eivät kykene tarjoamaan ”muuta vaihtoehtoa
aikuisen määräysvallalle kuin lapsen määräysvallan” (emt.). On totta, että kasvattajien
tulisi pyrkiä sellaisten oppimiskokemusten järjestämiseen, jotka ovat itsessään
arvokkaita. Tämä kuitenkin edellyttää yhteistoiminnallista oppimista, kommunikatiivista
käytäntöä,
johon
sekä
oppilas
että
opettaja
tuovat
mukaan
omia
persoonallisuuspiirteitään.
Deweyn (emt. 323–324) mukaan sen tosiasian tunnustaminen, että oppimisen
ainesisältö vaihtelee ajan, paikan ja oppilaiden mukaan, ei ole ristiriidassa opetuksen
järjestelmällisyyden vaateen kanssa. Progressiivisen kasvatuksen tehtävä on kuitenkin
vaikea: sen tulee löytää perinteisen kasvatuksen sisältöjä ”paljon suuremmasta,
laajemmasta ja sovellettavammasta” oppiaineksesta järjestys, joka mukautuu kasvavan
”voiman ja ymmärryksen kehityksen” järjestykseen (emt. 324). Dewey pitää ”mielellisen
voiman kehittymistä määräävien jatkuvuuden olosuhteiden ja lakien” tuntemuksen, ts.
tieteellisen oppilaantuntemuksen, puutetta pääasiallisena syynä progressiivisten koulujen
hajaannukseen (emt.). Mikäli uudet koulut jättävät huomiotta yleiset ”kasvun
lainalaisuudet”, ne joutuvat tulevaisuudessakin kritiikin kohteeksi (emt.). Toisin sanoen
progressiivinen kasvatus tarvitsee perustakseen ”kasvatuksellista tiedettä”.
Progressiivisten koulujen hyvänä puolena Dewey pitää sitä, että ne ovat painottaneet
luovaa toimintaa ja taiteita opetussuunnitelmissaan. Esteettisen kasvatuksen
”sokerikuorrutus” ei kuitenkaan riitä, mikäli siihen ei liity kasvuun vaikuttavien
”operatiivisten” olosuhteiden tutkimista (emt. 325). Tähän liittyy myös sosiaalisen
kritiikin tarve: ”teollisen ja urbaanin sivistyksen perustavien voimien” tunteminen on
tärkeä osa modernin demokratian kansalaiskasvatusta (emt.).
Vuonna 1931 ilmestyneessä artikkelissaan The Way Out of Educational Confusion
(LW 6, 75–89) Dewey kehottaa kasvattajia pohtimaan ainesisältöjä teorian ja käytännön
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välisen suhteen näkökulmasta, jotta voitaisiin välttää uuden ja perinteisen kasvatuksen
juuttuminen vastakkaisiin asemiin. Dewey esittää yhdeksi ratkaisuksi huomion
kiinnittämistä perinteisten ja uusien oppiaineiden merkitykseen opetussuunnitelmassa (ks.
myös luku 1.1). ”Radikaali” opetussuunnitelmakeskustelun siipi pysyy Deweyn mukaan
altavastaajan asemassa niin kauan, kun arvokeskustelua erilaisten oppiaineiden
keskinäisistä suhteista ei ole käyty (emt. 76). Deweyn mukaan keskeisenä ongelmana on,
että perinteiset opetussuunnitelman aineiden nimikkeet eivät välitä kuvaa nykyisestä
ainesisällöstä. Oppiaineiden hajaannus nousee esiin ainejakoa syvemmältä, tiedonalojen
nopeasta kasvusta, mikä tekee mahdottomaksi määrittää yksiselitteisesti eri oppiaineiden
perusopintoja (emt. 77). Lisähankaluutena tieteellisten oppiaineiden kohdalla on niiden
käsitteistön abstraktius (emt.). Deweyn mukaan opetussuunnittelun eheyttämisen
haasteena on ennakoida eri oppiaineiden merkitys oppilaan kasvulle: tätä varten
opetussuunnittelun tulee taata tietty joustavuus. Uskollisena pragmatismilleen Dewey
kannattaa opetussuunnitelmaa, joka tuo esiin teoreettisten ja käytännöllisten opintojen
perustavan yhteenkuuluvuuden ja liittää ne tätä kautta osaksi kasvavan arkikokemusta.
Dewey (emt. 78) pitää toisena avaimena ”kasvatukselliseen hajaannukseen” sen
tunnustamista, että oppiaineiden erikoistuminen on tehnyt opinnoista liian kapea-alaisia
nyky-yhteiskunnan sivistystarpeisiin. Dewey (emt. 79) muistuttaa tässä yhteydessä, että
termi ”opinto” (study) ei ole pelkästään kumuloituneen ja erikoistuneen tiedon
kokonaisuuden nimike (a study): se viittaa myös opiskeluun, johon sisältyy laajempia
kiinnikkeitä sosiaaliseen elämään. Todellinen opiskelu verkostoituu eri oppiaineiden
rajojen yli. Perinteinen ainejako ehkäisee tätä verkostoitumista erottamalla
arkikokemuksessa toisiinsa liittyvät ainesisällöt keinotekoisesti toisistaan.
Dewey (emt. 85) viittaa em. artikkelissaan myös projektioppimiseen,
oppimismenetelmään, jota hänen oppilaansa William Heard Kilpatrick kehitti Columbian
yliopiston Teacher’s Collegessa.215 Dewey pitää ”projektien” etuna sitä, että niiden avulla
voidaan hyödyntää laaja-alaista oppiainesta konkreettisten tehtävien ratkaisussa.
Projektioppiminen on myös oikeilla jäljillä ottaessaan oppilaiden ja opettajien toiminnan
kasvatuksen lähtökohdaksi. Myös vapaa aihevalinta tukee oppimisen laaja-alaisuutta
edistäen teoreettisen aineksen psykologisoimista kasvavan kokemuksen lähtökohdista.
Projektit tukevat omatoimisuutta ja uteliaisuutta tarjoamalla kasvavalle mahdollisuuden
panna kehittyvät kykynsä toimeen kouriintuntuvissa ongelmatilanteissa, joissa asioiden
merkityssuhteet tuodaan esiin. Näin ne edistävät asennetta, joka pyrkii tarkastelemaan
maailmaa toisiinsa liittyvien ja vaikuttavien tapahtumien kokonaisuutena ja tätä kautta
”kestävänä esteettisen nautinnon lähteenä” (emt. 88).
215

Kilpatrick oli tutustunut Deweyn ajatteluun jo 1900-luvun alussa vieraillessaan Chicagon
yliopistossa. Hänen tuntuvin kontribuutionsa progressiiviseen pedagogiikkaan juontuu kuitenkin
hänen jatko-opinnoistaan Columbian yliopistolla, jonka Teacher’s Collegessa hän myöhemmin
työskenteli kasvatustieteen professorina. Kilpatrick esitteli projektioppimisen menetelmänsä ensi
kertaa Teacher’s College Record -aikakauslehdessä ilmestyneessä artikkelissaan The Project
Method (Kilpatrick 1918, ks. myös 1925/1971). Projektioppimisen perustavia ”opiskeluyksiköitä”
(study unit) ovat Kilpatrickin mukaan oppilaan intressit, joilla on kommunikatiivinen lähtökohta.
Tieto konstruoidaan parhaiten yhteydessä ongelmiin, joilla on sosiaalista merkitystä. Projektit
rakennetaan nelivaiheisiksi niin, että ne käsittävät alustavan vaiheen (purposing), suunnittelun,
toteuttamisen ja arvioinnin. (Knoll 1997.)
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Opetussuunnitelman eheyttäminen ei ole helppo tehtävä: Dewey (emt. 89) pitää sitä
”vallankumouksellisena” projektina. Hänen mukaansa reformin taakka lankeaa pitkälti
opettajankoulutukselle. Olennaista ei ole vain ”kulkea suuntaan, jossa olemassa olevia
käytäntöjä uudistetaan, yrittäen tuoda ne ”tieteellisen menetelmän” suojelevan kilven
alle” (emt.). Uudistajien tulisi myös tutkia ”oppiaineiden välisiä vuorovaikutussuhteita”
ja niiden ”sosiaalis[ia] merkityks[iä] ja sovelluks[ia]” (emt.). Kyse on ”uusien
päämäärien” asettamisesta tavalla, joka voi hyödyntää vanhojen ja uusien oppiaineiden
parhaita puolia (emt.).
Lama-ajan ”kasvatukselliseen kriisiin” liittynyt vahva tulosvastuullisuuden vaade
heijastui uusien oppiaineiden kritiikissä. Dewey puolusti näitä aineita v. 1933
Ilmestyneessä artikkelissaan Shall We Abolish School Frills? No! (LW 9, 141–147).
Dewey huomauttaa, että vaikka lama-ajan säästöt ovat paikallaan, ”oppilaiden elämän
kustannuksella säästäminen” ei ole asiallista talouspolitiikkaa (emt. 141). Taito- ja
taideaineet (joihin Dewey lähinnä viittaa) ovat enemmän kuin opetussuunnitelman
”röyhelöitä” (frills): ne ovat takeita demokraattisen yhteiskunnan konstituutiolle (ks.
myös luku 1.1). Dewey kritisoi uusien aineiden vastustajien elitistisyyttä huomauttaen,
että hyvin toimeentulevien perheissä erilaiset käden taidot ja taiteet ovat aina olleet
itsestään selviä harrastuksia, mikä tarkoittaa, että taito- ja taideaineiden asemaa
koskevassa keskustelussa on kyse lähinnä siitä, tulisiko niiden sisältyä myös julkiseen
koulutukseen. Dewey katsoo, että demokraattisessa yhteiskunnassa ei voida enää pitäytyä
koulutukseen, joka antaa massoille perustaidot, mutta jättää huomiotta kansalaisten
tuotannolliset ja vapaa-aikaan liittyvät tarpeet. Laaja-alainen opetussuunnitelma on
Deweyn mukaan ainoa tae sille, että koulu voi houkutella laajaa väestöpohjaa
opiskelemaan myös tulevaisuudessa.
Kirjoituksessaan Why Have Progressive Schools? (1933/LW 9, 147–158) Dewey
liittää kysymyksen uuden koulun tarpeesta laajempaan kysymykseen siitä, mihin
kasvatusta ylipäätään tarvitaan. Hän esittää, että lähemmässä tarkastelussa kysymys
uuden ja vanhan koulun erilaisista tavoitteista kätkee sisäänsä filosofis-antropologisen
kysymyksen siitä, mitä on olla ihminen yhteiskunnassa (ks. myös Biesta 1995, 2001).
Sosiaalisen näkökulman tiedostaminen on keskeistä kasvatuksen päämäärien
ymmärtämisen kannalta. Kasvatus on yhteiskunnan toiminto, joka tähtää kasvavien
ohjaamiseen elämänuralle. Kasvatuksen päämäärät palvelevat näin sekä kasvavan että
yhteiskunnan päämääriä.
Tähän sosiaaliseen näkökulmaan liittyy huomio, jonka mukaan progressiivisten
koulujen tarve on herännyt yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Kuten monissa muissa
pedagogisissa kirjoituksissaan, Dewey muistuttaa tässä yhteydessä jälleen amerikkalaisen
yhteiskunnan muutoksesta, joka on tapahtunut rinnan tieteen uusien löydösten ja
teknisten innovaatioiden kanssa (ks. myös luku 4.2.3.5). Deweyn mukaan progressiiviset
koulut ottavat vakavasti tähän kehitykseen liittyvät kolme pedagogista implikaatiota (emt.
151):
1. Oppiminen ei tapahdu tyhjiössä: opittavilla asioilla on oltava suhde aiempaan
kokemukseen ja oppijan tarpeisiin.
2. Yksilöiden välillä on persoonallisuuseroja, joita tasapäistävät oppimisjärjestelyt eivät
kykene ottamaan huomioon. Yhtenäistävät menetelmät eivät tuota todella yhtenäisiä
tuloksia.

291
3. Yksilöllinen motivaatio on pohja oppimisponnistuksille. Oppiaineksen tulee herättää
kasvavan kiinnostus. Kiinnostuminen opittavasta asiasta takaa moraalisen
sitoutumisen aiheeseen.
Deweyn (emt. 151) mukaan progressiivisten koulujen etuna on, että ne kykenevät
ottamaan nämä implikaatiot vakavasti. On kuitenkin muistettava, että vaikka uudet koulut
tarjoavat perinteisiä kouluja enemmän mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen, ja näin
ottavat huomioon yhteiskunnallisten ja tieteellisten löydösten merkityksen
pedagogiikalle, ne eivät ole vielä itsessään tae pedagogisen reformin onnistumisesta.
Toisaalta progressiivisia kouluja arvostellaan herkemmin kuin perinteisiä kouluja.
Deweyn mukaan tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat niin tottuneita perinteisen koulun
toimintaan, että sen viat jäävät valtaosin tiedostamatta. Tämä näkyy esimerkiksi
suhtautumisessa oppimishäiriöihin: perinteisessä koulussa oppimishäiriöistä syytetään
usein lasta itseään, progressiivisissa kouluissa oppimisjärjestelyjä. Toinen esimerkki
liittyy kurinpitoon: siinä missä tavanomaisessa koulussa järjestyshäiriöt pannaan usein
oppilaan tai hänen kotiinsa syyksi, progressiivisissa kouluissa esiintyvistä häiriöistä
syytetään vapaita luokkajärjestelyjä. Dewey (emt. 154) muistuttaa tässä yhteydessä, että
progressiiviset koulut eivät edes tähtää standardimaiseen luokkakuriin: mikäli joustavien
työtapojen yhteydessä esiintyy häiriötä, tämä on pedagoginen, ei kurinpidollinen
ongelma.
Deweyn (emt. 157) mukaan progressiivisten koulujen kriitikoiden tulisi pitää mielessä,
että ne tähtäävät lähinnä kolmeen asiaan: (1) huomion suuntaamiseen yksilöllisiin
tarpeisiin ja luonteenpiirteisiin, mikä edellyttää ”toiminnan ja keskustelun vapautta”, (2)
oppilaiden ”ulossuuntautuneiden toimintojen” hyödyntämiseen, mikä edellyttää tilan
järjestämistä erilaisille työmuodoille sekä (3) oppilaiden keskinäisen ja oppilaiden ja
opettajien välisen yhteistyön rohkaisemiseen tavalla, joka tekee heidät ”työtovereiksi”,
mikä saattaa muuttaa kurinpidollisia vaatimuksia. Näiden muutosten kautta
progressiiviset koulut tähtäävät siihen, että ”kaikki vaivan arvoinen kasvatus on – –
nuorten elämän rikastuttamista, eikä vain enemmän tai vähemmän vastenmielistä
valmistumista aikuiselämän velvollisuuksiin” (emt.).
Esitelmässään Education For a Changing Social Order Dewey (1934/LW 9, 158–169)
toteaa, että kasvatus, joka haluaa pysyä mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa, ei voi
juuttua perinteeseen eikä toisaalta myöskään haikailla utopistista tulevaisuutta (emt. 159).
Sen lähtökohtana tulee olla tietoisuus suunnasta, johon yhteisö haluaa itseään uudistaa.
Perinteistä kasvatusta on vaivannut pitäytyminen staattisen yhteiskuntajärjestyksen
ideaaliin: tämä on heijastunut ”paikoilleen asetetussa mielellisessä tavassa”, joka pitää
oppiaineita muuttumattomina ja itsessään ongelmattomina. Tällainen opetus tuottaa
Deweyn mukaan passiivisia alistujia, jotka ovat tottuneet siihen, että ”heille kerrotaan,
miten asiat ovat”, pikemminkin kuin aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat ottaa selvää
asioista ja vaikuttaa niihin (emt.).
Vaatimus joustavaan pedagogiikkaan nousee esiin naturalistisesta ontologiasta ja
siihen liittyvästä filosofisesta antropologiasta. Koska ”maailma on epävarmuuden tilassa”
ja asiat ”roikkuvat ilmassa”, on tärkeää, että kasvavat kehittävät joustavia tapoja
tarkastella erilaisia ajattelun ja toiminnan seuraamuksia eivätkä hyväksy heille tarjottuja
totuuksia sellaisinaan (emt. 160). Perinteiseen kasvatukseen liittyvä fundamentalismi ei
heijastu pelkästään halussa pitäytyä perinteisiin uskomuksiin. Deweyn mukaan se
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ilmenee myös tavassa kieltää taloudellisten ja poliittisten kysymysten pedagoginen
relevanssi. (Ks.myös luvut 4.4.1.2 ja 4.4.1.4.)
Dewey (emt. 167) viittaa tässä yhteydessä jälleen opettajankoulutukseen pedagogisen
uudistushengen istuttajana. Opettajankoulutuksen tulisi tulevaisuudessa huomioida kolme
näkökohtaa: (1) aika on kypsä ekonomisten ja poliittisten realiteettien opiskelun
sisällyttämiselle koulujen opetussuunnitelmaan; (2) ”paikalleen asetettu indoktrinaatio”
tulisi korvata sellaisten ”älyllisellä todellisten olosuhteiden ymmärryksellä, jotka
stimuloivat yksilöllistä tutkimusta, ja saavat [oppilaat ja opettajat] ajattelemaan
suoraviivaisesti ja pätevästi ja muodostamaan omat johtopäätöksensä”; (3)
opetussuunnitelma tulisi järjestää ”sosiaalisen keskuksen ympärille ja ohjata sosiaalisiin
päämääriin” (emt. 167–168). Ongelmana on, että perinteisestä opetussuunnitelmasta
puuttuu ”älyllinen järjestys ja tarkoituksen yhteys”, joka auttaisi kasvavia käsittelemään
todellisia yhteiskunnallisia ongelmia (emt. 168).
Yksi progressiivisten koulujen kritiikin aihe liittyi niiden tapaan hyödyntää tekemällä
oppimista opetussuunnitelman lähtökohtana. Dewey jäsentää ”aktiviteettien kasvatuksen”
merkitystä kirjoituksessaan The Activity Movement (1934/LW 9, 169–175). Hän erottaa
tässä kolme näkökulmaa, jotka liittyvät tekemällä oppimisen kritiikin taustalla oleviin
filosofisiin oppositioihin (emt. 169):
1. Kasvatuksessa toiminta ei saa jäädä pelkästään ulkoisesti vaikuttavaksi ja tekniseksi:
siihen tulee liittyä myös älyllinen vaihe. Toiminnan ottaminen itsessään
lähtökohdaksi ei vielä riitä. On tärkeää kysyä, miten se tukee kasvavan
henkilökohtaista kehitystä: ”tekemisen on – – edistettävä terveyttä ja pontevuutta,
tuotettava havaitsemista ja reflektiota, selvennettävä ja koeteltava ideoita,
innostettava samalla kun se ilmaisee tunteita” (emt. 170). Toiminta ei ole
kasvatuksessa päämäärä, vaan keino. (Ks. myös LW 11, 243–246.)
2. Toiseksi olisi otettava huomioon, että pedagogisesti hedelmällisen toiminnan
seuraukset eivät ole vain hetkellisesti kouriintuntuvia, vaan pitkällä tähtäimellä
moraalista luonnetta jalostavia. Tällaista pitkän tähtäimen kasvua ei voi arvioida
määrällisesti, vaan se edellyttää laadullista evaluaatiota. Laaja-alaisessa ja
kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa toiminnan päämäärät eivät ole yksittäisten
oppimistilanteiden kulminaatioita, vaan pikemminkin opettajan näkyvissä olevia
päämääriä, joiden mukaan hän oppimistilanteita ohjaa. Toiminnan pohjimmaisena
tarkoituksena ei ole välitön tyydytys tai taidon lisääminen, vaan kokemuksen
rikastuttaminen pitkällä tähtäimellä.
3. Kolmanneksi tulisi välttää hyväksymästä ”valheellista antiteesiä” yksilöllisten ja
sosiaalisesti hyväksyttävien toiminnan muotojen ja päämäärien välillä (LW 9, 172).
Keskeistä on ”löytää kasvavan nykyisestä kokemuksesta arvoja, jota liittyvät
sellaisiin arvoihin, joita yhteisö arvostaa” (emt. 173).
Dewey (emt.) katsoo, että näiden näkökohtien tarkastelu osoittaa, että pelkkä
”aktiviteetin käsite” ei riitä kasvatuksen lähtökohdaksi. Progressiivisessa yhteiskunnassa
kasvattajien tehtävänä on opiskella ”erilaisia toiminnan muotoja – – erilaisista
näkökulmista, ja tehdä havaintoja niiden seuraamuksista” (emt. 174). Tekemällä
oppimiseen tulee liittyä kasvavan aiempien taipumusten merkityksen tunnustaminen,
johon kuuluu myös niiden keskinäisten ristiriitaisuuksien hyväksyminen. Kasvavan
kokemus tulee tunnustaa kaikessa monimuotoisuudessaan pedagogisten arvopotentiaalien
lähtökohdaksi. Kyseessä on ”jatkuva ja liikkeessä oleva asia, jota voidaan ymmärtää vain
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ottamalla huomioon pitkiä jaksoja, joissa sillä, mitä tehdään, on seuraamuksia
välittömästi kouriintuntuvien ja näkyvien seuraamuksien tuolla puolen” (emt.).
Pamfletissaan Education and the Social Order (1934/LW 9, 175–186) Dewey katsoo,
että yhteiskunnan nopean muutoksen pinnalliset seuraamukset peittävät helposti
näkyvistä pedagogisen reformitarpeen, joka koskee koulujen rekonstruktiota
demokraattisen elämän keskuksiksi. Samalla ne estävät progressiivisten koulujen
innovaatioiden täyttä hyödyntämistä.
Deweyn mukaan progressiivisten koulujen uudet aineet ja menetelmät tarvitsevat
taakseen ”hengen ja motivaation”, halun tehdä koulutuksesta sosiaalisen kehityksen
käyttövoima (emt. 179). Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä viiteen seikkaan:
1. Ensinnäkin se edellyttää ”tutkimuksen keinojen” ja ”yhteisen neuvottelun ja
keskustelun” juurruttamista pedagogiseen työhön (emt.). Valmiiksi pureskellun
oppiaineksen korvaaminen aktiivisen tutkimuksella ei johda kaaokseen, vaan
oppilaan myötäsyntyisen plastisuuden kanavoimiseen pedagogisesti suotavilla
tavoilla, jotta voidaan tuoda esiin opittavan sosiaalinen merkitys.216
2. Dewey suosittelee koulutuksen ”sosiaalisen tarkoituksen” löytämisen keinoksi
”taloudellisen lukutaidottomuuden” lievittämistä, mikä tapahtuu toisaalta koulujen
opetussisältöjen, toisaalta opettajankoulutuksen uudistamisen kautta (emt.).
Vallitsevaa opettajankoulutuksen keskittymistä opetusmenetelmien psykologiseen
puoleen tulisi laajentaa kiinnostuksella oppimisen sosiaalisiin kiinnikkeisiin.
3. Kolmas keino kasvatuksen saattamiseksi ajan tasalle on Deweyn mukaan koulun
uudelleen järjestäminen ”yhteistoiminnalliseksi yhteisöksi” (emt. 183). Kilpailua
korostavat oppimismenetelmät tulisi korvata yhteistoiminnallisella oppimisella, joka
laajenee myös koulun seinien ulkopuolelle ja koulujen hallintomenettelyyn.
4. Neljänneksi keinoksi Dewey ehdottaa aikuiskasvatuksen laajentamista kattamaan
kaikki kansalaiset. Ennen muuta aikuisia tulisi kasvattaa ”uuden tyyppiseen
kansalaisuuteen”, joka mahdollistaa poliittisten kysymysten objektiivisen tarkastelun
ja osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon (emt. 184).
5. Viides keino on Deweyn mukaan koulujen laajempi järjestäminen
oppimiskeskuksiksi, joissa oppilaita ei vain opeteta perusasioissa, vaan kasvatetaan
laaja-alaisesti ja joustavasti. Progressiiviset koulut voivat toimia tässä
suunnannäyttäjinä.
Kirjoituksessaan The Need for a Philosophy of Education (1934/LW 9, 194–204)
Dewey huomauttaa, että nykyaikaisen kasvatusfilosofian tärkeänä tehtävänä on ylittää
progressiivisen ja perinteisen kasvatuksen välinen vastakkainasettelu (emt. 194).
Kasvatusfilosofian tulee perustua oppimisen todellisten olosuhteiden asianmukaiseen
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Dewey (LW 9, 181) kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 1930-luvulla Euroopassa nousseisiin
tarpeisiin indoktrinoida kansalaisia ”uuden sosiaalisen järjestyksen” mukaisesti. Vaikka hän
ymmärtää tiettyyn rajaan asti tarpeen korvata aiempia hierarkkisia arvostusmalleja konkreettisen
uudelleenkasvatuksen keinoin, hän muistuttaa, että indoktrinaatio ei voi koskaan korvata
”kasvatusta suhteessa uuteen sosiaaliseen järjestykseen” (emt. 182). Oppilaiden kiinnostus tulisi
pikemminkin herättää epäsuorasti, ohjaamalla heitä ymmärtämään poliittisiin ratkaisuihin
vaikuttavia tekijöitä.
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tarkasteluun, ei muodolliseen dialektiikkaan.217 Kasvatusfilosofia ei voi toimia erillään
empiirisestä kasvatustutkimuksesta. Toisaalta empiirinen kasvatustutkimus edellyttää
taustakseen filosofista näkemystä siitä, mikä on kasvatusta. Tämä puolestaan edellyttää
filosofis-antropologista käsitystä siitä, mitä inhimillinen kasvu on.
Dewey toistaa em. kirjoituksessaan Democracy and Educationissa ilmaisemansa
käsityksen siitä, mitä inhimillinen kasvu on: kokemuksen rekonstruktiota, joka tapahtuu
merkityksentuoton ehdoilla. Perinteisen kasvatusajattelun vikana on, että se ei ota
huomioon tähän lähtökohtaan liittyviä naturalistisia implikaatioita. Kasvun pedagogisen
ohjaamisen tulee ottaa huomioon kasvavien persoonalliset erot, hyväksyä heidän
intressinsä kasvatuksen lähtökohdiksi sekä ottaa vastuu konstruktiivisten
oppimisympäristöjen järjestämisestä tavoilla, jotka tukevat jatkuvan kasvun periaatetta.
Koska jatkuva kasvu edellyttää jatkuvaa kokemuksen rekonstruktiota merkitykseksi,
kasvattajan ongelma on pohjimmiltaan sama kuin taiteilijan: tehdä jostain jotain, joka on
enemmän kuin lähtökohtansa, ei pelkästään ”jonkin aiemman luomuksen eksakti kopio”
(emt.198).

4.4.5 Experience and Education
Deweyn viimeinen pedagoginen monografia ilmestyi vuonna 1938. Experience and
Educationin kirjoittamisen tärkeimpänä motiivina toimi edellä mainittu progressiivisten
koulujen kritiikki, joka ohjasi kasvatusreformisteja tarkentamaan “uuden koulun”
taustalla olevia filosofisia käsityksiä. Samalla teos kokosi yhteen Deweyn keskeisiä
pedagogisia periaatteita: (1) kasvatusfilosofian krittistä luonnetta sekä empiiriseksperimentaalisen kasvatusfilosofian implikaatioita, joihin lukeutuvat (2) jatkuvan
kasvun periaate, (3) pedagogisen ohjauksen epäsuoruus, (4) pedagogisen vapauden
turvaamisen välttämättömyys, (5) opetussuunnitelman pragmaattinen merkitys sekä (6)
tieteellisen lähestymistavan arvo oppimisen ohjaamisessa.218
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Tässä Dewey eroaa selvästi monien kasvatusfilosofien 1950-luvulla omaksumasta kannasta,
jonka mukaan kasvatusfilosofian tulee keskittyä kasvatusta koskevan kielen ja pedagogisten
käsitteiden analyysiin (ks. esim. Noddings 1998, luku 3). Toisaalta Dewey tekee myös selvän
pesäeron sellaiseen mannermaiseen kasvatusteoriaan, joka pyrkii kartoittamaan kasvatuksen
transsendentaalisia ennakkoehtoja.
218
Päätän Deweyn pedagogisten kirjoitusten systemaattisen käsittelyn Experience and
Educationiin. Deweyn aivan viimeiset, 1940-luvulla ilmestyneet pedagogiset kirjoitukset heijastivat
pitkälti edeltä tuttuja teemoja: tieteelliseen menetelmään perustuvan kasvatusreformin tarvetta,
perinteisen kasvatuksen ja liian vapaan progressiivisen kasvatuksen kritiikkiä, tarvetta opettajien
ammatilliselle järjestäytymiselle ja yhteiskunnallisen tehtävänsä tiedostamiselle sekä laajaalaisempia filosofisiin dualismeihin liittyviä kritiikkejä. Näiden kirjoitusten kattavana
yhteiskunnallisena teemana voi nähdä toisen maailmansodan uhan synnyttämän huolen
”demokraattisen uskon” katoamisesta sosiaalisen edistyksen taustalta (ks. Westbrook 1991, luku
14).
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4.4.5.1 Kasvatusfilosofian kriittinen tehtävä
Dewey lähtee Experience and Educationin esipuheessa liikkeelle pragmatistisesta
ajatuksesta, jonka mukaan kasvatusfilosofian (tai ”kasvatusteorian”) tehtävänä on
tarkastella kriittisesti pedagogisten vastakkainasettelujen taustalla olevia käsityksiä ja
ylittää ne esittämällä pedagogisia ”toimintasuunnitelmia, jotka etenevät syvemmältä ja
kattavammalta tasolta, kuin mitä toisilleen vastakkaisten leirien käytännöt ja ideat
edustavat” (LW 13, 3). Kasvatusfilosofian pragmatistisena tavoitteena tulee tästä
näkökulmasta olla sellaisten ”uusien käsitysten järjestys[ten]” luominen, jotka voivat
johtaa ”uusiin käytännön muotoihin” (emt.).
Dewey (emt. 7) muistuttaa, että myös progressiivisen pedagogiikan nimissä esitetyt
ajatukset – ts. vaatimukset ”yksilöllisyyden ilmaisun ja kultivaation” tukemisesta,
kokemuksellisesta ja aktiivisesta oppimisesta, motorisen harjoituksen korvaamisesta
mielekkäällä toiminnalla ja oppilaan nykykokemuksen elävöittämisestä ja
sopeuttamisesta muutokseen – ovat sellaisenaan vielä abstraktioita, jotka vaativat
eksperimentaatiota tullakseen tulkituiksi pragmaattisissa merkitysyhteyksissään. Toisin
sanoen Dewey katsoo, että progressiivinen kasvatusajattelu ei ratkaise pedagogisia
ongelmia. Pikemminkin se asettaa nämä ongelmat uudella tavalla:
Sanokaamme, että uusi kasvatus painottaa oppijan vapautta. Hyvä niin. Ongelma on
asetettu. Mitä vapaus tarkoittaa ja mitä ovat olosuhteet, joiden alaisena se voi
toteutua? Sanokaamme, että ulkoinen pakottaminen, joka oli niin yleistä perinteisessä
koulussa, pikemminkin rajoitti kuin edisti nuoren älyllistä ja moraalista kehitystä.
Edelleen, hyvä niin. Tämän vakavan epäkohdan tunnistaminen asettaa ongelman.
Mikä oikeastaan on opettajan ja oppikirjojen tehtävä kasvavan sivistyksellisen kasvun
(educational growth) edistämisessä? Myöntäkäämme, että perinteinen kasvatus
sovellettuna tosiasioiden ja ideoiden opiskelun ainesisältönä oli niin sidoksissa
menneeseen, että se tarjosi vain vähän apua nykyisten ja tulevaisuuden asioiden
käsittelyyn. Hyvä niin. Nyt meillä on käsissämme sen yhteyden löytämisen ongelma,
joka on todella olemassa – – menneisyyden saavutusten ja nykyisten asioiden välillä.
Ongelmanamme on sen varmistaminen, miten menneisyyteen tutustuminen voidaan
kääntää mahdolliseksi välineellisyydeksi tulevaisuuden tehokkaassa käsittelyssä.
Voimme hylätä tiedon menneestä kasvatuksen päämääränä ja näin vain vahvistaa sen
tärkeyttä välineenä. Kun teemme sen, meillä on käsissämme uusi ongelma – –: miten
nuoria voidaan tutustuttaa menneeseen niin, että tämä tutustuminen toimisi
potentiaalisena tekijänä elävän nykyisyyden arvostamisessa? (Emt. 9–10.)

4.4.5.2 Jatkuvan kasvun periaate
Dewey pitää progressivistisia kasvatusajattelijoita pohjimmiltaan ”empiirisen tai
eksperimentaalisen filosofian” kannattajina (emt. 11). Tämän filosofian pedagogisena
lähtökohtana toimii ajatus oppimisen kokemuksellisuudesta. Sen näkökulmasta
pedagogiikan keskeisenä ongelmana on ”löytää ne [pedagogisen] hallinnan tekijät, jotka
ovat rakentuneet sisään kokemukseen” (emt. 8).
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Empiirinen lähtökohta ei tarkoita, että kaikkea kokemusta pidettäisiin automaattisesti
kasvattavana (emt. 11). Ollakseen kasvattava kokemuksen tulee edistää tietynlaista
jatkuvuutta, kokemuksen rekonstruktiota merkitykseksi. Tästä näkökulmasta kasvatus,
joka ei anna eväitä hallita ja ymmärtää tulevaa kokemusta, ei ole aidosti kasvattavaa.
Deweyn mukaan perinteisen koulun ongelmana ei ollut se, ettei se olisi tarjonnut
kasvavalle kokemuksia. Sen ongelmana oli, että sen tarjoamat kokemukset eivät tukeneet
jatkuvaa ja rekonstruktiivista kasvua. Kasvatus ei ole pelkkää empiiristen kokemusten
keräämistä ja järjestämistä ennalta annettujen muodollisten luokitusten mukaan. On
tärkeää ymmärtää, että aidosti kasvattava kokemus eroaa laadullisesti ei-kasvattavasta
kokemuksesta (emt. 13). Konstruktiivinen kasvatus auttaa kasvavia muotoilemaan
kokemustaan suuntaan, joka tekee siitä kvalitatiivisesti rikkaampaa, laajentaen ja
syventäen kasvavien merkityspiiriä.
Kasvatuksessa kasvavan kokemus järjestetään tavalla, joka asettaa pedagogisen
ongelman. Pedagogiseen ongelman asetteluun liittyy, että kasvattaja pyrkii valikoimaan
ennakolta sellaiset oppimiskokemukset, jotka voivat ”elää hedelmällisesti ja luovasti
[kasvavien] tulevissa kokemuksissa” (emt.). Tässä kasvattajat eivät voi tukeutua
pelkästään ulkoisiin kriteereihin tai yleisiin arvopäämääriin. Kasvatus edellyttää
taustakseen ”kasvatuksellista tiedettä”, pedagogiikan lähtökohtina olevien tekijöiden
empiiristä tutkimusta (ks. myös luku 4.4.3). Avaimena pedagogiseen menestykseen on
”aineistojen, menetelmien ja sosiaalisten suhteiden” tarkastelu sellaisena, kun ne
esiintyvät ja vaikuttavat kasvavien nykyelämässä (emt. 14).
Kokemuksen jatkuvuuden pedagoginen periaate liittyy Deweyn naturalistiseen
näkökulmaan kasvatuksesta kasvavan ja ympäristön välisen transaktionaalisen suhteen
säätelijänä (emt. 18, ks. myös luku 4.3.5.1). Oppimisessa yksilö ja ympäristö (johon
ihmisellä kuuluu keskeisesti sosiaalinen ympäristö) muokkaavat toisiaan jatkuvassa
adaptiivisessa prosessissa (ks. myös LW 11, 238–242). Oppimisen kautta oppijan
kokemus käy läpi muutoksia, jotka muuttavat hänen suhdettaan ympäristöön ja tuovat
esiin uusia toimintamahdollisuuksia. Kasvun lähtökohta on näin kokemuksen yleisessä
plastisuudessa, ilman edeltä käsin tapahtuvaa viittausta erityisiin arvopäämääriin.
Pedagogisessa toiminnassa tämän luonnollisen plastisuuden hyödyntäminen edellyttää
kuitenkin normatiivisen kriteerin. Dewey löytää tämän kriteerin laajimmillaan siitä, miten
kasvu edistää tulevaa kasvua, ts. kasvavan merkityspiirin avautumisesta (ks. luku
4.3.2.1). Hän toistaa tässä Democracy and Educationissa esittämänsä sivistyksellisyyden
kriteerin:
Luoko – – kasvun muoto olosuhteet etenevälle kasvulle, vai asettaako se voimaan
olosuhteet, jotka sulkevat henkilön, joka on kasvanut tähän tiettyyn suuntaan, jatkuvan
kasvun tilaisuuksilta, ärsykkeiltä ja mahdollisuuksilta uusiin suuntiin? Mikä on
tiettyyn suuntaan kasvamisen vaikutus asenteisiin ja tapoihin, jotka yksin avaavat
väyliä kehitykseen muilla suunnilla? (LW 13, 19–20.)
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4.4.5.3 Jatkuvan kasvun epäsuora pedagoginen ohjaus
Kasvavan kokemuksen tulevan suunnan ennakoiminen on siis Deweyn mukaan
kasvattajan tärkein kyky. Tähän kykyyn liittyy kaksi pedagogisen huomion keskusta:
Deweyn (emt. 21) mukaan kasvattajan tulisi (1) ”pysyä valppaana sille, mitä asenteita ja
taipumuksia [kasvatuksessa] luodaan” pyrkien ennakoimaan, mitkä asenteet ja
taipumukset edistävät jatkuvaa kasvua, sekä (2) kehittää sympaattista ymmärrystä
”yksilöistä yksilöinä”, jotta hän kykenisi arvioimaan oppimisen merkitystä kunkin
oppilaan kohdalla (emt.).
Kasvun ”sisäisen”, subjektiivisen, puolen ohella kasvattajan tulisi siis pitää mielessä,
että kasvulla on myös ulkoinen, ”objektiivinen” faktori (emt.). Pedagogisesti hallittu
kasvu perustuu muutoksiin, joita kulttuuriset olennot tekevät ympäristöönsä edistääkseen
tulevaa kasvuaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että kasvattajat tunnustavat eettisen
vastuunsa ”fysikaalisen ja sosiaalisen ympäristön” järjestämistä kasvulle suotuisilla
tavoilla (LW 13, 22).
Kokemuksen horisontaalinen ja vertikaalinen ulottuvuus muodostavat yhteen
sovitettuna kokemuksen kasvattavuuden ”mittapuun” (emt. 25–26, vrt. Westerlund 2002,
17–18). Kasvuprosessissa kasvattavat kokemussituaatiot seuraavat toisiaan siten, että
aiemmista situaatioista siirtyy jotain tuleviin situaatioihin. Kun kasvu etenee situaatiosta
toiseen, kasvavan tulkintahorisontti laajenee. Hän elää yhä samassa maailmassa, mutta
tavoittaa siitä uusia puolia. Tähän jatkuvuuden vaateeseen liittyy, että kasvatustilanteissa
kasvattajan huomion tulisi ensisijaisesti kohdistua vuorovaikutustilanteisiin.
Vuorovaikutustilanteiden empiiriset olosuhteet muodostavat ikään kuin kasvattajan
työmaan, johon kuuluu joukko aineistoja ja välineitä, joiden kanssa kasvattaja ja kasvavat
ovat tekemisissä, sekä sosiaalisten suhteiden järjestelmä, jonka puitteissa he voivat
käyttää näitä välineitä yhteisen kokemuksen rakentamiseksi.
Millaista pedagoginen ohjaus sitten on parhaimmillaan? Kuten aikaisemmin
Democracy and Educationissa, Dewey viittaa Experience and Educationissa epäsuoran
sosiaalisen ohjauksen merkitykseen (ks. luku 4.3.1.2). Hän käyttää jälleen esimerkkinä
peliä, jonka säännöt asettavat sosiaaliselle toiminnalle tiettyjä standardeja (LW 13, 32, ks.
myös luvut 4.2.2.3 ja 4.3.2.1). Pelin säännöt otetaan itsestään selvinä: vaikka pelaaja voi
joskus kokea erotuomarin tuomiot epäoikeudenmukaisiksi, hän ei epäile itse sääntöjä,
vaan niiden soveltamista. Pelaamisessa konventioiden noudattaminen on itsestään selvää,
eikä herätä kritiikin aihetta. Peli on käytäntö, tarkoituksellisten toimintojen elävä
järjestelmä, joka koostuu toisiaan seuraavista tilanteista. Tilanteiden ehtoina toimivat
sääntöjen ja erilaisten pelityylien ja -strategioiden järjestelmät. Vastaavasti kasvatus
toimii yksilöllisissä elämäntilanteissa, joita säätelevät sosiaalisen vuorovaikutuksen
käytännöt.
Pelit eivät kuitenkaan ole parhaita esimerkkejä epäsuorasta pedagogisesta ohjauksesta,
sillä kasvatukseen liittyy enemmän kuin sääntöjen oppimista ja niiden mukaan
toimimista. Dewey palaa tässä uudelleen School and Societyssa esittämäänsä käsitykseen
tasapainoisesta perhe-elämästä sosiaalisen oppimisympäristön esikuvana (ks. luku
4.1.5.3). Siinä missä pelit perustuvat tavallisesti ainakin osittain kilpailemisen ja
voittamisen haluun, hyvä perhe-elämä on ”ryhmän liikuttavan hengen” läpäisemää (emt.
33). Vaikka perheen huoltajat joutuvatkin aika ajoin turvautumaan kurinpitoon, tämä ei
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ole ensisijaisesti seurausta huoltajan omista, vaan koko perheen tarpeista. Vastaavasti
hyvä opettaja minimoi henkilökohtaiset intressinsä, jotta voi maksimoida
oppimisyhteisön intressin.

4.4.5.4 Pedagogisen vapauden turvaaminen
Edellä esitetyllä on tärkeitä seuraamuksia koulujen järjestyksenpidolle ja pedagogiselle
vapaudelle. Tässä Dewey palaa jälleen progressiivisten koulujen kritiikkiin. Deweyn
mukaan progressiivisten koulujen kurinpito-ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että siinä,
missä perinteisessä koulussa opettajat ovat tottuneet ”pitämään kuria”, progressiivisten
koulujen opettajat ovat joutuneet löytämään kurinalaisuuden itse oppimisesta (emt. 34).
Vaikka Dewey tunnustaa oppilaiden erilaiset valmiudet sitoutua oppimiseen, ja tiedostaa
tästä johtuvat pulmat, hän on vakuuttunut siitä, että pohjimmiltaan nämä ongelmat
voidaan ratkaista pedagogisesti (emt. 35–36).
Deweyn mukaan progressiivisten koulujen pedagogiikka menee liian pitkälle, ellei se
ota huomioon kasvatuksen konstituoivaa roolia kommunikatiivisten yhteisöjen ja tätä
kautta yksilöiden vapauden lähtökohtana. Deweylle pedagogisesti merkittävin vapauden
muoto on ”älyllisyyden vapaus”, ts. ”havainnon ja arvioinnin vapaus, jota harjoitetaan
sellaisten tarkoitusten takia, jotka ovat itsessään arvokkaita” (emt. 39). Pedagoginen
vapaus on ennen kaikkea kriittistä ”arvostelukyvyn vapautta ja voimaa toteuttaa
tahdonvaraisesti valittuja tavotteita” (emt. 41).
Pedagogisen vapauden järjestämiseen liittyy Deweyn (emt. 39–40) mukaan kaksi
perustetta: (1) kasvattaja ei voi saada tietoa kasvavan lähtökohdista ilman
oppimistilanteiden suhteellista vapautta ja (2) oppimisen operationaalinen vaihe
edellyttää eksperimentaation vapautta. Tarvittava vapauden määrä vaihtelee yksilöstä
toiseen: kasvattajan tärkeänä tehtävänä onkin arvioida, miten pitkälle kasvava on
kykenevä etenemään omin päin.
Samalla tavalla kuten etiikassaan ja poliittisessa filosofiassaan, Dewey painottaa myös
pedagogiikassaan positiivisen vapauden tärkeyttä (ks. luku 3.5.2, ks. myös Westbrook
1991, 435–436, 502–504). Pedagoginen vapaus ei saa Deweyn mukaan olla pelkästään
negatiivista, sosiaalisia siteitä rikkovaa, vaan sen tulee lähteä liikkeelle kasvavan
itsenäisen arviontikyvyn kehittymisestä yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa. Vapaus
kasvaa kykynä reflektoida kriittisesti erilaisia käsillä olevia vaihtoehtoja, mikä edellyttää
kulttuuristen välineiden hyödyntämistä. Dewey (LW 13, 41) viittaa instrumentalisminsa
terminologiaan perustellessaan positiivisen vapauden merkitystä kasvatuksessa:
[ – – ] kasvatus on välittömän impulssin esiintymisen pidättämistä, kunnes tämä
impulssi on tuotu yhteyteen muiden mahdollisten toiminnan taipumusten kanssa niin,
että kattavampi ja yhtenäisempi toiminnan suunnitelma muodostetaan. – – Ajattelu on
näin välittömän toiminnan pidättymistä, [joka] vaikuttaa impulssin sisäiseen hallintaan
havainnon ja muistin liiton kautta, [ja tämä] liitto on reflektion sydän.
Kasvatuksen tärkeänä tehtävänä on lisätä ”itsehallintaa”, reflektiivisen kritiikin
valmiutta, mutta tämä ei voi tapahtua pelkästään ulkoisen ohjauksen avulla (emt.).
Toisaalta henkilö, jonka toiminta on vapautettu sosiaalisesta ohjauksesta liian aikaisin, on

299
korkeintaan näennäisesti vapaa. Tosiasiassa häntä ohjaavat voimat, joihin hänellä ei ole
vaikutusvaltaa. (Emt. 42.)
Deweyn mukaan vapaus liittyy pedagogisessa mielessä ennen muuta kriittiseen
päätöksentekoon, ts. kykyyn muodostaa ja toteuttaa tarkoituksia. Tarkoitukset nousevat
esiin tiedostamattomista yllykkeistä, impulsseista. Impulssit kanavoituvat reflektiivisen
ajattelun ja siihen liittyvän eksperimentaation avulla näkyvissä oleviksi päämääriksi
(ends-in-view). Reflektioon liittyvä tarkoitusten muotoileminen tapahtuu havainnoinnin,
aiemman kokemuksen (muistiaineiston) ja arvioinnin varassa. Havainnon, muistiaineksen
ja arvioinnin hallinnan oppiminen edellyttää pedagogista ohjausta. Dewey muistuttaa,
että koska oppiminen perustuu siihen, mitä oppiaines vihjaa, opettaja on avainasemassa
oppiainekseen kätkeytyvien merkityssuhteiden eksplikoinnissa. Tähän liittyy pedagogisen
kommunikatiivisuuden vaatimus: opettajan tulisi ”antaa – – vihjeen kehittyä
suunnitelmaksi ja projektiksi sellaisten uusien vihjeiden avulla, jotka ryhmän jäsenet ovat
– – järjestäneet kokonaisuudeksi” (emt. 46). Tarkoituksen tulee toisin sanoen kasvaa ja
muotoutua ”sosiaalisen älyllisyyden” ehdoilla, yhteistoiminnallisen oppimisen kautta
(emt. 47).

4.4.5.5 Opetussuunnitelman merkitys
Kasvatuksessa kasvavan elinympäristöä pyritään säätelemään tavalla, joka laajentaa ja
syventää kasvavan tulevaa kokemusta (emt. 49). Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen
askel. Toisena askeleena on taata “sen, mitä on jo koettu, progressiivinen kehitys
täydemmäksi ja rikkaammaksi, ja myös järjestelmällisempään muotoon, – – joka
asteittain lähestyy sitä, missä ainesisältö on esitetty taitavalle, kypsälle henkilölle” (emt.
48). Toisin sanoen opetussuunnitelmaan sisältyvällä kulttuuriperinnöllä on keskeinen
tehtävä kasvavan kokemuksen merkityspiirin avaamisessa. Deweyn mukaan
progressiivisten koulujen kardinaalivirheenä onkin pitää ”menneisyyden saavutuksia”
irrelevantteina oppimisen kannalta (emt.). Tämä perustuu väärään tulkintaan kasvavan
sivistyksellisyydestä: kasvuun liittyvä merkityspiirin avautuminen ei tapahdu sisältä päin,
transsendentaalisen subjektin ehdoilla, vaan oppilaan ja opetussuunnitelman välisessä
objektiivisessa vuorovaikutuksessa.
Rekonstruktiivinen kasvatuskäsitys edellyttää kuitenkin aiemmin järjestetyn tiedon
hyödyntämistä vihjeenä ongelmanratkaisussa (ks. luku 4.2.2.1). Mikäli ”annettu
kokemus” ei aseta uutta ongelmaa ja johda kasvavan huomiota ”aiemmin
tuntemattomalle alueelle”, ajattelu ei voi kehittyä (emt. 52). Vaikka kasvavan
nykykokemusta tulisi hyödyntää ongelmien lähteenä, pedagogisesti merkitykselliset
ongelmat tulee pyrkiä ratkaisemaan aiemman tiedon kontekstissa. Kyseessä on
hermeneuttinen prosessi, ”jatkuva spiraali”, jossa ”väistämätön yhteys nykyisen ja
menneen välillä” tulee esiin mahdollisuutena oppia uutta (emt. 53). Tästä näkökulmasta
”oppialat” muodostavat oppimisen kehyksen, välineen yksilöllisten ja yhteisöllisten
kasvuhankkeiden välittämiseksi toisiinsa tarkoituksenmukaisella tavalla (vrt. Prawat
2000b, 2001).
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4.4.5.6 Tieteen eksperimentaalisen lähestymistavan merkitys
Dewey (LW 13, 16) ilmaisee Experience and Educationissa jälleen kerran uskonsa
siihen, että eksperimentaalinen menetelmä tarjoaa parhaan mallin pedagogisesta
järjestyksestä (ks. myös emt. 281–285). Tämä liittyy siihen, että tiede voi Deweyn
mukaan toimia esimerkkinä ”nykyisessä kokemuksessa asuvan asiasisällön
progressiivisesta valinnasta” (emt. 55). Eksperimentaalinen oppiaineksen organisoiminen
tuottaa ”paremmin järjestetyn ympäröivän maailman, fysikaalisen ja humaanin, kun mitä
löytyy kokemuksista, joista [kasvatus] lähtee liikkeelle” (emt.). Eksperimentaatioon
liittyvä periaatteellinen vapaus takaa myös sen, että kasvatus voi säilyttää ”sosiaalisen ja
humaanin keskittymisen” (emt.). Tieteen älyllinen organisaatio ei toisin sanoen ole
kasvattajalle päämäärä sinänsä. Pikemminkin kyseessä on pedagoginen väline, jonka
avulla sosiaalisia suhteita voidaan ymmärtää ja järjestää paremman yhteisöelämän
konstituoimiseksi (emt. 56).
Opettajan näkökulma tarjoaa oppilaille ensisijaisen esimerkin päämäärästä, jota kohti
kasvatus pyrkii. Opettajan ei kuitenkaan tulisi antaa kasvavalle suoraa esikuvaa, vaan
hänen tarjoamansa malli tulee sovittaa kasvavan omaan elämään. Lähtökohtana uuden
oppimiselle on aina kasvavan konkreettinen ja elävä kokemus. Esimerkiksi kausaliteetin
ymmärtäminen lähtee luontevimmin liikkeelle asioiden keskinäisten vaikutusten
havaitsemisesta konkreettisessa toiminnassa. Kausaaliset suhteet eivät ”tarjoa itseään
abstraktioina”, vaan ne havaitaan keinojen ja seuraamusten välisinä tarkoitusyhteyksinä
(emt.). Mikäli kasvatus ei kykene hyödyntämään empiirisiä tilanteita, joissa kausaaliset
suhteet tulevat ilmi keinojen ja seuraamusten välisissä suhteissa, se ei kykene edistämään
niiden älyllistä ymmärtämistä.
Edellä esitetty luo myös moraaliset puitteet oppimistoimintojen järjestämiselle.
Kasvaville tulisi tarjota mahdollisuuksia tehdä tietoisia valintoja tiettyjä tarkoituksia
silmällä pitäen. Alkeisopetuksessa päämäärien tulee olla yksinkertaisempia ja keinojen
helpompia hallita kuin myöhemmässä opetuksessa. Tekojen ja seuraamusten välisten
suhteiden laajemman havainnoinnin kyky kehittyy vähitellen. Ajan myötä kasvavat
kykenevät johtamaan konkreettisista keinot-päämäärät-suhteista moraalisia periaatteita
(ks. luku 4.1.1).
Dewey viittaa myös Experience and Educationissa Hutchinsin esittämään kritiikkiin,
joka vaati progressiivisen pedagogiikan epäonnistumisen tunnustamista ja opintojen
järjestämistä klassisten opintojen mittapuun mukaan (ks. luku 4.4.4). Deweyn mukaan
palaaminen klassiseen järjestykseen ei ole ratkaisu pedagogiseen hajaannukseen, koska
jälkimmäinen liittyy eksperimentaalisen tieteen läpimurtoon ja sen mukanaan tuomaan
filosofis-pedagogiseen uudistustarpeeseen. Deweyn mukaan olisi kasvatuksen
väärintulkitsemista yrittää palauttaa sitä ”Aristoteleen ja Pyhän Tuomaksen logiikkaan”,
joiden oletetaan tarjoavan järkähtämättömän perustan kasvavien älyllisille ja moraalisille
valinnoille (emt. 58). Eksperimentaalisen menetelmän todellinen arvo piilee nimenomaan
turvattomuuden ja epävarmuuden hallinnassa. Vain systemaattisella eksperimentaalisen
metodin hyödyntämisellä kokemukseen piiloutuvat merkityspotentiaalit voidaan
realisoida rekonstruktiivista kasvua edistävällä tavalla.
Deweyn mukaan eksperimentaaliseen menetelmään liittyy pedagogisena johtolankana
kolme etua perinteiseen humanistiseen kasvatukseen verrattuna:
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1. Se panostaa ”ideoihin ideoina” (emt.). Eksperimentaatiossa ideat otetaan
lähtökohdissaan hypoteettisina, mikä tarkoittaa, että niihin kiinnitetään jatkuvasti
kriittistä huomiota. Tämä takaa oppimisen joustavuuden.
2. Eksperimentaalisessa menetelmässä ideoita koetellaan sellaisten seuraamusten
kautta, jotka ovat tulosta niihin liittyvistä eksperimenteistä. Tätä kautta se ohjaa
kasvavia kiinnittämään huomiota ajattelunsa ja toimintansa seuraamuksiin tuoden
esiin niiden moraaliset yhteydet (emt. 59).
3. ”Älyllisyyden menetelmä” edellyttää kriittistä reflektioita, ”ideoiden, toimintojen ja
[niiden] havaittujen seuraamusten” suhteuttamista toisiinsa (emt.). Reflektio
mahdollistaa sellaisten ”merkitysverkostojen” (net meanings) havaitsemisen, jotka
muodostavat ”pääoman tulevien kokemusten älylliselle käsittelylle” (emt.). Tätä
kautta eksperimentaatio toimii ”älyllisen järjestyksen ja kurinalaisen mielen
sydämenä” (emt.).
Vaikka Dewey säilyttää läpi pedagogisen tuotantonsa uskonsa eksperimentaalisen
menetelmän tehoon, hän on tietoinen vaarasta, joka liittyy tieteellisen näkökulman
ylikorostamiseen (ks. myös luku 4.2.3.5). Tähän liittyen Dewey muistuttaa, että
kasvatuksen yhteydessä tieteessä ei ole niinkään kyse ”spesialistien tekemän
laboratoriotutkimuksen” sovittamisesta kouluopetukseen, vaan siitä että tieteellinen
menetelmä tarjoaa ”autenttisen käytössä[mme] olevan keinon päästä käsiksi
jokapäiväisten kokemustemme merkityksiin maailmassa, jossa elämme” (emt.).
Eksperimentaalinen menetelmä tarjoaa ”työskentelyhahmon” (working pattern) sellaisille
menettelytavoille, joiden puitteissa kokemus voi kurottua laajemmas ja kauemmas
merkityspiirissään (emt.). Tieteen pedagoginen arvo liittyy nimenomaan sen menetelmien
itsensä korjaavuuteen ja tämän korjaavuuden mahdollistamaan avoimuuteen: voidaan
sanoa, että eksperimentaalisen menetelmän joustavuus vastaa parhaiten kasvavan
plastisuuden vaatimukseen.
Saadakseen eksperimentaalisesta lähestymistavasta täyden hyödyn kasvattajan tulee
kyetä ottamaan huomioon sen erilaiset sovellusmahdollisuudet erilaisten oppilaiden
kohdalla. Oppiminen on yksilöllistä, eikä laadullisesti erilaisia oppimistilanteita voi
tyhjentävästi ennakoida. Dewey kuitenkin luottaa siihen, että hänen esityksensä
instrumentalistisesta ajattelun logiikasta riittää osoittamaan reflektiivisen ajattelun
oppimisen yleiset ehdot. Keskeisenä tieteelliseen eksperimentaatioon liittyvänä
pedagogisena ongelmana on tästä näkökulmasta selvittää, (1) miten ideoita muotoillaan,
(2) miten niiden mukaan toimitaan, (3) miten niiden mukaan toimimisen seuraamuksia
havainnoidaan, ja (4) miten tosiasioiden ja ideoiden järjestäminen tietokokonaisuuksiksi
tapahtuu parhaiten tulevaisuuden käytäntöä silmällä pitäen (emt.). Kasvattajalla ei ole
todellisia vaihtoehtoja instrumentalismin viitoittaman loogisen hahmon mukaan
toimimiselle mikäli hän haluaa turvata ”älyllisyyden paikan elävän ja liikkuvan
kokemuksen kehittymisessä ja hallinnassa” (emt. 60).
Dewey (emt. 61) päättää Experience and Educationin yhteenvetoon, jossa hän
muistuttaa kokemuksen jatkuvuuden periaatteen pedagogisesta läpäisyvoimasta.
Kasvatuksen tulee aina ottaa huomioon ”kasvavan, laajenevan kokemuksen” tarpeet,
mikä ei voi onnistua palauttamalla kasvatus klassisiin opinkappaleisiin tai
standardisoituihin kasvatusmenetelmiin (emt.). Sama jatkuvuuden periaate ilmenee myös
kasvatusjärjestelmän dynamiikassa: kasvatus on osana kulttuuria jatkuvassa
muutostilassa, ja pedagogien on valittava suunta, johon se tulevaisuudessa kulkee. Dewey
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tuo jälleen esiin luottamuksensa kasvatuksen mahdollisuuksiin sosiaalisen elämän
ongelmien käsittelyssä. Kasvatus on yhteiskunnallinen funktio, joka on mahdollista
valjastaa demokraattisen elämänmuodon palvelukseen säilyttäen siihen lähtökohdissaan
liittyvän plastisuuden vaatimukset. Tämä tapahtuu parhaiten ottamalla esikuvaksi
eksperimentaalisen tieteen käytäntö, jossa asioiden merkityksiä tarkastellaan niiden
käyttöyhteyksissä. Tämä eksperimentaalinen asenne on mahdollista laajentaa käsittämään
koko ”elämän taide”, ts. koko merkityksentuoton välineellinen prosessi, jonka kautta
kasvavien ymmärryshorisonttien laajeneminen toimii kiinteänä osana moraalisesti
kestävän elämän rakentamista.

4.5 Esteettinen kokemus ja kasvatuksen taide
4.5.1 Kertaus: Deweyn naturalistisen pragmatismin kasvatusfilosofia
Olen edellä esittänyt kuvauksen Deweyn naturalistisen pragmatismin ja pedagogiikan
muotoutumisesta. Deweyn filosofia kävi läpi kouriintuntuvia muutoksia 1800-luvun ja
1900-luvun vaihteessa. Näitä muutoksia motivoi Deweyn huomio, jonka mukaan hänen
varhaisfilosofiansa absoluuttinen idealismi ei enää kyennyt vastaamaan darwinilaisen
naturalismin ja jamesilaisen funktionalistisen psykologian esittämään haasteeseen. Tämä
johti Deweyn perinteisten filosofisten erottelujen rekonstruktioon. Klassinen pragmatismi
ja siihen liittyvä ”pehmeä” naturalismi tarjosi tien ulos idealismin ja ”kovan”
naturalismin välisestä ristiriidasta esittäen mahdollisuuden ymmärtää kokemus
luonnonjärjestymisen emergenttinä funktiona.
Vaikka Dewey muotoili oman pragmatisminsa osittain riippumatta häntä vanhemmista
pragmatisteista, sitä voi myös tulkita myös vastauksena Peircen ja Jamesin
pragmatismien välisiin jännitteisiin. Deweyn Chicagon kaudellaan kehittämä
instrumentalismi pyrki ratkaisemaan näitä jännitteitä palauttamalla tiedon tuoton yhteisön
tapoihin muodostaa merkityksiä empiirisistä lähtökohdista eksperimentaalisen
tutkimuksen avulla. Tämä empiiris-eksperimentalistinen pyrkimys irrotti Deweyn
ajattelun transsendentaalifilosofian perinteestä liittäen sen samalla osaksi humelaisen
lokaalin skeptisismin innoittamaa naturalistista tiedonfilosofiaa ja klassisen pragmatismin
perinnettä. Samalla se profiloi Deweyn tiedonfilosofiaa erilleen ”uuden realismin” ja
varhaisen analyyttisen filosofian piirissä esitetyistä epistemologisista tulkinnoista. Tässä
suhteessa Dewey ennakoi 1900-luvun jälkipuoliskolla analyyttisen tietoteorian piirissä
tapahtunutta naturalismikehitystä (ks. luku 2.2.2). Dewey ei kuitenkaan antanut omassa
filosofiassaan etusijaa kielen analyysille. Pikemminkin hän halusi vaikuttaa ihmisten
arkielämään rekonstruoimalla perinteistä filosofista kielenkäyttöä ja siihen liittyviä
käsitteellisiä vastakkainasetteluja. Dewey uskoi, että tätä kautta on mahdollista muotoilla
demokraattisempaa yhteiskunnallista käytäntöä ja parempaa elämää.
Dewey
piti
kasvatusta
tärkeimpänä
välineenä
filosofian
ohjaamassa
yhteiskunnallisessa rekonstruktiossa. Instrumentalismin ja progressiivisen pedagogiikan
kehittyminen tapahtuikin Deweyn ajattelussa rinta rinnan, Chicagon kokeilukoulun
tarjotessa laboratorion Deweyn filosofisten ideoiden kokeilemiseen käytännössä.
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Chicagossa Deweyn kasvatusfilosofia naturalisoitui. Hänen varhaisfilosofiaansa liittynyt
ajatus inhimillisestä kasvusta absoluuttisen hengen sisäisenä kehityksenä sai antaa tilaa
näkökulmalle, jossa kasvun katsotaan perustuvan pohjimmiltaan sosiokulttuurisen
toiminnan ohjaamaan biologiseen ja sosiaaliseen sopeutumiseen.219
Kasvatus ei kuitenkaan ollut Deweylle pelkkää sopeuttamista tai sosiaalistamista.
Tämä liittyy Deweyn naturalismin ”pehmeyteen”, ts. hänen tapaansa käsittää
sosiokulttuurinen elämä fysikaalisen ja biologisen elämän kehitysmuotona, johon liittyy
uusien merkityksellisten kvaliteettien ilmituloa. Dewey katsoi, että yhteisöelämä on
tuonut mukanaan tehokkaita sopeutumisen keinoja, jotka avaavat kasvaville uudenlaisia
mahdollisuuksia elämänsä hallintaan. Tämä tapahtuu sosiokulttuurisessa käytännössä
merkityssuhteita hyödyntämällä. Kieltä, Deweyn sille antamassa laajassa merkityksessä
(ks. luku 3.4.3), voi pitää kaikkein tehokkaimpana kulttuurisena välineenä
merkityssuhteiden hyödyntämiseksi. Kieleen liittyvä symbolisen merkityksentuoton ja
välittämisen kyky avaa ihmisen plastisuuden (kasvukyvyn) äärimmilleen mahdollistaen
jatkuvan kasvun toteutumisen inhimillisessä elämässä.
Kulttuurin kehitys on johtanut yhä tehokkaampien symbolisten välineiden
hyödyntämiseen, kulminoituen tieteellisen tutkimuksen tuottamiin abstrakteihin
käsitejärjestelmiin ja taiteiden edustamiin täyttymyksellisiin kokemuksen muotoihin.
Perinteisen filosofian yhtenä virheenä on pitää tieteen ja taiteen tuloksia sellaisinaan
sivistyksen lähtökohtina. Tähän taipumukseen liittyvän ”intellektuaalisen erheen”
tunnustaminen ja kaihtaminen edellyttävät tieteen ja taiteen kontekstualisaatiota.
Kontekstuaalisesta näkökulmasta tiede ei edusta perimmäistä totuutta, vaan pitkälle
vietyä instrumentaalista luonnon ja kulttuurin hallinnan ymmärtävää pyrkimystä. Taide
taas edustaa tapaa, jolla tämä pyrkimys voidaan panna arvokkaimmillaan toimeen
yksilöiden elämässä. Kaunotaiteet ovat tästä näkökulmasta vain jäävuoren huippu:
Deweylle taide käsittää laajimmillaan kaikki sellaiset hallitut merkityksentuoton
hankkeet, joissa merkitystä tuottavan toiminnan keinot ja päämäärät saatetaan
tasapainoon keskenään, ts. kaiken means-ends-toiminnan.
Ihmiselämän kannalta kaikkein tärkein taide on moraalisen päätöksenteon taide, joka
ilmenee käytännön viisautena, yhteiskunnallisena means-ends-toimintana (tai ”politiikan
taiteena”; ks. luku 3.5.2). Moraalinen päätöksenteko perustuu sosiaalisen toiminnan
keinojen ja päämäärien suhteuttamiseen keskenään tavalla, joka edistää demokraattista
yhteisöelämää, so. ryhmien sisäistä ja niiden välistä mahdollisimman esteetöntä
kommunikaatiota. Kuten edellä kävi ilmi, demokratia ei Deweylla viittaa niinkään
erityiseen poliittiseen järjestelmään, vaan haluun toteuttaa ”Suuren Yhteisön” ideaalia
jokapäiväisessä elämässä. Demokraattinen elämäntapa edellyttää ennen kaikkea
pluralistista avoimuutta, halua ja kykyä tarkastella elämänkäytännössä eteen tulevia
ongelmia eri näkökulmista mahdollisimman laajan kommunikaatioyhteisön puitteissa.
219

Kuten edellä on tullut esiin, on mahdollista, että Deweyn kypsän kauden pedagogiset kehittelyt
heijastivat Peircen kasvavaa vaikutusta, joka ilmeni sosiokonstruktivististen painotusten
lisääntymisessä Deweyn kasvatusta käsittelevissä teksteissä (Prawat 2000b, 2001). Toisaalta, kuten
edellä on käynyt ilmi, sosiaalisilla painotuksilla oli tärkeä osuus jo Deweyn Chicagon kauden
kasvatusajattelussa (ks. Garrison 2001, Stanic & Russell 2002). Lieneekin todennäköistä, että
Deweyn myöhempien pedagogisten kirjoituksen sosiokonstruktivismi heijastaa vähintään yhtä
paljon hänen poliittisen näkökulmansa radikalisoitumista kuin Peircen vaikutusta (Glassman 2003).
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Tämä puolestaan edellyttää kykyä ajatella kriittisesti, ts. kykyä hyödyntää reflektiivisen
ajattelun diskursiivisia välineitä kokemussituaatioista esiin nousevien käytännöllisten
pulmien ratkaisussa. Kyky kriittiseen reflektioon toimii näin praksiksen,
yhteiskunnallisen käytännöllisen viisauden ehtona (ks. luku 4.4.2.1). Demokraattista
yhteiskunnallista käytäntöä voi pitää tässä mielessä ”politiikan taiteen” tuloksena,
poliittisena taideteoksena.
Reflektiiviseen ajatteluun liittyy aina rekonstruktiivinen ulottuvuus, jolla
ajattelija/toimija pyrkii muokkaamaan nykyelämän empiirisistä ehdoista tulevaisuuden
ideaalisia merkitysmahdollisuuksia. Kasvatuksessa tämä rekonstruktiivinen pyrkimys
ilmenee siten, että kasvattaja pyrkii hyödyntämään kasvavan arkikokemukseen sisältyviä
merkitysvihjeitä tämän tulevan kokemuksen syventämiseksi ja laajentamiseksi. Kasvatus
pyrkii saattamaan kasvavan tietoiseksi tämän kokemukseen liittyvistä tulkinnallisista
mahdollisuuksista uusien, kattavampien tulkintahorisonttien avaamiseksi. Moraalisesta
näkökulmasta näiden uusien tulkintahorisonttien tärkein tehtävä on kehittää sosiaalista
sympatiaa, myötäelämisen ja yhteisöllisyyden asenteita ja tätä kautta tukea
demokraattista elämäntapaa. Uudet tulkintatavat ovat ikään kuin entistä korkeampia
vuorenhuippuja, jotka eivät kuitenkaan erakoi kasvavaa omaan yksinäisyyteensä, vaan
mahdollistavat laajemman näkökulman kulttuurisen kokemuksen maisemaan.

4.5.2 Esteettisen kokemuksen asema kasvatuksessa
Mikä sitten on esteettisen kokemuksen rooli kasvatuksessa? Kuten edellä kävi ilmi,
Dewey kehitteli esteettisen käsitettään kaikkein pisimmälle kypsän kautensa
naturalistisen ontologian yhteydessä (ks. luvut 3.6, 4.1.7 ja 4.4.2). Näyttää ilmeiseltä, että
Dewey pyrki säilyttämään naturalisoidussa esteettisen kokemuksen käsitteessään jo
aiempaan filosofiaansa liittyneen pyrkimyksen hahmottaa inhimillinen kokemus
orgaanisesti, kasvavana tapahtumien, prosessien ja hankkeiden kulttuurisena verkostona.
Tämä pyrkimys heijasti tahtoa kokonaisvaltaiseen filosofiseen hahmotukseen. Deweyn
nuoruusvuosien uskonnollissävytteinen tunne kokemuksen ja luonnon yhteydestä
naturalisoitui hänen Chicagon vuosinaan sosiaalisen ja biologisen elämän moraalisen
yhteyden vaatimukseksi ja jalostui edelleen hänen kypsän kautensa käsitykseksi
esteettisestä kokemuksesta ihmiselämän moraalisena täyttymyksenä (Alexander 1987,
Rockefeller 1991, Prawat 2000b).
Deweyn estetiikan näkökulmasta esteettisyyden kriteerit eivät liity pelkästään
taidekeskeiseen kokemukseen (ks. luku 3.6). Esteettisyys ei myöskään rajoitu
taiteentuntijoiden makuarvostelmien kohteeseen. Pikemminkin esteettisyys kasvaa
yleisenä tunnettuna kvaliteettina sisään kaikkiin sellaisiin älyllisesti ohjattuihin
tutkimushankkeisiin, jotka jalostavat välittömästä, karkeasta kokemuksesta kognitiivista
ja moraalista merkitystä. Esteettisyys kasvaa näin esiin taiteellisesta toiminnasta kaikilla
elämänalueilla, joilla tuotetaan merkitystä. Voidaan sanoa, että esteettisessä
kokemuksessa on kyseessä elämisen taiteen kulminaatio, palkkio hyvin eletystä elämästä.
Edellä on käynyt ilmi, että kasvatus on Deweylle ihmiselämän jatkuvuuden kannalta
kaikkein keskeisin hanke. Kasvatuksen taide johdattaa kasvavia uusille havaitsemisen
alueille avaten ja syventäen heidän kykyään muodostaa ja tulkita merkityksiä, tapoja
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kokea ja tulkita maailmaa mielekkäästi. Vaikka merkityksentuottoon liittyy aina
välineellinen arvonsa – ts. vaikka merkityksentuotto, reflektion ohjaamana
käytännöllisenä projektina, pyrkii aina johonkin, saamaan jotain aikaan – tahdikkaasti
järjestetyn pedagogisen toiminnan avulla kasvavat oppivat myös rakentamaan elämänsä
täyttymyksellisiksi situaatioiksi, joissa esteettinen kokemus nousee ”havainnon
kynnyksen yli” (LW 10, 63) kvalifioiden oppimisprosessit täyttymyksellisyyden
tunteella. Toisin sanoen kasvatuksen tärkeänä tehtävänä on auttaa kasvavia muotoilemaan
arkikokemustaan esteettisiksi kokemuksiksi. Inhimillinen kasvu toteutuu parhaimmillaan
kokonaisvaltaisten oppimiskokemusten jatkumona.
Deweyn kypsän kauden käsitys ”kasvatuksen taiteesta” näyttää perustuvan seuraaviin
puitetekijöihin:
1. Plastisuuteen, ts. kokemussituaatioissa jäsentyvään kasvun mahdollisuuteen, joka on
mahdollista kanavoida pedagogisen toiminnan avulla reflektiivisesti hallituiksi
merkityksentuoton hankkeiksi
2. Tutkimukseen, loogisesti rakentuviin reflektiiviseen merkityksentuoton projekteihin,
jotka
perustuvat
kokemussituaatioista
esiin
nousevien
ongelmien
eksperimentaaliseen ratkaisuun
3. Yhteiskuntaan, joka luo moraaliset puitteet tutkimushankkeiden pedagogiselle
ohjaukselle
4. Kasvatuksen kautta tapahtuvaan yhteiskunnan kulttuuriseen rekonstruktioon, joka
auttaa konstituoimaan entistä parempaa demokraattista elämäntapaa ja samalla
uusintamaan yhteiskunnallisia käytäntöjä tavalla, joka takaa jatkuvan kasvun
sosiaalisessa elämässä.
Kasvatuksessa plastisuus, ts. yksilöllisten kokemussituaatioiden merkityspotentiaali,
kultivoidaan sosiaalisesti ohjattujen tutkimusprosessien välityksellä kulttuuriksi.
Kulttuuri käsitetään tässä sellaisten transformatiivisten käytäntöjen joukoksi, jotka
pyrkivät yhteiskunnallisen ajattelu- ja toimintatapojen muokkaamiseen entistä
diskursiivisemmiksi ja kommunikatiivisemmiksi (LW 13, 260, vrt. Kivelä 1994, luku
3.3.1). Vapaa subjekti syntyy nimenomaan tällaisissa kommunikatiivisissa käytännöissä.
Sivistys ei ole tästä näkökulmasta edeltä käsin vapauteen määrättyjen (tai
määräytyneiden) subjektien vapauden itsetoteutumista, vaan yhteisöelämässä tapahtuvaa
sosiaalisten elämäntapojen muotoutumista, joka tähtää reflektiivisen tutkimuksen
mahdollistamaan voimaantumiseen, vapauden kultivaatioon pedagogisesti ohjatussa
sivistysprosessissa. Kasvatus tähtää sosialisaatioon, joka tekee kasvavista kriittisiä
toimijoita, demokraattisen yhteiskunnan reflektiivisiä praktikoita.
Deweyn näkökulmasta kasvatuksen tieteellinen tutkimus voi antaa yleisiä välineitä
kaikkien neljän edellä mainitun puitetekijän ymmärtämiseen. On kuitenkin tärkeää
muistaa, että kasvatus on aina situationaalista. Tämä tarkoittaa, että jokainen kasvattava
kokemussituaatio rakentuu yksilöllisesti, vaikka yksilölliset situaatiot niveltyvätkin
yhteen kulttuurissa. Tämä taas tarkoittaa, että tieteellinen tutkimus ei voi tarjota lopullisia
eväitä kasvatukselliseen päätöksentekoon (ks. LW 13, 261–262, 283–284). Asian voi
ilmaista myös siten, että kasvatustoimintaan liittyy aina problemaattinen arvoulottuvuus,
mikä Deweyn pedagogiikan yhteydessä on ymmärrettävä puhtaasti naturalistisin termein,
viittauksena yksilöllisiin (vaikkakin yhteisöelämässä esiin nouseviin) elämäntilanteisiin.
Naturalistisesta näkökulmasta tarkasteltuna pedagogista menettelyä ei voi alistaa
universaaleille periaatteille irrallaan arkikokemuksen tarjoamasta pragmaattisesta
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koettelusta. Tämä rajoitus koskee sekä empiiristä kasvatustutkimusta että
kasvatusfilosofista tutkimusta.
Tämä situationaalisuuden vaatimus tuo esiin ”kasvatuksellisen taiteen” merkityksen.
Koska empiirinen kasvatustutkimus ja kasvatusfilosofia eivät kykene tarjoamaan
normatiivisia kriteereitä konkreettiselle päätöksenteolle, kasvattajien on kehitettävä
käytännöllistä kykyään pedagogiseen eksperimentaatioon. Kasvavien yksilölliset
elämänsituaatiot muodostavat kasvatuksen todellisen ”aineksen”, materiaalisen
lähtökohdan. Kasvattajan on pysyttävä herkkänä erilaisten kokemussituaatioiden
tarjoamille merkitysvihjeille ja pyrittävä kunkin situaation käsittelemiseen sen omin
termein, kasvavan kokemuksen lähtökohtia kunnioittaen. Kasvatuksen tutkimus ja
didaktinen perehtyneisyys tarjoavat pedagogiselle eksperimentaatiolle kehyksen, mutta
jokainen kasvatustilanne on otettava sellaisenaan arvokkaana ja yksilöllisenä, jotta sen
erityislaatuisuus pääsisi oikeuksiinsa. Tämä on mahdollista vain pedagogisessa
käytännössä joka on itsessään osa demokraattista elämäntapaa.
Kuten edellä kävi ilmi, kasvatus on Deweylle ”korkein taide”, supreme art (EW 5, 93,
luku 4.1.4). Niin kuin kaunotaiteeseen liittyvän esteettisen kokemuksen rakentumisen,
myös kasvattavan kokemuksen konstituution on tapahduttava oman materiaalinsa
ehdoilla, ts. siten, että ”teos” muotoutuu yksilölliseksi ilmaisuksi. Taiteellisen prosessin
esteettisyys ei liity mihinkään universaaliseen tai teoreettisesti yleistettävään
muodolliseen periaatteeseen, vaan aineistosta esiin nouseviin mahdollisuuksiin
tarttumiseen. Taiteen esteettisyys ei myöskään palaudu jäännöksettä sovinnaisiin
tapoihin, perinteeseen, vaikka se saakin muotonsa kulttuurisessa kentässä, ”diskurssin
universumissa”. Taiteeseen liittyy emergenssiä, uusien laatujen ilmaantumista
inhimilliseen elämismaailmaan.
Deweyn estetiikan näkökulmasta jokainen ”taideteos”, tai jokainen esteettinen
kokemus, jäsentyy yksilöllisistä elämänsituaatioista käsin, joista jokaiselle virittyy juuri
sille ominainen emotionaalinen tai välittömästi tunnettu kvaliteettinsa (ks. luku 3.6, ks.
myös Jackson 1998, 57–63). Taiteellinen kokemus sulkee sisäänsä sekä tämän
välittömästi tunnetun esteettisen kvaliteetin että kokemuksen instrumentaaliseen
(semioottiseen) ulottuvuuteen kuuluvan ulkoisen (pragmaattisen) viittaavuuden.
Kasvattava kokemus on mahdollista jäsentää pedagogisten tutkimusprosessien kautta
muotoutuvaksi esteettisten täyttymysten sarjaksi, jossa kokemuksen sisäinen (välitön) ja
ulkoinen (välillinen) ulottuvuus asettuvat tasapainoon keskenään. Kasvatus on tästä
näkökulmasta enemmän kuin oppimista tuottavaa toimintaa. Kasvatukseen liittyy
aiemman kokemuksen hyödyntämistä uuden kokemuksen konstituutiossa, minkä kautta
aiempi kokemus transformoituu uuden, merkityksellisemmän kokemuksen välineeksi
säilyttäen samalla jotain alkuperäisestä välittömästä kvaliteetistaan. Pedagogisen taiteen
kypsimpänä hedelmänä on kasvavaan kokemukseen sisään rakentuva esteettinen
ulottuvuus, kyky nauttia oppimisesta sen itsensä takia.
Edellä esitetty viitoittaa kasvattajaa ottamaan työssään huomioon seuraavat
pragmaattiset lähtökohdat:
(1) Kasvatus on yhteiskunnallista taidetta. Kasvatus ei ole perusluonteeltaan teknisen
taidon soveltamista eikä teoreettisen viisauden jakamista, vaan yhteiskunnallinen
käytännöllisen viisauden harjoittamisen muoto, praksis. Kasvatus on taidetta, ajatuksella
harjoitettua käytäntöä, johon sisältyy sekä poieettinen että esteettinen ulottuvuus. Kuten
kaunotaiteessa, kasvatuksen taiteessa muokataan käsillä olevasta materiaalista uutta
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muotoa ilmaisemalla siihen kätkeytyviä merkitysmahdollisuuksia. Kasvatuksen taiteen
työstämä ”materiaali” koostuu kasvavien välittömistä kokemussituaatioista, erilaisista
dispositionaalisista valmiuksista ja uusien tapojen muodostamisen mahdollisuuksista,
joiden potentiaali voi aktualisoitua sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toisaalta
kasvatuksen poieettisen ulottuvuuden palkintona on kyky toimia rakentavasti
demokraattisessa yhteisössä. Toisaalta kasvatuksen päämääränä on hyödyntää kulttuurin
kommunikatiivisia välineitä kasvattavien välittömistä kokemussituaatioista esiin
nousevien ongelmien ratkaisussa tavalla, joka auttaa muotoilemaan oppimiskokemuksista
esteettisiä kokemuksia. Kuten veistoksen parissa työskentelevä kuvanveistäjä,
kasvatuksen taiteen harjoittaja pyrkii realisoimaan plastiseen ainekseensa sisältyviä
esteettisen muodon mahdollisuuksia. Esteettinen muoto tulee esiin kasvavan
kokemuksessa, sen käydessä läpi uusia vaiheita opin tiellä.
(2) Kasvattajaksi voi oppia. Käytännöllisen viisauden tai taiteen muotona
kasvattamaan voi sekä opettaa että oppia. Pedagoginen kompetenssi kehittyy
objektiivisissa ja konkreettisissa kasvatustilanteissa, joissa kasvattajat toimivat kiinteässä
vuorovaikutuksessa kasvavien kanssa. Kasvatus ei ole kuitenkaan soveltavaa toimintaa,
joka pyrkii minimoimaan satunnaisten tekijöiden vaikutusta ennalta jäsennettyjen
teoreettisten mallien avulla. Vaikka kasvattaja voi käyttää kasvatustieteen tuloksia
hyväkseen työnsä ehtojen ymmärtämisessä ja toimintansa mahdollisten seuraamusten
ennakoimisessa, taiteilijana kasvattaja työskentelee aina epävarmuuden ehdoilla. Tämän
voi ilmaista myös siten, että kasvatukseen liittyy periaatteellisesti ratkaisematon ristiriita
aktuaalisen ja ideaalisen, toteutuneen ja toteutumattoman, välillä. Kasvattaja ei voi
koskaan ennakoida tyhjentävästi taiteensa seuraamuksia. Pikemminkin hänen tulee
luottaa siihen, että älyllisesti ohjattu pedagoginen toiminta kykenee realisoimaan
kasvavan
kokemuspiiriin
sisältyviä
merkitysmahdollisuuksia.
Epävarmuuden
sietokykyyn sisältyy sen ymmärtäminen kasvatuksen mahdollisuutena (ks. Garrison
1997). Kasvattajaksi oppiminen on monivaiheinen kasvuprosessi, jossa kasvattaja
vähitellen harjaantuu kasvatuksen taiteeseen ja oppii ottamaan vaarin sosiaalisen kasvun
moninaisiin prosesseihin kätkeytyvistä pedagogisista vihjeistä.
(3) Kasvatus on kriittistä. Vaikka kasvatus on luonnollisista säätelytaipumuksista
kehittynyt sosiaalisen elämän funktio, se ei ole palautettavissa sosialisaatioon, mikäli
sosialisaatio ymmärretään yhteisön jakamien tapojen kritiikittömänä omaksumisena.
Kasvatus tähtää taiteena aina jonkin aiemmin toteutumattoman tahtotilan toteuttamiseen.
Toinen tapa sanoa tämä on, että kasvatus sisältää ideaalisen momentin, jota ei voi
palauttaa
kasvattajan
metodiseen
kyvykkyyteen
ja
aineenhallintaan
tai
opetussuunnitelmassa ilmaistuun kulttuuriperintöön. Kasvatus on pikemminkin visio,
näkökulma tulevaisuuteen. Tämän vision toteuttaminen edellyttää kriittisyyttä, kykyä ja
halua hyödyntää kaikkia käytössä olevia välineitä uusien merkityspotentiaalien
realisoimiseksi. Reflektiivisen ajattelun ohjaama eksperimentaalinen tutkimus tarjoaa
parhaan käytettävissämme olevan keinon tämän kritiikin vaatimuksen toteuttamiseksi.
Tutkimuksen logiikka ohjaa sekä kasvatuksellista tiedettä että kasvatuksen taidetta.
Kyseessä ei ole kapea metodologinen tulkinta, jossa kasvatusprosessi alistetaan
tieteellisille menettelytavoille ja tuloksille, vaan laajempi näkemys reflektiivisen ajattelun
krittisestä merkityksestä moraalisen kasvun kanavoijana.
(4) Kasvatus on kulttuurista. Kriittisyydestään huolimatta kasvatus tapahtuu kulttuurin
ehdoilla. Kulttuurin tulkinta on tässä kuitenkin dynaaminen: kulttuuri ei ole jotain
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annettua, sellaisenaan presentoitavaa, vaan myös ja ennen kaikkea re-presentaatiota,
uusien mahdollisuuksien esiintymistä (ks. Kivelä 1994, luku 3.3.1). Kulttuurin ytimessä
on rekonstruktiivinen sivistysprosessi, jonka puitteissa yksilöt rakentavat
yhteistoiminnallisesti tulevaisuutta käsillään olevista rakennusaineista. Kasvatus tähtää
yksilöllisten kokemussituaatioiden plastisen joustavuuden hyödyntämiseen sosiaalisen
kasvun ja tätä kautta kulttuurisen edistyksen välineenä tavalla, joka auttaa yhteisöä
konstituoimaan demokraattista elämäntapaa. Tämä tapahtuu parhaiten sellaisessa
pedagogisessa toiminnassa (ennemmin kuin pedagogisen toiminnan avulla), joka auttaa
kasvavia laajentamaan kommunikatiivisia tulkintahorisonttejaan. Koska kasvavan
tulkintahorisontin laajentumisen mahdollisuus perustuu kasvatustilannetta edeltävään
mahdollisuuteen ottaa osaa kommunikatiiviseen elämänmuotoon, kasvatuksen tulee
lähteä liikkeelle siitä tosiasiasta, että kulttuuriset tulkintahorisontit ovat pohjimmiltaan
jaettuja: halusimme tai emme, synnymme kulttuuriin ja elämme ja kasvamme
kulttuurisina olentoina, (ks. Biesta 1993). Edellä esitettyä esimerkkiä soveltaen
yksilölliset tulkintahorisontit ovat ikään kuin vuorenhuippuja, jotka kasvavat esiin
yhteisöllisyyden maaperästä, kokemuksen jaetusta taustasta. Näiden vuorenhuippujen
laelta avautuvat näköalat ovat erityislaatuisia asenteita, omalaatuisia tapoja suhtautua
jaettuun elämismaailmaan. Tämä käsitys on vastakkainen mallille, jossa kulttuuri
ajatellaan intersubjektiviteetin termein autonomisten yksilöiden muodostamaksi
koalitioksi. Yksilöllisyys emergoituu yhteisöllisessä toiminnassa. Irrallaan kulttuurista
ihminen ei ole vapaa ja täysivaltainen yksilö.
Kasvatuksessa
yksilöllisyyden
ja
yhteisöllisyyden
vastavuoroisuuden
välttämättömyyden hyväksyminen heijastuu kasvattajan halussa välittää toisiinsa
kasvavan yksilöllisiä lähtökohtia ja yhteiskuntaelämän monimuotoisuuteen sisältyviä
kulttuurisia mahdollisuuksia. Tämä välittämisen halu juurtuu parhaassa tapauksessa
sympaattiseksi asenteeksi, pedagogiseksi rakkaudeksi, tai Garrisonin (1997) käyttämin
platonisin termein Erokseksi. Pedagogiseen Erokseen kuuluu halu pitää jokaista kasvavaa
mahdollisuutena, tulkita jokainen elämänsituaatio oppimisympäristönä, jonka
merkityspotentiaalin realisoiminen on kaikkein perustavin kasvatuksellisen välittämisen
muoto. Kasvattajuus on tästä näkökulmasta yhtä paljon kutsumus kuin ammattitaito.
Kasvattajan ammatillinen sivistys ilmenee hänen halussaan pyrkiä realisoimaan
kasvavien kokemussituaatioiden plastisuuteen liittyviä merkitysmahdollisuuksia tavalla,
joka ilmentää ja edistää sosiaalista ymmärrystä ja kokemuksen esteettistä täyttymystä
elämän taiteessa. Ihanteellisimmillaan tähän voidaan katsoa liittyvän ”välittämistä”
kolmessa mielessä: (a) Hyvä kasvattaja välittää toisiinsa kasvavan kokemuksen
empiirisiä lähtökohtia ja sen ymmärtäviä ja täyttymyksellisiä vaiheita. Hän myös (b)
välittää kasvavista aidosti, pitkälle kehittyneen sosiaalisen sympatian kautta. Lisäksi hän
(c) välittää kasvavien sosiaalisia suhteita tavoilla, jotka toimivat malleina
demokraattisesta elämäntavasta.
(5) Pedagoginen rekonstruktio edellyttää filosofista rekonstruktiota. Dewey katsoo,
että perinteinen kasvatusjärjestelmä ei kykene vastamaan demokraattisen yhteiskunnan
tarpeisiin. Kasvatusjärjestelmän muutoksen tulee kuitenkin lähteä liikkeelle filosofisesta
muutoksesta. Deweyn mukaan on aika tunnustaa, että perinteiset pedagogiset dualismit,
kuten kategoriset erottelut oppilaan ja opetussuunnitelman, menetelmän ja sisällön sekä
kurin ja intressin välillä, eivät ilmaise ontologisesti erillisiä tekijöitä tai pedagogisen
diskurssin ehtojen rajapintoja. Pikemminkin tämän kaltaisilla termeillä – ja niiden takana
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olevilla yleisemmillä filosofisilla erotteluilla – ilmaistaan funktionaalisia luokitteluja,
jotka tehdään aina tiettyjä tarkoitusperiä varten tietyissä kulttuurihistoriallisissa
tilanteissa. Kasvatukseen liittyvä diskurssi jäsentyy erityisten historiallisten tarkoitusten
ja arvostusten pohjalta, mikä edellyttää kasvattajilta valmiutta ja halua filosofiseen
kritiikkiin. Esimerkiksi oppilaan ja opetussuunnitelman välille tehty ero peittää helposti
alleen kasvavan ja kasvatuksen päämäärien välisen yhteyden, joka liittyy kasvatuksen
perimmäiseen tehtävään yksilöllisen ja sosiaalisen kokemuspiirin välittäjänä.
Pedagogisten dualismien kritiikittömän hyväksymisen yhtenä seuraamuksena saattaa olla,
että kasvatus jää ulkoiseksi indoktrinaatioksi, vailla kiinnostusta oppilaan omakohtaisiin
intresseihin. Sen toisena haitallisena seurauksena voi olla oppilaan omien lähtökohtien
hyväksyminen sellaisinaan, kultivoimattomina, kasvatuksen standardiksi. Vaikka
perinteinen institutionaalinen kasvatus ilmentääkin kulttuurin kehitystä ja inhimillisen
merkityspiirin laajenemista, sitä ohjaavan filosofian tuottamat erottelut voivat näin myös
toimia aidon pedagogisen kulttuurin esteinä.
Sama kulttuurisen kritiikin tarve koskee ainejakoiseen opetussuunnitelmaan liittyviä
vaaroja. Kuten edellä on käynyt ilmi, Dewey kannatti eheyttävää opetussuunnitelmaa,
jossa lukuaineet ja taito- ja taideaineet ovat keskenään tasapainossa (ks. esim. luku 1.1).
Peruste opetussuunnitelman eheyttämiselle juontaa juurensa syvemmältä kuin
perinteisten ja uusien oppiaineiden välisestä valtataistelusta. Deweyn Chicagon
vuosinaan kehittelemä pedagoginen teoria liittyi kiinteästi hänen instrumentalismiinsa,
jossa tieto ja oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisesti ymmärryshakuisen toiminnan
funktiona. Tämä tarkoittaa, että oppiminen perustuu konkreettisiin kokemussituaatioihin,
eikä sen kulua voida alistaa ennalta määrätyille käsitteellisille luokituksille. Sama koskee
myös opetusmenetelmiä. Kaikki oppiminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja luovaa
mielikuvituksen käyttöä sekä ymmärryksen mahdollisuuksien eksperimentaalista
realisaatiota. Ainejakoisen opetussuunnitelman polttavin epäkohta liittyykin Deweyn
mukaan sen taustalla piilevään teorian ja käytännön väliseen erotteluun, joka heijastuu
erilaisina opetusmenetelminä ja tavoitteina eri aineryhmien kohdalla.
Vaikka Dewey korostaa pedagogiikassaan oppimisen situationaalisuutta, häntä ei tule
pitää oppilaskeskeisen kasvatuksen lietsojana. Vaikka Dewey omaksui Chicagon
kautenaan jamesilaisen radikaalin empirismin näkemyksen tiedontuoton ja oppimisen
kiinnittymisestä yksilöllisiin induktiivisiin merkityksentuoton prosesseihin, hän liitti
tähän näkemykseen kypsässä instrumentalismissaan käsityksen oppimisesta sosiaalisena
eksperimenttinä, jossa Peircen logiikasta tutut abduktiiviset, induktiiviset ja deduktiiviset
vaiheet asetetaan samalle merkityksentuoton jatkumolle (Miettinen 2000, Prawat 2000b).
Deweyn ”eksperimentalismi” irrottautui näin Jamesilaisen pragmatismin subjektivistisista
lähtökohdista tavalla, joka ei oikeuta käsittelemään Deweyn pedagogiikkaa radikaalin
konstruktivismin termein (vrt. Puolimatka 2002).
Tämä sosiaalis-eksperimentaalinen painotus ilmenee hyvin siinä tavassa, jolla Dewey
kritisoi progressiivisen pedagogiikan käytäntöjä. Deweyn mukaan oppilaskeskeinen
pedagogiikka ei hyödynnä riittävästi oppimisen kokeellista ulottuvuutta. Vaikka
oppimisen lähtökohtana tulee aina olla konkreettinen, oppijan kokemussituaatioon istuva
ongelma, tämän ongelman mielekäs ratkaisu edellyttää käsitteellisen ajattelun ja
kokeellisen manipulaation vuorovaikutukseen perustuvaa tutkimusta. Eksperimentaalinen
painotus selittää, miksi Dewey suosii tiedettä opetuksen menetelmällisenä mallina.
Deweyn mukaan tiede tarjoaa esimerkin tavasta, jolla kasvatuksen taiteen ulkoinen,
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välineellinen funktio voidaan saattaa toimeen parhaiten, so. kriittisimmin. Tiede tarjoaa
myös mallin kasvatusfilosofian rekonstruktiolle. Kasvatusfilosofian tulee omaksua
ontologiseksi ja epistemologiseksi lähtökohdakseen naturalistinen pragmatismi, tunnustaa
reflektion kiinnittyminen kokemuksen empiiriseen taustaan, elämänkäytäntöön, ja
hyväksyä perustavimpienkin filosofisten erottelujen pragmaattinen luonne. Vasta
tunnustamalla empiiris-eksperimentaalisen lähtökohtansa filosofia voi auttaa kokoamaan
yhteen kasvatuksellisen tieteen tuloksia tavalla, joka edistää kasvatusta taiteena, ts.
ymmärryshakuisena
produktiivisena
käytäntönä
joka
tähtää
kokemuksen
merkityksellistämiseen kaikkein laajimmassa mielessä.

4.6 Naturalistisen pragmatismin implikaatioita pedagogiselle teorialle
Vaikka Deweyn pedagogiikkaa on pidetty keskeisenä 1900-luvun kasvatusajattelun
suunnannäyttäjänä, hänen pedagogisia ideoitaan on usein tuotu esiin ilman viittauksia
hänen
laajemman
filosofisen
näkökulmansa
kehittymiseen.
Uudempi
pragmatismireseptio on kuitenkin muuttamassa tätä asetelmaa. Deweyn
kasvatusfilosofiaan kohdistuva tutkimus näyttää olevan nykyisellään hyvin tietoista siitä
laajemmasta kontekstista, jossa Dewey kehitteli pedagogisia ideoitaan (ks. esim. Biesta
1995, 2001, Garrison 1993a, 1997, Popp 1998, Prawat 2000b).
Tutkimukseni kolmas osa on keskittynyt siihen tapaan, jolla Dewey kehitteli
pedagogiikkaansa osana naturalistista pragmatismiaan. Johtoajatuksenani on ollut, että
kasvatusfilosofialla
oli
tärkeä
merkitys
Deweyn
laajemman
filosofian
naturalisoitumisessa. Systemaattinen analyysi osoittaa, että Deweyn pedagogiikan kehitys
kulki rinta rinnan hänen pragmatistisen naturalisminsa kehityksen kanssa. Tämä näkyy
lähinnä kahdella sektorilla: (1) sosiaalipragmaattisten teemojen liittymisessä
pedagogiseen analyysiin sekä (2) esteettisen näkökulman merkityksen kasvussa
kokemuksen pedagogisen rakentumisen tarkastelun yhteydessä. Edellinen kehityslinja on
ilmeisempi, mikä johtuu pitkälti Deweyn myöhäiskauden pedagogisten ja kasvatusta
sivuavien kirjoitusten poliittisesta luonteesta. Dewey hahmotti myöhäiskaudellaan
kasvatuksen tärkeäksi tekijäksi amerikkalaisen (ja laajemmin länsimaisen) demokratian
konstituutiossa. Deweyn varhaisen pedagogiikan utopistiset kaavailut kasvatuksesta
sosiaalisen hengen toteutumisena saivat realistisemman asun siinä tavassa, jolla hän
korosti yhteiskunnallisen rekonstruktion filosofis-pedagogista luonnetta.
Tutkimukseni on pitäytynyt pitkälle Deweyn omassa käsitteellisessä viitekehyksessä,
jota olen laajentanut paikoitellen sellaisiin filosofianhistoriallisiin kiinnikkeisiin, joiden
ymmärtämisen olen katsonut tarpeellisiksi sen systemaattisen tulkinnan kannalta.
Tutkimukseni ei ole ottanut laajamittaisesti kantaa Deweyn kasvatusfilosofian suhteeseen
mannermaisiin ja angloamerikkalaisiin pedagogisiin teoriaperinteisiin. Tämä on ollut
tietoinen valinta, sillä tutkimukseni pääpaino ei ole ollut historiallis-systemaattisessa
analyysissa, vaan Deweyn oman ajattelun tulkinnassa. On kuitenkin paikallaan esittää
jotain yleisiä huomiota Deweyn naturalistisen pragmatismin implikaatioista
pedagogiselle teorialle.
Yksi mahdollinen tapa tulkita Deweyn naturalistisen kauden pedagogiikan merkitystä
on nähdä se historiallisena vedenjakajana kahden kasvatusteoreettisen näkökulman
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välissä. Näistä toinen pitää kiinni modernismin lähtökohdista, toinen tunnustaa
postmodernin kritiikin oikeutuksen (vrt. luku 2.2.3). Modernin ja postmodernin
pedagogiikan välinen jännite tulee ehkä parhaiten esiin pedagogisessa realismikonstruktivismikeskustelussa. Tarkastelen seuraavassa, miten tämän keskustelun kautta
voidaan valottaa Deweyn myöhäiskauden ajattelun rekonstruktiivista potentiaalia
pedagogisen teorian sisäisten ristiriitojen ratkaisussa.

4.6.1 Deweyn pedagogiikka ja konstruktivismi: sivistysteoreettinen
tulkinta
Deweyn pedagogiikan keskeisenä ansiona on pidetty tapaa, jolla se pohjusti oman
aikamme oppimisteoreettista konstruktivismia (ks. luku 1.1). Konstruktivismi sinänsä on
varsin monimerkityksellinen ja epämääräinen nimike (Puolimatka 2002, 21).
Konstruktivismilla voidaan viitata oppimisteorian lisäksi laajempiin tietoteoreettisiin,
ontologisiin ja moraalifilosofisiin näkökulmiin. Modernin pedagogisen teorian
näkökulmasta
konstruktivismin
lähtökohdat
voitaneen
kuitenkin
palauttaa
mannermaiseen sivistysteoriaan.
Sivistysteoria, teoria sivistyksen olemuksesta ja ehdoista, liittyy moderniin
subjektifilosofiaan, joka korostaa yksilön periaatteellista vapautta oman
maailmasuhteensa konstituoijana (ks. esim. Siljander 2000a). Moderniin pedagogiseen
teoriaan liittyy myös oleellisesti teoria kasvatuksesta, so. tietoisesta pedagogista
vaikuttamisesta. Mannermaisessa pedagogisessa keskustelussa sivistysteorian ja
kasvatusteorian välinen suhde on usein koettu ongelmalliseksi Kantin esittämän
pedagogisen paradoksin valossa. Tämä paradoksi koskee kysymystä siitä, miten jo
ennestään vapaa subjekti on mahdollista ”pakottaa” vapauteen pedagogisin keinoin. (Ks.
Kivelä 1993, luku 3.2, 2000, 2002, Biesta 1995, Siljander 2000a, tämän työn luku
4.3.3.8.)
Yksi tapa lähestyä pedagogisen paradoksin ongelmaa modernin viitekehyksessä on
pyrkiä laajentamaan sivistyksellisen subjektin käsite itsensä konstituoivan
transsendentaalisen minän ulkopuolelle. Tästä näkökulmasta subjekti ei ole tuomittu
autonomiseen vapauteen, vaan nimenomaan konstituoi vapautensa projisoimalla itsensä
ulkopuoliseen maailmaan. Tässä voi tulla kysymykseen esimerkiksi viittaus Fichten
idealismille ominaiseen tapaan ymmärtää Minän (subjektin) konstituutio Ei-Minän
(maailman) ”asettamisen” kautta (Kivelä 2000). Tällainen ratkaisu voisi säilyttää
valistusperinteen ajatuksen periaatteellisesti vapaasta subjektista sivistyksen lähtökohtana
kieltämättä
kuitenkaan
pedagogisen
vaikuttamisen
merkitystä
subjektin
sivistysprosessissa. Kasvava subjekti nähdään tässä katsannossa yhtä paljon kasvatuksen
mahdollisuutena kuin päämääränä itsessään: empiirisen maailmasuhteensa kautta subjekti
voi määrittyä kasvatuksen objektina, säilyttäen samalla alkuperäisen transsendentaalisen
vapautensa. (emt.)220
220

Ks. myös Siljanderin (2000b) tulkinta Herbartin sivistyksellisyyden (Bildsamkeit) käsitteestä
”idealismin ja determinismin, vapauden ja pakon, itsemääräytyneisyyten pyrkivän subjektin ja
kasvatuksen väli[sen] ristirii[dan]” ratkaisuyrityksenä (emt. 44).
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On kuitenkin selvää, että tällainen transsendentaalifilosofian puitteissa pysyvä ratkaisu
ei istu Deweyn naturalistisen pedagogiikan yhteyteen (ks. luku 4.3.2.1). Kuten edellä on
käynyt ilmi, Dewey korvasi jo varhain nuoruusfilosofiansa ajatuksen kasvusta
transsendentaalisen
subjektin
itsetiedostuksena
ajatuksella
empiirisistä
kokemussituaatioista, jotka muotoutuvat yksilön ja ympäristön välisissä luonnollisissa
vuorovaikutussuhteissa. Subjekti ei Deweyn näkökulmasta määritä itseään edeltä käsin
absoluuttisen vapaaksi, vaan sen suhteellinen vapaus rakentuu biologisen ja sosiaalisen
sopeutumistoiminnan funktiona. Modernismiin kuuluva ajatus kasvusta vapaan subjektin
itsetoteutumisena pitää paikkansa korkeintaan siinä mielessä, että yksilöllisyys
konstituoituu objektiivisessa maailmasuhteessa. Sivistyksen subjekti ei ole kuitenkaan
empiiristä maailmasuhdettaan edeltävä transsendentaalinen minä, vaan maailmaan (ts.
luontoon) kuuluva biologinen organismi, jonka koordinaatiotaipumukset ovat kehittyneet
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa suhteellisen itseohjautuviksi. Vaikka Deweyn
näkökulmaa voikin ehkä tulkita sivistysteoreettisena siinä mielessä, että se (1) osoittaa
sivistyksellisyyden edellytykset, (2) määrittää sivistykselle päämäärän (joka Deweylla on
jatkuva kasvu), ja (3) sopii yhteen (pragmatistisen) kasvatusteoreettisen näkökulman
kanssa,
sitä
ei
liene
mielekästä
tulkita
subjektifilosofiaan
liittyvien
transsendentaalioletusten valossa (vrt. Pikkarainen 2000). Deweyn ”konstruktivismi” ei
lähde liikkeelle modernin pedagogisen teorian erotteluista. Naturalisoimalla filosofiansa
Dewey pikemminkin pyrki niistä eroon.

4.6.2 Pragmatistinen pedagogiikka, konstruktivismi ja postmodernismi
4.6.2.1 Konstruktivismi ja postmodernismi: pragmatistinen näkökulma
Konstruktivismi voidaan liittää pedagogisena teoriana myös postmodernismiin. Tällöin
korostetaan sitä, että konstruktivismi sanoutuu jo lähtökohdissaan irti moderniin
subjektifilosofiaan liittyvistä erotteluista. Pedagogisena teoriana postmodernismi ei
hyväksy ajatusta itsensä konstituoivan subjektin ja sen konstituutiolle kehyksen tarjoavan
maailman perustavasta ennalta käsin määräytymisestä. Postmodernismin näkökulmasta
sivistyksellisyys ei kuulu itsensä konstituoivan subjektin olemukseen: se tulkitaan
pikemminkin kielellisten käytäntöjen kautta tapahtuvana maailmojen rakentamisena,
tulkinnallisten näkökulmien muodostamisena ja puolustamisena tai Rortyn termein
”sivistävänä keskusteluna” (ks. luku 2.2.2, Noddings 1998, 72–76).
Postmodernismin konstruktivismiin liittyvänä epistemologisena lähtökohtana voi pitää
internalismia,
käsitystä
tiedollisten
rakenteiden
kielensisäisyydestä
tai
kielisidonnaisuutena (ks. luku 2.2.4). Kuten aiemmin kävi ilmi, internalismiin liittyy
ajatus, jonka mukaan emme voi astua kielipeliemme ulkopuolelle: niin kauan kun
elämme, elämme kielen maailmassa, tai Deweyn termein ”diskurssin universumissa” (vrt.
luvut 3.2.3 ja 3.7.1). Vaikka on totta, että joudumme luonnonolentoina päivittäin
kohtaamaan reaalimaailman kausaalisen vaikutuksen, internalismin näkökulmasta mikään
apriorinen välttämättömyys ei sido käsitteitämme (ja tätä kautta tiedollisia
käsityksiämme) tämän maailman rakenteisiin ilman kielen välitystä. Koska kieli taas
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rakentuu yhteiskunnallisessa käytännössä, käsityksemme todellisuudesta määrittyvät
sosiaalisesti. Tämä johtaa joko sosiokonstruktionismiin, jossa tieto sidotaan kulttuurisiin
tapoihin tuottaa ymmärrystä, tai radikaalimmassa muodossa sosiaaliseen
konstruktivismiin, jossa tieto sisällytetään kieleen vailla olennaista kiinnekohtaa sen
ulkoiseen todellisuuteen (ks. Puolimatka 2002, 68–76).
”Sivistyksellisyys” ja siihen liittyvä pedagoginen vapaus liittyy postmodernista
näkökulmasta nimenomaan kielellisen merkityksenmuodostuksen suhteelliseen
vapauteen. Tämä vapaus – joka on siis aina suhteellista – määrittyy diskurssien
leikkauskohdissa erilaisina valtapositioina. Radikaali internalisti katsoo, että koska
voimme esittää tiedollisia argumentteja vain kielellisen toiminnan ehdoilla,
dekonstruktiivinen kritiikki voidaan ulottaa aivan perustavimpiin uskomuksiimme
saakka. Pedagogiikan kannalta tämä tarkoittaa, että pedagoginen teoria mielletään kielen
kritiikiksi: se ei ole ensisijaisesti kiinnostunut sivistyksen ja kasvatuksen
transsendentaalisista ennakkoehdoista, vaan pedagogisen kielen käytön taustalla piilevistä
käsitteellisistä erotteluista ja näiden erottelujen taustalla piilevistä valtasuhteista.
Näkökulmasta riippuu, mihin tällä kritiikillä pyritään. Yleensä sille asetetaan kuitenkin
poliittinen tehtävä – esimerkiksi kielellisten erottelujen dekonstruktion mahdollistama
marginaaliryhmien voimaantuminen tai demokratian edellyttämän avoimen
puhekulttuurin edistäminen. Postmoderni kritiikki on näin ollen loppujen lopuksi
pragmaattista
kritiikkiä,
erilaisten
kielelliseen
oikeutukseen
liittyvien
arvomahdollisuuksien punnitsemista ja kielellisten käytäntöjen muokkaamista haluttuun
suuntaan (ks. Giroux 2001).
Vaikka pragmatismi on toisinaan mielletty postmodernin ajattelun sukulaiseksi (ks.
luku 2.2.3, Diggins 1994, 3), klassiset pragmatistit tuskin olisivat hyväksyneet siihen
liittyvää internalistista näkökulmaa tiedon muodostukseen edes Putnamin ”sisäisen
realismin” maltillisemmassa asussa (ks. esim. Pihlström 1996a, luku 3). Onkin syytä
muistaa, että postmodernit pragmatismitulkinnat liittyvät pitkälti 1900-luvun loppupuolen
analyyttisen filosofian ulkoiseen ja sisäiseen kritiikkiin, mikä tarkoittaa, että ne eivät
sellaisenaan istu klassisen pragmatismin yhteyteen (ks. luku 2.2.4). Ajatus filosofian
rajaamisesta kielen kritiikiksi oli kaiken kaikkiaan vieras 1900-luvun alun
pragmatisteille. Sama koskee relativistista tietoteoriaa. Etenkin Peirce teki realistisessa
”pragmatisismissaan” selvän pesäeron relativismiin (ks. esim. CP 1.15–1.27, ks. myös
luku 3.1.1). Peirce katsoi, että ihmisymmärrys mukautuu maailman tosiasioihin, ei
päinvastoin.
Vaikka
tosiasioiden
oikea
laita
selvitetäänkin
empiirisissä
tutkimusprosesseissa tutkivan yhteisön toimesta, maailman looginen järjestys pitää
huolen siitä, että tutkijoilla pysyvät ”jalat maassa”. Peircen realistisen pragmatismin
yhdistäminen postmoderniin ajatteluun ei siis välttämättä kanna pitkälle (vrt. Deely
2000).
Kuten edellä kävi ilmi, vaikka James tunnusti inhimillisten käytäntöjen
konstruktiivisen merkityksen tiedollisten käsitystemme syntymisessä ja oikeutuksessa,
hänkään ei välttämättä luopunut realistisesta ontologiasta (ks. luku 3.1.2, Pihlström
1996a, 39–40, 64). Jamesin humanistisen pragmatismin näkökulmasta tieto ei määräydy
kokemusta edeltävien transsendentaalisten ehtojen mukaisesti, vaan vastauksena ihmisten
käytännöllisiin ongelmiin. Vaikka tiedon totuus on sama kuin sen ”vastaavuus
todellisuuden kanssa” (agreement with reality), tiedossa on kyseessä ennen muuta
dynaaminen suhde, ei staattinen korrespondenssi tai representaatiosuhde (James
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teoksessa Pihlström 1996a, 39). Tämä näkökulma asettaa tiedon tuottajalle vastuun
kiinnittää huomiota sen moraalisiin seuraamuksiin. Pragmatistin tulisi Jamesin mukaan
ennen kaikkea kysyä, miten tieto voi hyödyttää käytännöllistä elämäämme, mitä arvoja
sen mukaan toimiminen voi saattaa voimaan yhteisöelämässä. Kuten edellä on käynyt
ilmi, tämä moraalinen kiinnostus filosofian osaan inhimillisissä elämänkäytännöissä oli
myös Deweyn naturalistisen pragmatismin perustava lähtökohta.

4.6.2.2 Pragmatistinen pedagogiikka ja empirismi
Jamesilais-deweylaiseen klassisen pragmatismin ”humanisaatioon” liittyy pedagogisia
implikaatioita, jotka profiloivat sitä erilleen postmodernin kasvatusajattelun
diskurssisidonnaisista lähtökohdista. Asiaa voi valottaa pedagogisen realismikonstruktivimikeskustelun kannalta kiinnittämällä huomiota mahdollisuuteen tulkita
tietoteoreettista konstruktivismia empirismin kehitysmuotona (Puolimatka 2002, 52).221
Konstruktivismin tulkinta empirismin johdannaisena perustuu ajatukseen, jonka mukaan
tiedon subjektiivisen rakentamisen idea on sukua humelaiselle skeptisismille.
Transsendentaalifilosofian näkökulmasta Humen empirismi jää kehittymättömäksi, koska
se ei etene pohtimaan ehtoja sille, miten havainnot voivat ylipäätään liittyä
todellisuuteen. Puolimatkan (2002, 52–55) mukaan ”subjektiivisessa empirismissä”
suljetaan tätä kautta pois mahdollisuus sille, että havaintomme voisivat olla riittävän
luotettavia takaamaan tietomme totuuden. Vaikka tällainen tulkinta ei olekaan välttämättä
linjassa humelaisen skeptisismin nykytulkinnan kanssa (vrt. luku 2.2.2), asiaan voi tässä
kiinnittää huomiota, jotta Deweyn versio Jamesin radikaalista empirismistä asettuu
yhteyksiinsä.
On totta, että humelainen ”subjektiivinen empirismi” ei voi johtaa tyydyttävään
selitykseen sivistyksestä, ainakaan niin kauan, kun jälkimmäinen tulkitaan modernin
subjektifilosofian näkökulmasta. Mikäli hyväksytään, että tieto kohdistuu subjektiiviseen
kokemusaineistoon ja mikäli tiedon pätevyyden (ts. totuuden) kriteeriksi hyväksytään
jokin empiirisen verifikaation menetelmä, vaikkapa Jamesin termein sen
”tyydytyksellinen suhde muihin kokemuksemme osiin” (James 1907, 34), päädytään
edeltä tuttuun pedagogiseen paradoksiin: miten subjektiivinen tiedonmuodostus voidaan
alistaa objektiiviselle kriteerille? Näyttää siltä, että avuksi on joka tapauksessa otettava
jokin kokemuksen ylittävä periaate. Esimerkiksi Jamesin kohdalla tällaisena periaatteena
voi nähdä oletuksen, jonka mukaan ”maksimi mahdollinen tyydytysten summa” toimii
käsitystemme totuusarvon lopullisena mittana (emt. 104). Sellaisena voinee myös pitää
Peircen käsitystä totuudesta tiedeyhteisön ideaalisena lopullisena mielipiteenä ja Deweyn

221

Tällainen tulkinta ei näytä olevan tavanomainen ainakaan angloamerikkalaisessa
pedagogiikassa. Yleensä korostetaan pikemminkin konstruktivismin ja empirismin vastakkaisuutta,
edellisen kiinnittymistä mannermaisen kantilaiseen transsendentaalifilosofian perinteeseen ja
jälkimmäisen kiinnittymistä klassiseen empirismiin ja positivismiin (ks. esim. Popp 1998).
Puolimatka (2002, 52) itse viittaa Wallis Suchtingin näkemyksiin tarkastellessaan konstruktivismia
empirisminä.
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käsitystä ”oikeutetusta väitettävyydestä” tutkimusprosessin lopputuloksena (ks. luku
3.2.3).
Vaikka mainittu kritiikki saattaakin istua humelaisen empirismin yhteyteen (ainakin
transsendentaalifilosofian näkökulmasta tulkittuna), se ei tee oikeutta klassisen
pragmatismin ”radikaalille” empirismille. Jamesin pragmatismin anti pedagogiselle
teorialle ei ehkä piile lainkaan moderniin kasvatusajatteluun liittyvän kasvatusajattelun
dualismien ratkaisussa, vaan siinä tavassa, jolla hän kääntää huomion pois
transsendentaalisesta asettelusta (ks. Bowen 1981, 413).222 Toisaalta saattaa olla myös
hätiköityä lukea Jamesia postmodernismin klassikkona (ks. luku 3.1.2). Saattaa olla, että
palauttamalla tiedon totuusarvon kokemukseen James ei tarkoittanut, että uskomuksen
totuusarvon määrittämiseksi riittää, että se tyydyttää henkilökohtaiset pyyteemme tai
vakiinnuttaa paikkansa kielipeleissämme. Pikemminkin James ehkä halusi kiinnittää
huomion tapaan, jolla kokemus muotoutuu arkielämässä moninaisten intressien ja
tarkoitusten läpäisemänä. Tästä näkökulmasta tiedolliset käytäntömme sulkevat sisäänsä
erilaisia asenteita maailmaan, ja asiayhteydestä riippuu, mikä käytäntö tai oikeutuksen
tapa on paras tai oikeutetuin. Tieteellisellä todistuksella on toki oma tärkeä episteeminen
tehtävänsä, mutta viime kädessä mikään ei takaa, että tiede täyttää kaikki kognitiiviset
tarpeemme. Tämän tulkinnan voi nähdä heijastavan Jamesin epäilyä naturalistista
determinismiä kohtaan (ks. luku 2.4.2, Pihlström 1996a, 65).
Tämän pluralistisen tulkinnan näkökulmasta voimme seuraavaksi kiinnittää huomiota
Deweyn mainitsemaan ”käänteiseen empirismiin”, jota hän piti varteen otettavana
vaihtoehtona sekä transsendentaalifilosofialle että klassiselle empirismille (ks. Dewey
1982). ”Käänteiseen empirismiin” kuuluu tarkasteltavien asioiden merkityksen
pohtiminen niiden potentiaalisten seuraamusten näkökulmasta. Vaikka meillä on erilaisia
suhteellisen luotettavia keinoja hallita tämän potentiaalin ennalta käsin määräytymistä,
merkityksentuottoon liittyy aina lukematon määrä kiinnikkeitä, jotka tekevät
tutkimushankkeistamme enemmän tai vähemmän fallibilistisia. Tästä näkökulmasta
tiedon empiirinen lähtökohta ei ole tae sen pätevyydelle. Toisaalta oikeutettu
vahvistettavuus
ei
myöskään
nojaa
mihinkään
kokemuspiirin
ylittäviin
trenssendentaalisiin periaatteisiin.
Kuten edellä kävi ilmi, Deweyn näkökulmasta on syyllistymistä ”intellektualismiin”,
mikäli tiedollisen käytännön ”näkyvissä oleva päämäärä” sekoitetaan sen empiirisiin
lähtökohtiin (ks. luku 3.2.2). Tietäminen ei heijasta yksi yhteen sitä edeltävää
todellisuutta, vaan pikemminkin luo erilaisia ymmärtäviä asenteita, erilaisia tapoja
käyttää
tämän
todellisuuden
eri
puolia
inhimillisten
elämänkäytäntöjen
merkitysvälitteiseen ohjaamiseen. Myöskään tiedollisten prosessien tuottama symbolinen
tieto ei ole heijastusta kokemuksen ylittävästä käsitemaailmasta, eikä järjenkäytön
loogisten ehtojen apriorisesti määräämää, vaan yksinkertaisesti sitä, mitä
eksperimentaalinen tutkimus sen kertookin olevan: tehokkaaksi osoittautunut väline
tulevan kokemuksen hallintaan. Oppiminen on tästä näkökulmasta ensisijaisesti tapa
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Bowen (1981, 413) katsoo, että Jamesin pedagogiset ideat – joiden tärkein lähde on kokoelma
Talks to Teachers (1899, suom. 1913) – asettuivat oppositioon 1800-luvun lopun amerikkalaista
pedagogista keskustelua dominoivan herbartilaisuuden kanssa. Samalla James asettui vastustamaan
herbartilaisuuteen liittyvää ”tiedon, todellisuuden ja moraalin korrespondenssiteorioita” (emt.). Vrt.
luku 4.2.2.
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soveltaa kokemuksen tarjoamaa ainesta tavoilla, jotka ovat tiedollisesti tehokkaita ja
oikeutettuja, ei edeltä käsin annetun tai määrätyn todellisuuden paljastumista
episteemisessä totuusrelaatiossa. Pihlstömin (1996a, 9) sanoin, pragmatismin
näkökulmasta ”ihmisen tarve elää inhimillisessä praksiksessa, tai erilaisissa käytännöissä,
tulee tunnistaa jopa suhteessa hänen kaikkein teoreettisimpiin päämääriinsä ja
projekteihinsa”.
”Käänteisen empirismin” näkökulmasta modernin pedagogisen teorian keskenään
ristiriitaiset momentit – toisaalta vapaa subjekti, toisaalta sen vapautta sitova empiirinen
(ja sen takana mahdollisesti vaikuttava transsendentaalinen) maailma – eivät ole toisilleen
ristiriitaisia missään ontologisesti sitovassa mielessä. Kun vielä luovutaan Deweyn tavoin
transsendentaalifilosofian hegeliläisestä tulkinnasta, so. ajatuksesta, jonka mukaan
inhimillinen tieto on Absoluutin itsetiedostuksen momentti, saadaan näkyviin
sivistysprosessin (inhimillisen kasvun) orgaaninen ja dynaaminen luonne. Naturalistisesta
näkökulmasta sivistys kasvaa esiin empiiristen vuorovaikutusten kontekstissa,
luontoperustaisissa kulttuurisissa transaktioissa, joissa yksilöt ja yhteisöt tuottavat
merkitystä toimintansa tehostamiseksi.
Tällainen sivistyksellisyyden naturalistinen rekonstruktio ei jätä ennalleen
kumpaakaan pedagogisen paradoksin aspektia. Myös kasvatusteoria tulkitaan uudesta
näkökulmasta sortumatta postmodernismin läpitunkevaan diskurssirelativismiin (vrt. luku
2.2.4). Deweyn näkökulmasta kasvatus ei ole pelkkää subjektin ulkoa käsin tapahtuvaa
empiiristä määräytymistä tai yhteiskunnallista vaikuttamista. Kasvatus on tietoinen
hanke, jonka kautta sosiaalinen elämänmuoto pyrkii toteuttamaan itsensä kulttuurina,
arvoja toiminnassaan muodostavana ja tulkitsevana tarkoitusyhteisönä.

4.6.2.3 Pragmatistinen pedagogiikka kommunikatiivisen toiminnan
teoriana
Pedagogisen teorian ”detranssendentalisaatioon” (ks. Habermas 1999) liittyy Deweylla
keskeisellä tavalla vaatimus kommunikaation keskeisyydestä pedagogisessa toiminnassa
(ks. luku 4.3.1.1, Biesta 1995). Tässä kommunikatiivisessa korostuksessa voi halutessaan
jälleen nähdä transsendentaalifilosofian merkkejä, tulkittuna joko Wittgensteinin
kielipeliteorian tai Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian näkökulmasta.
Deweyn pragmatismin temaattiset yhteydet sekä Wittgensteinin myöhäisfilosofiaan että
Habermasin tulkintaan Frankfurtin koulun kriittisestä teoriasta ovatkin ilmeiset.223
On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka kommunikatiivisuus on Deweylle
kasvatuksen, ja tätä kautta inhimillisen kasvun, edellytys, hän ei välttämättä pidä
kommunikaatiota tai kommunikaatioyhteisöä apriorisena ehtona sivistykselle.
Pikemminkin kommunikaatio on Deweyn näkökulmasta empiirinen ehto sosiaalisen
kasvun toteutumiselle pedagogisen toiminnan kautta. Toisin sanoen Dewey ei välttämättä
kannata normatiivista tulkintaa kommunikaatioista, jossa ideaalista puhetilannetta
pidetään pedagogisen kommunikaation paradigmana (vrt. Habermas 1974, Biesta 1995).
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Kivinen ja Ristelä (2001) ovat tuoneet esiin myös temaattisia yhteyksiä Deweyn ja Bourdieun
välillä.
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Tätä näkökohtaa voi laajentaa palauttamalla mieleen Deweyn kypsän kauden filosofisen
antropologian (ks. luku 3.4).224
Deweyn myöhäiskauden filosofisen antropologian tarkastelu osoittaa, ettei hän perusta
naturalistista ihmisfilosofiaansa käsitykselle modernista subjektista, joka on
omaehtoisesti vapaa ennen empiiristä määräytymistään. Toisaalta Dewey ei myöskään
palauta subjektiivisuuden ehtoja jäännöksettä kausaalisiin prosesseihin. Subjekti,
ymmärrettynä sivistyksellisenä mahdollisuutena, ei ole Deweyn näkökulmasta pelkästään
luonnonkehityksen tuote, vaan myös ja ennen kaikkea jotain, joka voi kasvaa ja (jota
voidaan kasvattaa) vapauden ja tietoisuuden piiriin. Tämä tapahtuu kommunikaatiossa.
Kommunikaatio on kehittynyt kielellisten käytäntöjen myötä, ihmislajin oppiessa
hyödyntämään symbolisia välineitä yhteistoimintansa empiiristen ehtojen säätelyssä.
Tähän säätelyn taitoon perustuu myös kaikki ymmärtävä toiminta, ts. kaikki toiminta,
joka on reflektiivisesti hallittua, älyllistä. Toimintansa reflektiiviseen hallintaan kykenevä
laji elää kommunikaation piirissä, ja kaikille tähän piiriin syntyneille ja kasvaneille lajin
edustajille avautuvat periaatteessa samat sivistyksellisyyden mahdollisuudet. Vaikka
Dewey kuvasi tätä mahdollisuutta empiirisenä, on muistettava, että hän laajensi
kokemuskäsitteensä kattamaan koko kulttuurisen kommunikaation (ks. luku 3.4.2).
Deweyn tulkinta empirismistä ei siis perustu klassisten empiristien subjektifilosofisiin
käsityksiin, vaan tapaan ymmärtää koko sosiokulttuurinen elämänmuoto kokemuksen
taustana, joka muotoutuu tietoisiksi kokemuksiksi yksittäisten, mutta toisiinsa liittyvien
tutkimusprosessien myötä.
Tässä kokonaisvaltaisessa empirismissä ei ole myöskään kyse absoluuttisesta
idealismista, tai sen myöhemmistä strukturalistisista ja poststrukturalistisista
johdannaisista, joissa hegeliläiseen logiikkaan liittyvä suhteellisuuden periaate tulkitaan
uudelleen diskursiivisten erottelujen termein (Shusterman 2000, 70–72). Deweyn
naturalistiseen filosofiseen antropologiaan liittyy transaktionaalinen käsitys
kokemuksesta ”täyden organismi-ympäristön situaation” toimintana (LW 16, 97).
Deweyn terminologiassa ”kokemus” viittaa tämän toiminnan funktioon. Toisin sanoen
kokemus on luonnollisten tapahtumien dynaaminen kehitysmuoto, jonka muotoutuminen
perustuu muutoksen hallinnan ennakoivaan kykyyn. Sosiokulttuuristen tapojen
muodostamisen myötä kokemus jäsentyy kasvattavan kommunikaation perustaksi.
Deweyn näkökulmasta ihminen on jo kasvunsa lähtökohdissa niin kiinnittynyt
sosiaaliseen ympäristöön, että hänen oppimisensa perustuu alusta alkaen merkitysten ja
sääntöjen, käytäntöjen, empiiriseen hallintaan, sosiokulttuuriseen kokemuksen ”taustaan”
(ks. esim. luku 4.2.2.4). Kokemuksen ”tausta” viittaa tässä siis sosiokulttuurisen
elämänmuodon piirissä kasvavalle kehittyviin tapojen (tottumusten) kokonaisuuteen,
jonka avulla hän oppii elämään yhteisön jäsenenä.
On myös tärkeää muistaa, ettei Deweyn pragmatismi pidä yksilöä ”alkuperäisenä
datumina”, vaan pikemminkin yhteisöllisen vuorovaikutuksen momenttina (ks. luku
3.5.2). Yhteisöllinen vuorovaikutus tapahtuu kielellisten käytäntöjen ohjaamien
kulttuuristen käytäntöjen piirissä. Kommunikaatio ei ole tästä näkökulmasta
autonomisten
subjektien
välistä
tiedon
vaihdantaa,
vaan
kulttuurista
intersubjektiivisuutta, asioiden omaksumista yhdessä, ts. yhteisymmärrystä siitä, miten
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Seuraavassa lähtökohtanani on toiminut Biestan (1995) esittämä tulkinta Deweyn
pragmatismista ”kommunikatiivisen toiminnan pedagogiikkana”.
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asiat toimivat suhteessa toisiinsa. Kommunikaatio on välineellistä siinä mielessä, että se
tähtää merkitysten täyteen hyödyntämiseen mahdollisimman laajan sovelluksen kautta.
Tämä instrumentaalinen pyrkimys toteuttaa itseään kasvavan elämässä jo ennen
systemaattisen kasvatuksen väliintuloa: oppilaat tulevat koulutuksen piiriin jo osittain
sivistyneinä, osaksi kulttuurisiin käytäntöihin perehtyneenä. Koulun tehtävänä on ohjata
tähän kokemustaustaan sisältyviä tottumuksia sellaisten kriittisten taipumusten
synnyttämiseksi, jotka auttavat kasvavia saamaan oppimastaan täyden hyödyn
yhteisöelämässä (ks. luku 4.2.4.2).

4.6.3 Deweyn kasvatusfilosofia ja pedagoginen realismi
4.6.3.1 Deweyn pedagogiikka ja realistinen totuusteoria
Deweyn naturalistinen pragmatismi näyttää tarjoavan keskitien pedagogisen
konstruktivismin ja realismin välillä. Toisaalta se ei edellytä sellaista sivistysteoreettista
näkökulmaa oppimiseen, joka tekisi kasvatuksen riippuvaiseksi transsendentaalin
subjektin sivistyksellisyyden ehdoista, eikä edellytä oppimisen perustaksi ennalta
määrättyä todellisuutta, johon empiirisen tiedonmuodostuksen täytyy sellaisenaan
mukautua. Toisaalta Deweyn pedagogiikka ei myöskään kannata postmodernia
diskurssirelativismia. Vaikka oppimisen subjekt(e)illa on periaatteellinen vapaus
muodostaa erilaisia tiedollisia rakenteita kielellisessä toiminnassa, tämä vapaus on
empiirisesti ja kulttuurisesti kiinnittynyttä, ruumiillistunutta. Kaikkien käsitystemme,
myös kaikkein perimmäisten käsitystemme, lähtökohtana ja sovellusalueena on
käytännöllinen elämä, arkikokemus. Erilaiset käsittämisen tavat valottavat erilaisia
horisontteja maailmaan, jossa elämme ja toimimme. Tietäminen on kaikkein tehokkain
tapa muokata maailma mielekkääksi elinympäristöksi.
Miten sitten tulisi suhtautua pedagogisten realistien vaatimuksiin totuuden
opettamisesta (ks. Puolimatka 2002, luku 9)? Tarkastelun kiinnekohdaksi voidaan ottaa
jälleen instrumentalistisen totuuskäsityksen kritiikki, johon olen jo viitannut edellä (ks.
luku 4.3.5.3). Tässä huomio kiinnittyy mahdollisuuteen tulkita Deweyn instrumentalismia
realistisen pedagogiikan lähtökohtana.
Deweyn instrumentalismi näyttää edellyttävän episteemisen totuuskäsityksen, koska
siinä ”totuus” (tai Deweyn terminologiassa ”oikeutettu väitettävyys”) sidotaan loogisesti
tiedonmuodostukseen (ks. luku 3.2.3.4). Episteemisten totuusteorioiden mukaan (1)
totuus on ihmisen (tai jonkin muun episteemisen subjektin tai subjektien) luomus; (2)
totuudella ei ole fundamentaalista, totuuspuhetta edeltävää määräytyneisyyttä; (3) totuus
sitoutuu loogisesti tiedon oikeutukseen (Puolimatka 2002, 64–67). Pedagogiikan kannalta
kohtien (1) – (3) hyväksyminen näyttäisi tarkoittavan, että oppiaineiden perustavia
”totuuksia” ei voida (tai ei ainakaan pitäisi) opettaa irrallaan niiden kulttuurisesta roolista.
Totuus ei ole kulttuurista riippumaton käsite, vaan liittyy tapoihin, jolla uskomuksia
oikeutetaan kulttuurisessa yhteisöelämässä.
Totuuden episteeminen tulkinta näyttäisi ensi katsomalta olevan vaarassa tehdä
kaikista opetettavista asioista lähtökohdissaan samanarvoisia. Tämän pelon taustalla on
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fundamentalistinen käsitys siitä, että opetuksen tehtävänä on nimenomaan opettaa, mitkä
asiat ovat tosia ja mitkä epätosia jonkin edeltäkäyvän totuuden kriteerin näkökulmasta.
Totuus ymmärretään tällöin absoluuttiseksi mittapuuksi, ”Jumalan näkökulmaksi” (joko
symbolisesti tai kirjaimellisesti), johon suhteuttamalla uskomuksemme voivat kehittyvät
paljastamaan yhä enemmän ja enemmän edeltäkäyvästä todellisuudesta, ts. siitä, miten
asiat todella ovat meistä riippumatta. Tähän voidaan myös liittää humanistista retoriikkaa
totuuden löytämisestä itsetuntemuksena tai edeltä käsin määrätyn ihmisyyden
täyttymyksenä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin samasta asiasta, plotiniaanisesta
haaveesta löytää kielen ja maailman välinen perimmäinen kongruenssi (ks. emt., luvut 6
ja 9.3, vrt. tämän työn luku 3.7.1).
Pragmatistisesta näkökulmasta ei ole kuitenkaan syytä ajatella, että todellisuus (ts.
maailma sellaisena, kun se on) voi paljastua meille vain totuudenmukaisen tiedon
kautta.225 Vaikka totuutta voidaan edelleen pitää tiedon kriteerinä (tai ominaisuutena), sen
ei tarvitse toimia edeltäkäyvänä kriteerinä todellisuuden hallinnalle. Pikemminkin
voidaan sanoa, että totuuden tavoittelu auttaa meitä elämään osana todellisuutta tavoilla,
jotka auttavat tekemään tiedollisista taipumuksistamme parempia välineitä maailman ja
elämämme (so. todellisuuden) ymmärtävään hallintaan. Oppiminen on tällöin ennen
kaikkea pragmaattinen väline maailmassa elämiseksi. Todellisuudessa eläminen
(eksistenssi) edeltää tässä katsannossa essentiaalista totuusrelaatiota: kysymykset tiedon
totuudenmukaisuudesta heräävät vasta erityisissä tutkimusprosesseissa, pohjimmiltaan
käytännöllisistä tarpeista. Tämän tunnustaminen edellyttää jamesilaista ontologista
suvaitsevaisuutta, erilaisten maailmanselitysten asettamista pragmaattisiin yhteyksiinsä.
Se ei kuitenkaan edellytä sellaista radikaalia konstruktivismia, joka pedagogiikassa
ohjaisi
laissez-faire-menettelytapoihin.
Naturalistiseen
pragmatismiin
liittyvä
pedagogiikka ei ole antipedagogiikkaa, vaan kriittinen väline tiedon muodostamiseksi.
Tiedollisella kasvatuksella on tärkeä tehtävä totuuden selvittämisessä, mutta totuus ei ole
etukäteen piilossa jonain ennalta säädettynä suhteena tietävän ja tiedetyn väliltä.
Pikemminkin totuus tulee ilmi tutkimuksessa, jonka tehokkuus paranee sitä mukaa, kun
opimme muodostamaan laaja-alaisempia merkityksiä ja käytännöllinen ymmärryksemme
lisääntyy (vrt. emt. 62–63).
Pedagogiikkaan sovellettuna edellä esitetty voisi tarkoittaa, että naturalistispragmatistisista filosofisista lähtökohdista liikkeelle lähtevä kasvatus ei kiellä
opetussuunnitelman arvoa sen edustajana, millaisia tuloksia ihmiset ovat aiemmin saaneet
aikaan eri tiedonalueilla. Deweyn naturalistisen pragmatismin näkökulma ei ole
konstruktivistinen siinä radikaalissa mielessä, että se alistaisi tiedollisen kasvatuksen
sisällön kasvavan tiedonmuodostuksen yksilöllisille lähtökohdille. Toisaalta Dewey ei
myöskään halua alistaa kasvavien tarpeita opetussuunnitelmalle tai tradition
auktoriteetille. Ilman kasvavien elämänsituaatioista esiin nousevan empiirisen aineiston
hyödyntämistä opetuksen lähtökohtana systemaattinen kasvatus ei voi edesauttaa
kulttuurista tavoitettaan, kriittiseen yksilöllisyyteen kasvamista tutkivassa yhteisössä.
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Tämän erottelun tekee vaikeaksi ymmärtää suomen kielen ”totuus” ja ”todellisuus” -sanojen
yhteinen kanta. Vrt. englannin kielen sanat ”truth” ja ”reality”.
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4.6.3.2 Deweyn pedagogiikka konstruktivistisena realismina
Lopuksi voimme vielä palata tämän tutkimuksen alussa esitettyyn erotteluun kahden
pragmatismitulkinnan välillä (ks. luku 2.1.1). Kuten edellä ilmi, Peircen ja Jamesin
tulkinnat pragmatismista eivät olleet kaikilta osin yhteensopivia. ”Kahden pragmatismin
hypoteesi” onkin ohjannut pragmatismireseptiota oman aikamme jälkipragmatistisiin
kehittelyihin asti.
Mainittu ero on tullut äskettäin esiin myös keskustelussa, joka koskee Deweyn
pedagogiikan muotoutumista hänen Columbian kaudellaan (ks. Prawat 2000b, 2001,
2002b, 2003, Garrison 2001, Stanic & Russell 2002, 2003, Glassman 2003). Tämän
keskustelun kautta on myös mahdollista hahmottaa Deweyn kypsän kauden estetiikan
merkitystä pedagogiselle realismikeskustelulle.
Deweyn pedagogiikasta on ollut vallalla erilaisia tulkintoja riippuen siitä, mihin hänen
intellektuaalisen kehityksensä vaiheeseen sen tulkitsijat ovat keskittyneet (Prawat 2000b,
805). Näyttää siltä, että Deweyn pedagogiikan tulkintaan pätee valtaosin sama kuin hänen
laajemman filosofisen ajattelunsa analyysiin: vaikka tietyt pääteemat olivat esillä läpi
Deweyn tuotannon (ks. luku 3.7.1), hänen ajattelunsa kävi samalla läpi muutoksia, jotka
eivät oikeuta yksioikoisiin systemaattisiin tulkintoihin. Esimerkiksi painottuminen
Deweyn Chicagon kauden pedagogisiin teksteihin vie helposti huomiota hänen
Columbian kauden kehittelyiltään, joiden filosofisena taustana oli osin erilainen tulkinta
pragmatistisen filosofian ja kasvatuksen mahdollisuuksista demokraattisen yhteiskunnan
konstituutiossa (ks. myös luku 4.4.4).
Deweyn varhaisempiin pedagogisiin kirjoituksiin keskittyminen saattaa antaa myös
vinoutuneen kuvan hänen oppimisteoreettisesta konstruktivismistaan. Kuten edellä kävi
ilmi, pinnallinen konstruktivismitulkinta on vaarassa keskittyä liikaa Deweyn radikaaliin
empirismiin ja jättää huomiotta Deweyn instrumentalismin eksperimentaalisen
painotuksen, joka korostui enemmän hänen myöhemmissä kirjoituksissaan (ks. Miettinen
2000). Esimerkkinä voi käyttää teosta How We Think, jonka v. 1933 ilmestyneeseen
toiseen painokseen Dewey teki muutoksia pyrkien omien sanojensa mukaan sekä
ilmaisun selkeyteen että ensimmäiseen painokseen sisältyvien ”pääasiallisten ajatusten
kehittämiseen” (LW 8, 107).
Erityisesti Prawat (2000b, 2001, 2002b, 2003) on painottanut How We Thinkin kahden
version välisiä eroja Deweyn pedagogisen ajattelun muuttumisen indikaattorina. Prawatin
(2000b, 805) mukaan teokseen tehdyt muutokset kertovat siitä, että Dewey hylkäsi 1910luvulla lopullisesti Jamesin ”äärimmäisen subjektivismin” oman pragmatisminsa
lähtökohtana ja tunnusti omakseen Peircen näkökulman, joka ”yhdisti ainutlaatuisella ja
voimallisella tavalla biologiset ja tiedon ja mielen sosiologiset näkökohdat”. Prawat pitää
mainittuja muutoksia myös todisteena siitä, että Dewey omaksui myöhäiskauden
pedagogiikassaan ”oppialakeskeisen sosiaalisen konstruktivismin” (discipline-based
social constructivism), joka tunnustaa ”julkisen” tiedon ensisijaisuuden ”yksityiseen”
tietoon nähden ja pitää ”oppialojen – – voimakkaita ideoita” ”asianmukaisina välineinä
oppimisprosessien saattamiseksi alulle” (emt.). Toisin sanoen Prawat tulkitsee Deweyn
myöhempää pedagogiikkaa radikaalisti realistisempana kuin tämän aikaisempaa,
Chicagon kaudella muotoutunutta näkökulmaa.
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Prawatin tulkinta näyttää yliampuvalta sen valossa, että (1) Deweyn kasvatusteoriaa ei
voine edes varhaismuodoissaan pitää subjektikeskeisenä (ks. Glassman 2003, ks. myös
luku 4.1.1), ja (2) monet How We Thinkin toisessa painoksessa korostetummin esitetyt
ajatukset olivat jo iduillaan Deweyn varhaisemmissa teksteissä, myös teoksen
ensimmäisessä painoksessa (ks. Stanic & Russell 2002, vrt. Prawat 2003). Prawatin
argumentti on kuitenkin mielenkiintoinen osoitus tarpeesta puolustaa Deweyn
kasvatusfilosofiaa liian konstruktivistisilta tulkinnoilta. Samalla se tuo esiin yhden
mahdollisuuden ymmärtää pedagoginen realismi tavalla, joka ei kiellä konstruktivististen
teorioiden arvoa oppimiseen liittyvän tiedon tuoton ehtojen analyysissa (vrt. Puolimatka
2002, luku 10).
Prawat (2002b, 867) esittää Deweyn uran ”toisen puoliskon” kasvatusfilosofian
nimikkeeksi ”realistista konstruktivismia”. Tällä nimikkeellä Prawat pyrkii tekemään
eroa Deweyn Chicagon kaudella kehittelemään pedagogiikkaan, joka hänen mukaansa
hahmotti oppimisen ensisijaisesti toiminnallisena sopeutumisena ympäristön muutoksiin.
Tässä näkökulmassa oppiminen ja sen pedagoginen ohjaus esitetään biologisen
interaktionismin termein, organismin ja ympäristön toisiinsa sopeuttavan toiminnan
funktioina. Vaikka Dewey korosti jo Chicagon kauden psykologiassaan oppimisen
kokonaisvaltaisuutta, tässä kokonaisvaltaisuudessa oli Prawatin mukaan kyse
pikemminkin yksilön toiminnan kokonaishahmosta kuin transaktionaalisesta toimintojen
järjestelmästä (vrt. luku 4.1.6.1, Stanic & Russell 2002, 1242–1243).
Prawatin (2000b) mukaan Deweyn varhaisen ja myöhemmän pedagogisen ajattelun
välinen ero tulee esiin tarkasteltaessa tapaa, jolla How We Thinkin ensimmäinen versio
asetti pääpainon induktiivis-deduktiiviselle päättelylle tiedon sosiaalisen rakentumisen
sijasta.226 Prawatin argumentti perustuu oletukseen Deweyn varhaisen instrumentalismin
ja siihen liittyvän pedagogiikan kiinnittymisestä Jamesin yksilökeskeiseen psykologiaan
ja sen pedagogisiin implikaatioihin. Kuten edellä kävi ilmi, Jamesin oppimisnäkökulma
korosti ajattelun empiiris-biologista lähtökohtaa: ajattelu kasvaa esiin kokemuksen
virrasta organismin pyrkiessä tasapainottamaan kokemuspiirinsä ilmiöitä ja hallitsemaan
tätä kautta toimintaansa (ks. luku 3.1.2). Tähän näkökulmaan liittyy Prawatin (2000b,
811–815) mukaan käsitys oppimisesta induktiivisena generalisaationa, empiirisistä
lähtökohdista tapahtuvana ajattelun ja toiminnan tapojen muodostamisena. Induktioon
liittyy tässä rekonstruktiivinen pyrkimys: sen avulla aiemmin vakiintuneet tavat
muutetaan paremmin tilannetta vastaaviksi, jotta yksilö saavuttaisi kognitiivisen
tasapainon ympäristönsä kanssa. Avaimena oppimisen ymmärtämiseen toimii tästä
näkökulmasta yksilön intressi tai tahto: nimenomaan tahdon vastustus herättää tarpeen
oppia.
Miksi Dewey alun alkaen kiinnostui Jamesin radikaalista empirismistä? Kuten edellä
kävi ilmi, Jamesin Principles of Psychology auttoi Deweya kuromaan etäisyyttä
226

Tämä vaikuttaa yleisesti ottaen oudolta argumentilta, kun muistetaan, että Dewey kiinnostui
pedagogisista kysymyksistä nimenomaan sosiaalisten intressien pohjalta, ja että hänen
kasvatusajattelunsa korosti alusta alkaen yksilön ja yhteisön intressien vastavuoroisuutta (ks. luvut
4.1.1 ja 4.1.3, Stanic & Russell 2002). On kuitenkin totta, että Dewey teki muutoksia How We
Thinkin toiseen painokseen, ja ainakin osa näistä muutoksista näyttäisi viittaavan siihen, että hän oli
pohtinut uudelleen tapaa, jolla halusi esittää instrumentalisminsa loogisia implikaatioita
kasvattajille.
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nuoruusvuosiensa eksperimentaaliseen idealismiin, jossa oppimiseen liittyvä
induktiivinen generalisaatio tulkittiin universalisaationa, yksilöiden tulemisena osalliseksi
toimintaansa ohjaavasta absoluuttisesta Järjestä (ks. luku 3.2.2, ks. myös Prawat 2000b,
823–824). Samalla se auttoi häntä pitämään kiinni voluntaristisesta psykologiasta, jonka
Dewey Shookin (2000) mukaan omaksui jo varhaisvuosinaan, ennen Jamesin vaikutusta
(ks. luku 3.4.3). Jamesin radikaali empirismi auttoi kuitenkin Deweya palauttamaan
tiedon perustan ”tähän ja nyt” abstraktin Idean sijasta (emt. 824). Radikaalin empirismin
näkökulmasta tieto perustuu kokevan yksilön tarpeisiin ja intresseihin: näin myös
moraalinen vastuu tiedonmuodostuksesta ja sen seuraamuksista on viime kädessä
kokevilla yksilöillä. Jamesin ratkaisu näytti tarjoavan naturalistisen vaihtoehdon
absoluuttisen idealismin abstrakteille kehittelyille. Samalla näytti osoittavan
mahdollisuuden säilyttää empirismin yhteydessä kokemuksen kokonaisvaltaisuuden
ajatus, joka oli Deweylle tärkeä filosofisen uransa alusta lähtien (ks. luku 3.2.1).
Realismin näkökulmasta varhaisen instrumentalismin ongelmana oli sen perustuminen
Jamesin ”nominalistiseen” pragmatismitulkintaan (ks. luku 3.1.2). Tämä näytti
viitoittavan tietä myös pragmatistisen pedagogiikan subjektikeskeisyydelle. Siinä, missä
Peirce painotti etenkin myöhemmässä filosofiassaan alkuperäisen maksiiminsa viittausta
”intellektuaalisiin käsitteisiin”, ts. yleisiin tapoihin käsittää maailmaan sisältyviä
tosiasioiden välisiä suhteita, James kiinnitti huomionsa yksilöllisen kokemuspiirin
”erityiseen ja aistittavaan” (Prawat 2000b, 827). James katsoi, että vaikka yleiset käsitteet
ovatkin tarpeellisia kokemuksemme saattamiseen tasapainoon ympäristön muutosten
kanssa, niiden funktiona on lähinnä toimia erilaisina tapoina kuvata ja hallita
kokemuksen virrasta erkanevia tosiasioita. Tiedon tuoton arvo liittyi Jamesin
näkökulmassa yksilöiden erilaisiin tapoihin suoriutua erilaisissa tilanteissa. Yksilöiden
pyyteet, heidän elävät tarpeensa ja intohimonsa, muodostavat tiedon lähtökohdan. Sama
koskee moraalista päätöksentekoa: ”viisaan” erottaa ”houkasta” pragmaattisen
sovelluksen laajuus (emt.). Moraalisesti arvokas toiminta ottaa huomioon maksimimäärän
erilaisia intressejä ja tulkintoja edistäen näin moniarvoista elämää ja suopeuden
periaatetta.
Jamesin pragmatismitulkinta näyttää ensi katsomalta yhdistyvän Deweyn
pyrkimyksiin naturalisoida tiedonfilosofia tavalla, joka voi tehdä oikeutta demokraattisen
yhteisöelämän moraaliselle luonteelle.227 Koska Dewey piti kasvatusta keskeisenä
tekijänä sosiaalisen järjestyksen konstituutiossa, on luonnollista, että hän pyrki
kehittelemään instrumentalisminsa pedagogisia johtopäätöksiä myös käytännössä. How
We Thinkin ensimmäisen painoksen pohdinnat ilmentävätkin hänen varhaisen
instrumentalisminsa pedagogisia sovelluksia, joiden toimeenpano tapahtui Chicagon
kokeilukoulussa.
Prawat (2000b, 806) katsoo, että How We Thinkin ensimmäisen painoksen aikaisessa
pedagogiikassaan Dewey kannatti vielä jamesilaista ”kognitio apuun” -näkökulmaa
(cognition-to-the-rescue). Tästä näkökulmasta oppiminen on reflektion suomaa lievitystä
oppijan kokemuspiirin sisäisiin konflikteihin. Reflektio lähtee liikkeelle oppijan
kokemasta ongelmallisesta situaatiosta ja palaa siihen takaisin tuoden mukanaan tämän
227

On kuitenkin huomattava, että Dewey esitti jo 1890-luvulla lopussa sosiaalista kritiikkiä
Jamesin psykologian ja radikaalin empirismin individualismia kohtaan (ks. Diggins 1994, 140,
Stanic & Russell 2002, 1232).
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situaation jännitteiset aspektit yhdistävän mielen. Pedagogiikan kannalta tämä tarkoittaa,
että opettajan tehtävänä ei ole opettaa ideoita tosiasioina, vaan saattaa oppilas tilanteisiin,
joissa tämä voi itse havaita erilaisten ideoiden konkreettisen arvon käsillä olevien
ongelmien ratkaisussa. Tähän konstruktivistiseen pedagogiikkaan liittyvän
”hienovaraisen ohjauksen” tehtävänä on ensisijaisesti auttaa oppilasta hahmottamaan
sääntöjä, joiden avulla asioiden väliset suhteet paljastuvat (emt. 808). Vaikka oppiminen
lähtee liikkeelle induktiivisesta momentista, empiirisen aineiston tarjoamien vihjeiden
yleistämisestä, deduktiota tarvitaan tuotettavien yleistysten laajentamiseksi ja
yhdistämiseksi aiemmin tuotettuihin yleistyksiin. Tätä voi pitää naturalisoituna versiona
herbartilaisen muodollisten asteiden teoriasta. Kuten edellä kävi ilmi, Dewey rinnastikin
How We Thinkin ensimmäisessä painoksessa oman ”ajattelun menetelmänsä” Herbartin
tuolloin vielä laajalti käytössä olevaan menetelmään (ks. luku 4.2.2.3 ).228
Prawat erottaa tämän ”induktiivisen” oppimisnäkökulman How We Thinkin toisessa
painoksessa esitetystä ”oppialapainotteisesta” lähestymistavasta. Siinä, missä Prawatin
mukaan Deweyn varhaisempi pedagogiikka korosti yksilön tarpeiden ohjaaman
toiminnan roolia oppimisessa, hänen myöhempi pedgogiikkansa painotti tiedollisen
konstruktion yhteyttä yleisiin ideoihin, joiden pätevyys ratkaistaan ”oppialojen” piirissä.
Deweyn ”induktivismi” heijasti Prawatin mukaan Jamesin nominalistista
pragmatismitulkintaa. ”Oppialapainotteiseen” näkökulmaan taas liittyi Peircen realistisen
pragmatismin lähtökohtien tunnustaminen. Jälkimmäisen realistis-pragmatististen
lähtökohtien mukaan oppiminen kohdistuu ennalta olemassa oleviin yleisiin ideoihin,
jotka ovat löydettävissä maailmasta eksperimentaalisen tutkimuksen avulla. Oppiminen
ei ole tästä näkökulmasta vapaata mielellistä konstruktiota, yksilöllisten
elämismaailmojen situationaalista rakentamista, vaan pedagogisesti hallittua perehtymistä
tiedonalakohtaisiin tosiasioihin. Toisaalta kyseessä ei ole myöskään näkemys oppimisesta
kielellisenä konstruktiona (kuten oman aikamme ”sosiaalikonsruktionismissa”: ks.
Puolimatka 2002, 68–71). Pikemminkin siinä painottuu ”sosiaalinen konstruktivismi”
(emt. 62–68, myös Prawatin käyttämä termi), joka pitää tutkivan yhteisön – ts. eri
oppialojen tutkijoiden – konsensusta parhaana takeena opittavien ideoiden tiedollisesta
pätevyydestä. Tästä näkökulmasta opetuksen tulee perustua yleiskäsitteiden
muodostamiseen tavoilla, joiden periaatteet kunkin oppialan edustajat ovat ennalta käsin
hyväksyneet. Oppiminen rinnastuu näin systemaattiseen tiedon tuottoon, tiedeyhteisöjen
harjoittamaan tutkimukseen.
Millaista voi sitten olla realistinen sosiaalinen konstruktivismi? Puolimatkan (emt. 73)
mukaan sosiaalisesta konstruktivismista voidaan esittää sekä heikko että vahva tulkinta.
Heikko tulkinta pitää tiedon tuottoa kollektiivisena hankkeena. Vahva tulkinta katsoo
lisäksi, että tiedon tuottoa määräävät sen yhteisöllisen kiinnittyneisyyden ehdot.
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Kuten edellä myös kävi ilmi, How We Thinkin toisen painoksen ilmestymisen aikaan (v. 1933)
amerikkalainen pedagogiikka oli muutoksen kourissa. Progressiivisen kasvatuksen aatteen
leviäminen oli tuonut muassaan kokeilukoulujen kirjon, jossa esiintyi rinnakkain erilaisia
käytännöllisiä ratkaisuja pedagogisen muutoksen tarpeeseen. Dewey halusi tämän kauden
pedagogisissa kirjoituksissaan ottaa etäisyyttä romanttisiin progressiivisiin kasvatuskäsityksiin ja
tuoda selvemmin esiin kasvatuksen sosiaalisia kiinnikkeitä demokraattisen yhteisöelämän
konstituutioon (ks. luku 4.4). Tämä selittänee osaltaan tarvetta selkeyttää ja ajanmukaistaa How We
Thinkin ensimmäisen painoksen ideoita.
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Edellisestä näkökulmasta tieto ei synny pelkästään yksilöllisessä konstruktiossa, vaan
edellyttää diskursiivisen kehyksen. Jälkimmäisen näkökulman mukaan tieto on
sosiaalisesti ja kulttuurisesti ehdollistettua, mikä voi tarkoittaa, että universaalia tiedon
pätevyyden perustaa ei ole välttämättä lainkaan löydettävissä, tai ainakin että tällainen
perusta tulee löytää tiedon tuoton sosiokulttuurisista ehdoista. Peircen ”pragmatisismia”
voi pitää sosiaalisena konstruktivismina korkeintaan heikossa mielessä, ts. siinä, että se
pitää tutkivan yhteisön konsensusta (tai tämän konsensuksen mahdollisuutta) tiedon
pätevyyden mittana (ks. luku 3.1.1).229 Dewey näyttää jakavan tämän käsityksen kypsän
kautensa instrumentalismin ”oikeutetun väitettävyyden” ideassaan (ks. luku 3.2.3.4).
Mutta onko Deweyn näkökulma myös sosiaalista konstruktivismia toisessa, vahvassa tai
relativistisemmassa, mielessä?
Prawat katsoo, että Deweyn instrumentalismi muuttui hänen kypsän kauden
filosofiassaan realistisemmaksi (ks. myös Sleeper 1986). Tämä näkyy Prawatin mukaan
tavassa, jolla Dewey mielsi myöhemmässä ajattelussaan tutkimuksen lähtökohtana
olevan situaation luonteen. Dewey (LW 12, 109) katsoi, että tutkimuksen käynnistävä
situaatio on todellinen, ongelmallisuudessaan maailmaan sisältyvä, ja episteemistä tilaa
edeltävä, vaikkei siitä sellaisenaan voikaan tietää mitään. Tämän ”naiivin realismin” voi
katsoa liittyvän Deweyn ontologian pluralistisiin lähtökohtiin (ks. luvut 3.4.1 ja 3.4.2).
Aristoteelisin termein ilmaistuna tutkimuksen käynnistävä kokemussituaatio sulkee
sisäänsä sekä aktuaalista sattumanvaraisuutta että potentiaalista lainmukaisuutta: toisin
sanoen merkitykset ”piiloutuvat” kokemussituaation epämääräisyyteen kunnes tutkimus
määrittää ne verifikaation eksperimentaalisessa kontekstissa (ks. luvut 3.2.2 ja 3.3).230
Prawat (2001, 679–680, 2003, 873) yhdistää tämän Deweyn tietoteorian naturalistisen
ontologisen lähtökohdan temaattisesti Peircen ”pragmatisismiin”. Peirce jakoi
”pragmatisismissaan” todellisuuden loogisin perustein kolmeen olemassaolon muotoon:
(1) ensiyteen (firstness), joka edustaa puhdasta kvalitatiivista mahdollisuutta, (2)
toiseuteen (secondness), joka edustaa todellisuuden dynaamista aspektia, ts. asioiden
kausaalista vaikuttamista toisiinsa, ja (3) kolmannuuteen (thirdness), joka edustaa
”symbolisesti ilmaistua yleisyyttä”, ts. yleisiä lakeja, jotka selittävät toiseuteen kuuluvien
asioiden suhteita (emt. 875, ks. myös Prawat 2001, 690–691, Peircen kategorioista ks.
tarkemmin Peirce 2001, 21–32, 415/CP 1.545–559, 8.327).231 Prawatin argumenttina on,
että Deweyn myöhempi pedagoginen ajattelu ilmentää Peircen pragmatistisen realismin
innoittamaa laajempaa ontologista näkökulmaa. Tätä käännettä voi osittain pitää
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Puolimatka (2002, 62–67) viittaa Peircen ”yksimielisyysteoriaan” ”episteemisen teorian
kehittyneimpänä muotona”, mutta pitää sen määrittämiä totuusehtoja riittämättöminä realistisen
pedagogisen teorian taustaoletukseksi. Mainittakoon, että Prawat (2000b, 812–813) kiinnittää
omassa argumentaatiossaan huomiota myös niihin harvoihin viitteisiin, joita on säilynyt Peircen
omasta opetusfilosofiasta. Näiden mukaan Peirce kannatti v. 1878 ”oppialakohtaisten ideoiden”
pitämistä opetuksen lähtökohtana ”muuten huomiotta vaille jäävien totuuksien paljastamisessa”
(emt. 812). Peirce kirjoitti tässä yhteydessä geometrian opetuksesta, mutta ei liene syytä olettaa,
että hänen pedagoginen ajattelunsa olisi yleisemminkään poikennut hänen realistisista oletuksistaan
(emt.).
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Etenkin Sleeper (1986) on korostanut Deweyn myöhemmän filosofian aristoteelista käännettä.
231
Käytän tässä Markus Långin käännöksiä Peircen luokkakäsitteiden nimistä.
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vastauksena realistien esittämään kritiikkiin varhaisen instrumentalismin relativistisia
implikaatioita kohtaan (ks. Prawat 2003, 901–905).232
Prawatin argumentti kiinnittää huomiota ongelmaan, johon Alexander on viitannut
aiemmin Deweyn estetiikan yhteydessä (ks. tarkemmin luvut 3.2.3.1 ja 4.1.7): miten
kokemuksen esireflektiivinen ”maasto” voi säilyä osana tiedon tuoton hanketta, joka
synnyttää kokemuksen etualan ”vuorenhuiput”? – tai: miten välitön merkitys voi olla
välillistä? Prawat katsoo, että Peircen esittämä triadinen logiikka siihen liittyvine
ontologisine luokkakäsitteineen selittää parhaiten kokemuksen emotionaalisen puolen
sisältymisen reflektiiviseen merkityksentuottoon myös Deweyn filosofiassa.
Kuten edellä kävi ilmi, Peirce hahmotti logiikan semioottisena teoriana, ts. teoriana
merkityksen luonteesta ja sen konstituution ehdoista (ks. luku 3.1.1). Peircen semiotiikka
on triadista: pikemmin kuin esitys merkin ja sen viittauskohteen välisestä
viittaussuhteesta, kyseessä on esitys tavasta, jolla merkitystulkinta liittää yhteen merkin ja
sen objektin. Tämä merkityksentuoton perusskeema liittyi Peircella tieteenfilosofiseen
yritykseen ymmärtää modernia tiedettä ”tulkinnallisena toimintana”, jossa maailman
rakentumiseen sisältyvä looginen järjestys tulkitaan eksperimentaalisesti sitä koskevien
tulkintojen episteemisen pätevyyden perustana (Prawat 2000b, 815, ks. myös Garrison
2001, 725).
Prawatin (2000b, 818) mukaan Peircen triadinen semiotiikka (Peircen termein
”fenomenologia” tai ”faneiroskopia”, ks. CP 1.284) osoittaa, että intellektuaalinen
merkityksentuotto läpäisee kolme ”merkityksen maailmaa”: (1) ensiyteen kuuluvan
mielikuvituksen maailman, joka synnyttää idean vihjeenä jostain yleisestä merkityksestä;
(2) toiseuteen kuuluvan ”kokemuksellisen” maailman, joka tarjoaa idealle
”todellisuustestin”; (3) kolmannuuteen kuuluvan sosiaalisen maailman, joka ”vaalii ideaa
ja varmistaa, että se ilmaistaan asianmukaisesti sanoissa” (vrt. luku 4.3.5.1). Tämä
tarkoittaa, että tieteelliset ideat – Peircen terminologiassa ”intellektuaaliset käsitteet” –
lähtevät hahmottumaan jo ensiydestä, intuitiivisesti luovasta mielikuvituksesta,
ennemmin kuin toiseuteen ja kolmannuuteen kuuluvasta induktiosta ja deduktiosta (ks.
luku 3.1.1). Merkityksentuoton lähtökohtana toimivaan luovaan prosessiin (Peircen
termein ”abduktioon”: ks. esim. CP 7.220) sisältyy metaforista projektiota, uusien
merkitysmahdollisuuksien mielikuvallista (tai mielikuvituksellista) hahmottamista. Tämä
ennakoiva metaforinen (tai semiotiikan termein ikoninen) tuntuma ei kuitenkaan riitä:
idea pitää oikeuttaa kahdella kentällä: (1) toisaalta toiminnan indeksaalisella kentällä,
jossa idean soveltamisen konkreettisia seuraamuksia voidaan havainnoida empiirisesti,
toisaalta (2) kommunikaation symbolisella kentällä, jossa idea tulee alistaa ”sosiaalisen
neuvottelun prosessille” tieteellisen yhteisön pelisääntöjen puitteissa (emt. 817). Vasta
tällöin idea on intellektuaalinen ja yleinen ja voidaan puhua, jos ei absoluuttisesta
totuudesta, ainakin totuuspyrkimyksestä. Realistisen pedagogiikan näkökulmasta
kasvatuksen tulee pyrkiä nimenomaan tällaisten totuushakuisten ideoiden
muodostamiseen ja elaboraatioon. Peircen tavoin Dewey tunnusti tieteen
eksperimentaalisen menetelmän arvon tällaisten yleiskäsitteiden muodostamisessa (ks.
myös Miettinen 2000).
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Lisäksi se heijastanee Deweyn Columbian filosofian osaston kollegoiden kasvavaa vaikutusta,
johon olen viitannut edellä (ks. luku 4.1.7).
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Prawatin (2000b) mukaan Deweyn voidaan katsoa heijastaneen edellä kuvattua
peircelaista näkökulmaa myös tavassa, jolla hän pyrki sisällyttämään esteettisen
kokemuksen reflektiiviseen kokemukseen osana oppimista. Tämä liittyy jälleen Deweyn
kypsän kauden naturalistiseen ”metafysiikkaan”, joka Prawatin tulkinnan mukaan
säilyttää peircelaisen ensiyden (tunteen, feeling) osana luonnon muotoutumisen prosessin
kuvausta. Tämä näkyy siinä, että molempien pragmatistien kuvaamana merkityksentuotto
kiertyy ”spontaniteetin” ja ”tavan” vuorovaikutuksen ympärille sekä yksilöllisellä että
julkisella kentällä (emt. 820). Yksilöllisellä kentällä tutkijat pyrkivät muodostamaan
”rikkaita intuitiota” ja hyödyntämään oppimiaan tapoja näiden intuitioiden operatiivisessa
koettelussa (emt.). Julkisella kentällä tutkijat puolustavat ideoitaan pyrkien
yhteisymmärrykseen siitä, mitä niiden verifioiminen edellyttää (emt. 821). Molemmilla
kentillä tutkimus edellyttää välineellistä toimintaa. Kieli edustaa kaikkein pisimmälle
kehittynyttä ideoiden muodostamisen ja verifioinnin välinettä tässä yksilöllisen ja
yhteisöllisen välisessä dialektiikassa, jossa se tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden sekä
”syventää yksilöllistä ymmärrystä” että ”jakaa tämä ymmärrys muiden kanssa” (emt.
821).
Kuten edellä on käynyt ilmi, Deweyn voidaan katsoa kehitelleen kypsän kauden
estetiikkaansa tämän intuitiivis-reflektiivisen tutkimushankkeen jatkumon kuvaukseksi
(ks. luvut 3.6, 4.1.7). Sen voidaan katsoa myös kruunanneen hänen naturalistisen
”metafysiikkansa” tarjoamalla yleiskatsauksen siihen tapaan, jolla muoto emergoituu
luonnon spontaanista sattumanvaraisuudesta. Tässä tulee jälleen esiin Deweyn
instrumentalismiin sisältyvä ajatus tutkimuksesta ”kokemuksen taiteena” (ks. luvut 3.2.1
ja 3.7.2). Taiteilijan, laajassa mielessä ymmärrettynä, tehtävänä on ottaa käyttöön
maailman muotoutumiseen sisältyvä merkityspotentiaali. Ajattelun kvalitatiivinen puoli,
kokemussituaatioon sisältyvä ja sen yhdistävä täyttymyksellinen tunne, toimii taiteilijalle
merkkinä tämän merkitypotentiaalin olemassaolosta. Tässä tunteessa ei ole kysymys
mystisestä intuitiosta, jumalallisesta inspiraatiosta eikä subjektin vapaan
olemassaolotahdon heijastuksesta, vaan objektiivisen kokemussituaation orgaanisista
vuorovaikutuksista syntyvistä koetusta jännitteistä, jotka kaipaavat huomiota ja ratkaisua.
Ratkaisu edellyttää operoimista kahdella tasolla: toisaalta (1) konkreettista (indeksaalista)
manipulaatiota, aineksen työstämistä merkitykselliseen muotoon, toisaalta (2) yhteyksiä
sosiokulttuuriseen traditioon, joka tarjoaa taiteen harjoittamiselle kommunikatiivisen
(symbolisen) pelitilan. Kaikilla tasoilla taiteen harjoittamiseen liittyy sekä poieettista
mielikuvituksen soveltamista että esteettistä havainnointia osana keinoja ja päämääriä
suhteuttavaa ja tasapainoittavaa means-ends-jatkumoa.
Prawatin (2001, 682) mukaan on tärkeää ymmärtää, että taiteellisen hankkeen
”mielikuvituksellinen” (so. ikoninen, metaforinen) ulottuvuus ei ole mitään, mitä taiteilija
toisi kokemussituaatioon omista subjektiivista lähtökohdistaan käsin. Pikemminkin
voidaan sanoa, että luovuus liittyy alkuperäisen kokemussituaation mahdollisuuksiin,
joita taiteilija kykenee realisoimaan indeksaalisessa toiminnassa. Kuten edellä kävi ilmi
(luvussa 3.2.3.1), Deweyn kypsän kauden filosofiseen antropologiaan sisältyy käsitys
”kolmannesta” kvaliteetista situaation yleisenä piirteenä, ”eksistentiaalisena täysimmässä
mielessä” (LW 5, 244). Tutkimuksessa tämä kokemussituaation kvalitatiivinen aspekti
”ottaa yksilön valtaansa” tarjoten materiaalisen lähtökohdan epämääräisen tilanteen
määrittämiselle
(Prawat
2001,
682).
Näin
se
synnyttää
omassa
määräytymättömyydessään tarpeen tehdä ja oppia.
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Prawat (emt. 683) katsoo, että tämä naturalisoitu ontologinen lähtökohta poikkeaa
ratkaisevasti Deweyn Chicagon kauden psykologisesta näkökulmasta, jonka mukaan
tarve tutkia ja tuottaa käsitteitä syntyy jonkin aiemman tarpeen estymisestä (tai aiempien
tarpeiden konfliktista, vrt. luku 4.1.6.1, Garrison 2001). Prawatin mukaan Dewey ei enää
myöhäiskaudellaan pidä mielikuvitusta ongelmallisen kokemussituaation ratkaisussa
sovellettavana subjektiivisena keinovarana. Ongelmallisen situaation ratkaisu, tai sen
tutkimuksen kautta tapahtuva määrittäminen, ei ole pelkkää yksilön aiemman
kokemuksen saattamista tasapainoon ympäristön muutosten kanssa. Pikemminkin
kyseessä on kokemuksen perustavalla ontologisella tasolla alkunsa saava muodon
emergenssi, joka on mahdollista muotoilla reflektiivisen ajattelun ja toiminnan kautta
”kokemuksen taiteeksi”. Tätä kautta tutkijat/oppijat voivat ”tavoittaa aktuaalisia
ominaisuuksia, jotka ovat tulleet esiin (have emerged from) [kokemus]aineistosta
tutkimuksen kuluessa” (emt.). Tämä reflektiivinen hanke sulkee sisäänsä Deweyn
tutkimuksenteoriassa kuvatun taiteellisen merkityksentuoton päävaiheet: (1) edeltävän
epämääräisen kvalitatiivisen situaation, (2) ”loogisen järjestämisen ja merkitsemisen”
prosessin ja (3) esteettisesti tyydyttävän ratkaisun (emt.).
Dewey hyväksyi Prawatin mukaan myöhemmässä ontologiassaan peircelaisen
käsityksen siitä, että esteettinen kvaliteetti kuuluu sellaisenaan luonnollisiin tilanteisiin
(tai oikeammin tapaan, jolla nämä tilanteet muotoutuvat) (emt. 705). Prawat vetää tästä
argumentista hieman yllättävän yhteyden Kantin estetiikkaan (vrt. luku 3.6). Kantille
esteettinen arvostelma toimi tiedollisen ja moraalisen arvostelman subjektiivisena, mutta
samaan aikaan universaalina perustana, ”intellektualisoitu[na] tuntee[na]”, johon sisältyy
jo lähtökohdissaan ”[l]uovaa [j]ärjellisyyttä” (emt. 707, vrt. Pitkänen 2000). Prawatin
(2000b, 707) mukaan Peirce kehitti tätä estetiikan näkökulmaa naturalistisemmaksi
omassa tutkimuksenteoriassaan. Peircen katsannossa esteettinen merkitys rakentuu sisään
kaikkiin merkityksentuoton muotoihin niiden lähtökohtana ja olennaisena piirteenä (ks.
myös CP 5, 140, vrt. LW 10, 45, tämän työn luvut 3.1.1 ja 3.6).
Prawat katsoo, että samalla tavoin kuin Peirce naturalisoi esteettisen osaksi
merkityksentuoton jatkumoa, Deweyn Art as Experiencessa hahmottelema estetiikka
hahmotti taiteen ja tieteen ”luonnon rytmin” kehitysmuotoina (Prawat 2001, 708).
Deweyn estetiikka toi näin esiin saman merkityksen muodostukseen liittyvän
kvalitatiivisen yhteyden, jonka tunnustaminen yhdistää Prawatin mukaan Kantin ja
Peircen estetiikkaa. Kiinteänä osana merkityksentuoton prosessia estetisoiva impulssi
ohjaa sekä tieteellisen, taiteellisen että moraalisen toiminnan päämääriä (ks. esim. MW
14, 129).
Vaikka Prawatin tulkinta Deweyn kypsän kauden estetiikasta Kantin ja Peircen
estetiikan seuraajana lieneekin yksinkertaistettu (ks. luku 3.6, ks. myös Garrison 2001,
731–732, Stanic & Russell 2002, 1241–1248), pedagogisen teorian kannalta on tärkeää
todeta, että esteettinen impulssi ohjaa Deweyn katsannossa kaikkea oppimista (ks. luku
4.1.7). Estetiikkaa voikin käyttää lähtökohtana oppimisen ymmärtämiseksi
merkityksentuoton taiteena, jolla on konstruktivistisesta luonteestaan huolimatta
realistinen (materiaalinen) pohja empiirisissä tosiasioissa. Oppiminen ei tästä
näkökulmasta tähtää perimmäisen totuuden löytämiseen, vaan pyrkimykseen harjoittaa
merkityksentuoton taidetta tavalla, joka suo oppilaille pragmaattisen hyödyn ohella
esteettistä täyttymystä. Vaikka oppimisen – ja tätä kautta opetuksen – lähtökohdat ovatkin
realistisia siinä mielessä, että oppiminen on aina kosketuksissa kokemuksellisiin (ja tätä
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kautta ruumiillisiin) lähtökohtiin, oppiminen myös muuttaa oppijan suhdetta tosiasioihin
saaden oppijan näkemään ne uudessa valossa. Tämä edellyttää kykyä kriittiseen
ajatteluun ja eksperimentaatioon. Pedagogisen toiminnan tärkeänä päämääränä on
perehdyttää oppilas reflektiivisiin ajattelun ja toiminnan eksperimentaalisiin prosesseihin,
jotka voivat jalostua yhteistoiminnan kautta moraalisesti vastuullisiksi merkityksentuoton
käytännöiksi, demokraattiseksi kulttuuriksi. Osana demokraattista kulttuuria
pedagogiikka on ennen muuta uusien havaitsemisen tapojen ja entistä laajemman
merkitysten muodostamisen vaalimista.
Edellisen perusteella Deweyn pedagogiikan tulkitseminen konstruktivistiseksi ei tee
oikeutta hänen laajemmalle filosofis-eettiselle pyrkimykselleen hahmottaa inhimillinen
olemassaolo eksperimenttinä maailman kanssa. Dewey ei kieltänyt tiedontuotosta
erillisen maailman (luonnon) olemassaoloa, mutta piti ihmisen suhdetta siihen
pohjimmiltaan pragmaattisena. Tällä käsityksellä oli naturalistinen perusta: Dewey
katsoi, että ihmisen tietokyky on ennen kaikkea väline, joka on kehittynyt vastauksena
käytännöllisiin ongelmiin. Tutkimuksen tuottamien loogisten erottelujen ja yleisten
käsitteiden irrottaminen eksperimentaalisesta lähtökohdastaan, arkikokemuksesta, tekee
helposti tietämisestä jotain, jonka perusta on löydettävissä vain transsendentaalisista
teorioista. Samalla se tekee oppimisesta ulkoista, muodollisten periaatteiden
omaksumista, irrottaen teoreettisen työn käytännöllisestä kiinnittyneisyydestään joka
antaa sille reaalisen sisällön. Deweylle tähän liittyvä intellektualismin erhe on valitettava,
sillä se suuntaa pedagogien huomion pois kasvatuksen tärkeimmästä tehtävästä,
yhteisöelämän moraalisten ongelmien ratkaisusta.
Samalla tavoin kuin Wittgenstein irrottautui myöhäisajattelussaan Tractatuksen
loogisen korrespondenssin ajatuksesta, Dewey halusi erottaa pragmatisminsa sellaisista
realismin muodoista, jotka pitävät tietämistä maailman (tai absoluuttisen Hengen) ennalta
käsin oletetun loogisen muotoutumisen paljastamisena. Tässä mielessä Prawatin
argumentaatio saattaa korostaa liikaa Deweyn ja Peircen pragmatismien välisiä yhteyksiä:
päinvastoin kuin Peircelle, Deweylle pragmatismi ei avautunut niinkään mahdollisuutena
valottaa tiedollisten käsitystemme pitävyyttä jonkin edeltä käsin hahmotellun loogisen
järjestelmän puitteissa. Pikemminkin Dewey haki Jamesin tavoin pragmatismista uutta
lähestymistapaa, joka voisi ratkaista mielekkäällä tavalla perinteisen filosofian dialektiset
vastakkainasettelut (Sleeper 1986). Dewey katsoi, että tähän oli polttava tarve, ei vain
ammattifilosofien piirissä, vaan ennen kaikkea länsimaisessa yhteiskunnassa, joka yritti
(ja yrittää edelleen) sopeutua nykyaikaiseen elämänmenoon entisajan vanhentuneiden
filosofisten käsitysten pohjalta.
Pragmatistina Dewey uskoi, että filosofisilla käsityksillä tulee olla kouriintuntuvaa
vaikutusta ihmisten elämän laatuun. Naturalistina hän ei uskonut, että filosofiset
käsityksemme viittaavat viime kädessä mihinkään korkeampaan todellisuuteen, vaan että
ne lähtevät liikkeelle käytännöllisistä ongelmista ja palautuvat niihin. Tähän perustuen
Dewey katsoi jo uransa varhaisessa vaiheessa, että systemaattinen kasvatus on paras
keino filosofian huomion pitämiseksi siellä, mistä se alun perin on lähtenyt liikkeelle,
inhimillisten käytäntöjen situationaalisessa arkitodellisuudessa. Tämä moraalinen
painotus leimaa koko Deweyn pedagogista tuotantoa. Niinpä esimerkiksi Glassman
(2003)
muistuttaa
Deweyn
myöhemmän
pedagogiikan
kiinnittymisestä
yhteiskunnalliseen ajatteluun. Dewey ei tästä näkökulmasta ollut niinkään kiinnostunut
tieteiden (”oppialojen”) ”eksperttikulttuurin” turvaamisesta oppimisen kriteerinä, kuten
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Prawat tuntuu olettavan. Vaikka on totta, että Dewey varoi myöhemmässä
pedagogiikassaan liian konstruktivistisia lausuntoja, ilmeisesti johtuen lähinnä
progressiivisten koulujen herättämästä kritiikistä, hän säilytti progressivistinen
pohjavireensä loppuun asti. Tämä näkyy siinä, että Dewey korosti vielä viimeisissä
kasvatusfilosofisissa kirjoituksissaan, että oppiminen ja siihen liittyvä tiedonmuodostus
tulee nähdä ennen kaikkea kulttuurisen edistyksen välineinä. Mikäli opittavat asiat eivät
löydä paikkaa kasvavan tulevassa kokemuksessa, ja mikäli ne eivät laajenna kasvavien
merkityspiiriä ja näin avaa väyliä uuteen oppimiseen, ne eivät ole kasvattavia. Tämä
koskee myös ”suuria ideoita” ja ”suurta taidetta”. Molemmat tekee oppimisen arvoisiksi
niiden asema elävässä kulttuurissa – ei niinkään menneisyyden arvostettujen saavutusten
kuin tulevaisuuden arvomahdollisuuksien näkökulmasta.

5 Deweyn naturalistisen pragmatismin implikaatioita taideja musiikkikasvatuksen filosofialle
Olen pyrkinyt tarkastelemaan mahdollisimman systemaattisesti Deweyn myöhäiskauden
filosofiaa ja pedagogiikkaa. Olen erityisesti pyrkinyt ymmärtämään Deweyn estetiikan ja
taidefilosofian kiinnittymistä hänen yleisempään filosofiseen näkökulmaansa. Deweyn
pedagogiikan yhteydessä olen myös käsitellyt yleisesti taidekasvatukseen liittyviä
näkökohtia. Kokoan seuraavassa joitakin tarkastelemieni ideoiden spesifimpiä
implikaatioita taide- ja musiikkikasvatuksen filosofioille. Tarkasteluni on lähinnä suuntaa
antava: en pyri esittämään systemaattisesti Deweyn myöhäiskauden filosofian ja
pedagogiikan käytännöllisiä seuraamuksia, vaan lähinnä kartoittamaan niiden merkitystä
oman aikamme taide- ja musiikkikasvatusta koskevalle filosofiselle pohdinnalle ja
keskustelulle. Jaan kuitenkin pragmatistien luottamuksen siihen, että kasvatusfilosofinen
pohdinta ja keskustelu voivat auttaa kehittämään pedagogista käytäntöä.
Taidekasvatuksessa tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että valottamalla selkeämmin
erilaisia mahdollisuuksia jäsentää taiteen asemaa kasvatuksessa teemme uusia
arvovarauksia pedagogiseen toimintaamme.
Dewey piti taidetta ja taidekasvatusta keskeisenä tekijänä inhimillisen elämän
demokratisoimisessa.
Hän
kuitenkin
katsoi,
että
inhimillisen
elämän
demokratisoituminen edellyttää taiteeseen ja esteettisyyteen liittyvien filosofisten
käsitysten uudistamista. Tämä tarkoittaa myös perinteisten taidekasvatukseen liittyvien
käsitysten demokraattista rekonstruktiota: Deweyn mukaan taidekasvatuksen keskeisenä
tehtävänä on taata kaikille mahdollisuus taiteelliseen tekemiseen ja siihen liittyvään
esteettiseen kokemiseen.
Deweyn näkökulmasta taidekasvatuksen demokratisoiminen ei edellytä taiteen
tuomista sellaisenaan museoista (ja konservatorioista) kouluihin (vaikka tämä voi olla
myös suotavaa) eikä toisaalta myöskään taidekasvatuksen trivialisointia jonkin poliittisen
ideologian palvelukseen, vaan pikemminkin sen uudistamista vastaamaan paremmin
”kokemuksen taiteen” ehtoja. Tämä edellyttää erityisen ”kasvatuksen taiteen”
konstituutiota, pedagogista reformia, joka tunnustaa oppimisen yleisen käytännöllisen
lähtökohdan ja tähän lähtökohtaan sisältyvän esteettisen kokemuksen mahdollisuuden.
Kaunotaiteen teoksia voi Deweyn mukaan käyttää paradigmaattisina esimerkkeinä
siitä, miten kasvavan kokemus voi rakentua samaan aikaan käytännölliseksi ja
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esteettiseksi. Kaunotaiteiden artefaktit eivät kuitenkaan tarjoa tällaista mallia itsessään,
tarkasteltuna taide-esineinä (tai -esityksinä), vaan ”työskennellessään” kasvavien elämän
kontekstissa, osana kulttuurista merkityksentuottoa. Taiteen pedagogisen tarkastelun tulisi
näin ollen laajentua taiteen plastisen muodon ja/tai referentiaalisten viittausten
esteettisestä analyysista sen pragmaattisten merkitysyhteyksien analyysiin (vrt. luku
4.4.2.3). Kasvava tulisi ennen kaikkea perehdyttää taideteosten kokemuksellisen
muotoutumisen dynamiikkaan. Tästä näkökulmasta taidekasvatuksen tärkeänä
päämääränä on osoittaa, miten ja miksi taide on osa inhimillistä elämää ja miten tuleva
elämämme voi täyttää taiteen ehdot.

5.1 Deweyn naturalistinen pragmatismi ja yleissivistävä
taidekasvatus: taiteen asema koulujen opetussuunnitelmissa
Deweyn naturalistisen pragmatismin näkökulmasta taidekasvatuksen lähtökohtana ei ole
valmiiksi arvo(s)tettu taide, vaan kasvavien kokemuspiiri (Tanner 1997, 46). Tämä
tarkoittaa, että koulujen ja muiden yleissivistävien oppilaitosten tulisi järjestää
taidekasvatuksensa oppilaslähtöisesti. Oppilaslähtöisen opetuksen taustaoletukset ovat
empiiris-eksperimentaalisia: oppimisen katsotaan tapahtuvan parhaiten ympäristössä,
jossa
oppija
pääsee
kokeilemaan
oppiainekseen
piiloutuvilla
erilaisilla
merkitysmahdollisuuksilla hahmottaakseen oppimansa käytännöllisiä seuraamuksia.
Keskeistä ei siis ole se, mitä opittava asia merkitsee edeltä käsin, vaan se, miten oppilas
voi löytää asian merkityksen omassa kokemuspiirissään. Oppiainekselle aiemmin annettu
merkitys sulautuu tällöin osaksi kasvavan kokemusta tarjoten uuden näköalan jaettuun
elämismaailmaan.
Empiiris-eksperimentaalisesta näkökulmasta taideaineet asettuvat samalle viivalle
muiden oppiaineiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että taiteet eivät voi nojata omaan
erityisarvoonsa perustellessaan paikkaansa yleissivistävässä opetussuunnitelmassa.
Pikemminkin niiden on osoitettava, millä tavalla ne liittyvät osaksi yleissivistävää
kasvatusta. Toisaalta sama kriteeri koskee myös yleistä taidekasvatusta vastaan esitettyjä
argumentteja: taiteiden asemaa ei voi horjuttaa opetussuunnitelmassa vetoamalla niiden
erityisluonteeseen. Esimerkiksi argumentaatio, joka rajaa taideaineet opetussuunnitelman
ydinaineksen ulkopuoliseksi ”sokerikuorrutukseksi”, edellyttää perustakseen selvää
näkemystä siitä, millä perusteella taiteet eivät ole osa yleissivistystä. Tällaiseksi
perusteeksi ei riitä taiteiden mieltäminen vapaa-ajan kultivaation alueiksi, joilla ei ole
tiedollista tai käytännöllistä arvoa. Deweyn näkökulmasta tällaisella argumentaatiolla
pyritään lähinnä hämärtämään opetussuunnitelma-ajattelun takana vaikuttavia ideologisia
tarkoitusperiä. (Ks. Hyvönen 2001, Puurula 2001, Väkevä 2002.)
Dewey vastusti jyrkästi pitäytymistä perinteisen opetussuunnitelman läpäisevään
perusopintojen ja liberaalien opintojen väliseen jakoon. Hän piti tätä jakoa jäänteenä
ajasta, jolloin koulutus pyrki pitämään yllä yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Nykyaikaisen
demokraattisen elämäntavan konstituutio edellyttää opetussuunnitelma-ajattelun
rekonstruktiota. Tässä ei ole kyse pelkästä rakenteellisesta muutoksesta: rekonstruktion
on ulotuttava koulutuskäytäntöä ohjaavien filosofisten uskomusten tasolle.
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Deweyn hahmottamassa demokratiassa koulua ei pidetä instrumentaalisten
kvalifikaatioiden tuotantolaitoksena, vaan yhteiskunnallisen edistyksen humanistisena
laboratoriona, sosiaalisen elämän keskuksena, jossa opitaan paitsi perustietoja ja -taitoja,
myös (ja ennen kaikkea) kriittistä yhteiskunnallista vaikuttamista, ”politiikan taidetta”.
Toimiakseen tällaisena sosiaalisena oppimiskeskuksena koulu ei saa eristyä, vaan sen on
pidettävä yllä vuorovaikutussuhteita muuhun yhteiskuntaan. Dewey halusi tarjota
progressiivisen kasvatuksen avulla mahdollisuuden hahmottaa ja toteuttaa erilaisia hyvän
elämän skenaarioita osana demokraattista yhteisöelämää. Hän katsoi, että pedagogisesti
ohjattu kommunikaatio tarjoaa parhaan mahdollisuuden kasvaa kriittisenä ja
reflektiivisenä subjektina tasa- ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Tähän näkökulmaan
sisältyi keskeisesti taiteen ja esteettisen kokemuksen aseman tunnustaminen osana
yleissivistävää kasvatusta.
Dewey haki kriittiselle kasvatusyhteisölle mallia tiedeyhteisöstä. Vaikka Dewey
muistutti toistuvasti tieteen käytännöllisestä lähtökohdasta, ts. siitä, että tiede on
pohjimmiltaan taiteen kehitysmuoto, hänen luottamuksessaan tieteellisen ajattelun
voimaan voi jälkikäteen nähdä ylimitoitettua optimismia.233 Deweyn pedagogisten
kirjoitusten painottuminen ”kasvatuksellisen tieteen” mahdollisuuksiin vie helposti
huomion pois hänen pedagogiikkansa toisesta keskeisestä näkökohdasta, vaatimuksesta
järjestää kasvatus ”kokemuksen taiteeksi”, johon sisältyy välittömästi palkitseva
esteettinen ulottuvuus. Uudempi Dewey-reseptio on tuonut esiin esteettisen näkökulman
merkityksen Deweyn myöhemmässä ajattelussa (Alexander 1987, Jackson 1998). Tämän
reseption ansioista deweylaista kasvatusajattelua ei enää tarvitse mieltää opittavan
käytännöllistä hyötyä korostavana instrumentalismina. Voidaan tunnustaa, että Deweyn
naturalistiseen pragmatismiin sisältyy instrumentalismin ohella tärkeä eettis-esteettinen
ulottuvuus, jonka ymmärtäminen auttaa hahmottamaan myös taidekasvatuksen merkitystä
yleissivistävässä opetussuunnitelmassa.
Dewey laajensi taiteen käsitteensä koskemaan koko sen tavan, jolla kokemus
muotoutuu kasvavien laajentaessaan merkityspiiriään. Näin ymmärrettynä taide on
233

Dewey ei koskaan saanut kriitikoitaan vakuuttuneeksi siitä, että tieteellisen tutkimuksen
esimerkin mukaan järjestetty yhteiskunnallinen eksperimentaatio voisi tehdä mahdolliseksi
demokraattisen hyvän elämän rakentamisen. Viimeistään toisen maailmansodan sytyttyä Dewey
joutui itsekin tunnustamaan, että ”ihmisen ongelmat” ovat paljon monisyisempiä kuin mihin
tieteellinen eksperimentaatio kykenee tarttumaan. Progressivismin haaveet koulujen uudelleen
järjestämisestä tutkimuksen ja kulttuurisen eksperimentaation keskuksiksi jäivät yleisesti ottaen
toteutumatta Yhdysvalloissa. Kuten tunnettua, 1950-luvun jälkipuoliskolla amerikkalainen
koulujärjestelmä kohtasi legitimiteettikriisin Sputnik-satelliitin laukaisun myötä, joka osoitti
neuvostoliittolaisen teknisen koulutuksen nopean edistyksen. Tämän kriisin lievitykseksi vaadittiin
opetussuunnitelmien ja -menetelmien tarkistamista ja standardisoitujen arviointijärjestelmien
tehostamista. Koulutuksen ymmärtäminen taloudellisena investointina ja positivistisen tiedon
paradigman omaksuminen opetussuunnittelun lähtökohdaksi heijastui angloamerikkalaisessa
kasvatusajattelussa entistä tiukempana erotteluna käsitteellisen ja empiirisen pedagogisen
tutkimuksen välillä (Bowen 1981, 529–534). Tämä tarkoitti, että myös Deweyn kasvatusfilosofiaan
toivoma reformi jäi toteuttamatta. Samalla amerikkalainen kasvatusfilosofia ankkuroi itsensä
modernismin dualismeihin, joista se alkoi irrottautua vasta 1900-luvun lopulla mannermaisten
suuntausten vaikutuksen myötä (ks. esim. Kaminsky 1992)
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väistämättä osa kaikkea kasvatusta. Kun oppiminen kanavoidaan koko elämän jatkuvaksi
merkityksentuoton hankkeeksi, joka takaa sitoutumisen uusien merkitysmahdollisuuksien
luovaan tutkimiseen, voidaan myös puhua oppimisesta taiteena. Tällöin ajatellaan, että
oppimiseen liittyy instrumentaalisen arvon ohella sisäistä arvoa, välitöntä emotionaalista
palkitsevuutta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että taiteen kautta kasvava pääsisi
ilmaisemaan tunteitaan (vaikka tämäkin on mahdollista). Taide, eri tavoin harjoitettuna,
voi auttaa kasvavia kanavoimaan kasvuaan esteettisiksi kokemuksiksi. Nimenomaan
taiteeseen liittyvä toiminnan keinojen ja päämäärien tasapaino tuo esiin oppimisen
emotionaalisuuden syvyyden. Taiteen yleinen merkitys opetussuunnitelmassa ei tästä
näkökulmasta liity niinkään taideaineiden erityislaatuun, vaan kaikkeen oppimiseen
liittyvän esteettisen kokemisen mahdollisuuden tunnistamiseen.
Mutta mikä sitten voi olla perinteisten kaunotaiteiden merkitys opetussuunnitelmassa?
Pitäisikö taideaineista luopua erillisinä opetussuunnitelman osa-alueina? Dewey varasi
School and Societyssa hahmottelemassaan ideaalikoulun opetussuunnitelmassa paikan
myös kaunotaiteille (ks. luvut 4.1.5.2 ja 4.1.5.3). Hän sijoitti taideaineet ihannekoulunsa
”symboliseen yläkertaan” tieteellisten ”laboratorioiden” rinnalla (MW 1, 52). Dewey
myös katsoi, että taiteet edustavat opetussuunnitelman ”korkeinta hienostuneisuuden
astetta” (emt.). Tämä erityisasema niillä on kuitenkin vain yhteydessä muuhun
opetussuunnitelmaan: taideaineiden ”hienostuneisuus” liittyy nimenomaan niiden
asemaan eheytetyssä opetussuunnitelmassa. Ymmärtääksemme kaunotaiteiden merkitystä
yleissivistävässä kasvatuksessa Deweyn esittämästä näkökulmasta meidän on
ymmärrettävä
koko
hänen
opetussuunnitelma-ajattelunsa
taustalla
olevaa
kokonaisvaltaista kokemuskäsitystään. Vasta tällöin taiteiden perustava merkitys ”elämäkokemuksen – – rikastajana” tulee esiin (MW 1, 267)
Deweyn pedagogiikan taidekasvatuksellisen ulottuvuuden ymmärtämistä vaikeuttaa
hänen tunnetuimpien pedagogisten kirjoitustensa kiertyminen instrumentalistisen logiikan
ja progressivismin kehittelyjen ympärille. Experience and Naturessa ja Art as
Experiencessa systematisoidut esteettiset näkökulmat olivat vasta muotoutumassa
Chicagon vuosina ja Columbian varhaiskaudella, jolloin Dewey kirjoitti tunnetuimmat
pedagogiset tekstinsä. Jackson (1998, 165–166) toteaakin, että Deweylla ”ei ollut paljon
sanottavaa siitä, miten [kauno]taiteet yleensä voivat informoida kasvatuksellista
käytäntöä” (emt. 166). Tämä näkyy Jacksonin (emt.) mukaan siinä, että Dewey käsitteli
taiteita kouluopetuksessa pikemminkin ”toimina” (occupations) kun ”alleviivaten niiden
asemaa taiteina”. Kuten edellä on käynyt ilmi, Dewey näytti kuitenkin tiedostavan
kaunotaiteiden merkityksen jo varhaisessa pedagogiikassaan. Toisaalta hän halusi mitä
ilmeisimmin jo Chicagon vuosinaan välttää jyrkän eron tekemistä käden taitojen ja
kaunotaiteiden välille. Esimerkiksi School and Societyssa (johon Jackson ensisijaisesti
viittaa) Dewey korosti taiteiden paradigmaattista roolia kokemuksen kasvun
pedagogisessa ohjauksessa. Deweyn mukaan taiteiden harjoituksessa konstruktiiviseen
oppimiseen liittyvä ”mielikuvituksen kultivaatio” saa kaikkein palkitsevimman muotonsa
(ks. luku 4.1.5.3). Taiteet ikään kuin kruunaavat muun koulutyön osoittaen epäsuorasti
muihin oppiaineisiin piiloutuvia esteettisen kokemisen mahdollisuuksia.
Jackson näyttää olevan pitkälti oikeassa siinä, että Deweyn varhainen pedagoginen
ajattelu keskittyi tarkastelemaan ensisijaisesti tekemällä oppimisen ja sosiaalisen
kasvatuksen merkitystä instrumentalismin pedagogisena sovelluksena jättäen
taidekasvatukseen liittyvät tarkastelut vähemmälle huomiolle (ks. luku 4.1). On myös
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helppo todeta, etteivät taideaineet olleet Deweyn pedagogisten kirjoitusten painopisteessä
edes Art as Experiencen ilmestymisen jälkeen. Varsinkin Experience and Educationia voi
pitää tässä suhteessa pettymyksenä: vaikka Dewey asetti siinä eksplisiittisesti
pedagogiikan keskeisimmäksi ongelmaksi kysymyksen siitä, miten (tai mistä) kasvava
kokemus muodostuu, teosta ei voi pitää synteesinä Deweyn estetiikan ja hänen kasvun
ontologiansa ideoista (ks. luku 4.4.5). Pikemminkin Dewey pyrki siinä muistuttamaan
”kasvatuksellisen tieteen” merkityksestä progressiivisessa pedagogiikassa jatkaen näin jo
varhaisissa pedagogisissa kirjoituksissaan omaksumaansa rekonstruktiivista linjaa.
Kaiken kaikkiaan Dewey esittämät huomiot taidekasvatuksesta on siroteltu sinne tänne
hänen laajaan tuotantoonsa, mikä tekee hankalaksi hänen taidekasvatuksellisen
näkökulmansa ymmärtämisen.
Edellä mainituista seikoista huolimatta olen tutkimuksessani pyrkinyt osoittamaan,
että Deweyn pedagogiikkaan sisältyy myös johdonmukainen taidekasvatuksellinen
näkökulma. Tällaisen tulkinnan esittämisen yhtenä ongelmana on, että Deweyn kypsän
kauden filosofiaan liittyvä kokonaisvaltainen ajatus estetiikasta ei hyväksy kategorisia
erottelua ”korkean” ja ”matalan” taiteen tuottamien esteettisten kokemusten välille,
jolloin koko puhe taideaineista erillisinä oppiaineina on ongelmallista. Lisäjännitettä tuo
tapa, jolla Dewey kuitenkin korostaa kaunotaiteiden erityisasemaa kulttuurissa. Vaikka
Dewey selvästi arvostaa ”klassisia taideteoksia”, mikä heijastuu myös siinä, ettei hän
näytä tunnustavan oman aikansa populaaritaiteiden (kuten ragtimen ja jazz-musiikin)
taiteellista arvoa (ks. luku 4.3.3.2), hän ei näytä tahtovan erottaa kaunotaiteeseen liittyviä
esteettisiä kvaliteetteja arkielämään sisältyvistä esteettisistä kvaliteeteista (vrt. Väkevä
2000b, 189–190, 2000d, 6). Tämä heijastuu myös siinä, ettei Dewey koe tarvetta tehdä
jyrkkää eroa taide-, taito- ja lukuaineiden välille: hän on alusta alkaen eheytetyn
opetussuunnitelman kannalla.
Nähdäkseni Deweyn taidekasvatuksellisen näkökulman tärkein implikaatio liittyy
nimenomaan siihen, että se pyrkii osoittamaan taideaineiden loogisen paikan eheytetyssä
opetussuunnitelmassa ja tätä kautta kasvavien kokemuksessa. Sen keskeisenä ajatuksena
on, että muotoilemalla oppimisprosessi tasapainoisten kokemusten jatkumoksi kasvatus
voi konstituoida itsensä taiteena. Osana pedagogista taidetta ja siihen liittyvää keinojen ja
päämäärien reflektiivistä tarkastelua taidekasvatus pyrkii osoittamaan tapoja tavoittaa
kaikkeen oppimiseen sisältyviä täyttymyksellisiä kvaliteetteja. Taideaineet muodostavat
tästä näkökulmasta ikään kuin laboratorioita, joissa kasvavat pääsevät
eksperimentoimaan kokemuksen kasvun materiaaleilla ja välineillä ymmärtääkseen
merkityksen muodostamisen yleisiä periaatteita ja tavoittaakseen kasvuun sisältyviä
täyttymyksellisiä vaiheita.234 Taidekasvatus valottaa näin ”elämän logiikkaa” osoittaen
kasvaville, että kokemussituaatioissa piilevät merkityspotentiaalit ovat tavoitettavissa
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Regelski (2000b) on ehdottanut tätä muistuttavaa näkökulmaa musiikin didaktiikkaan.
Musiikkiluokat voidaan hänen mukaansa järjestää ”muusikkouslaboratorioiksi” (musicianship
laboratories), joissa oppilaat pääsevät eksperimentoimaan sellaisilla musiikillisilla välineillä ja
materiaaleilla, jotka ovat ”selvästi relevanteimpia oppilaille, koska niiden elämänmittainen
potentiaali on – – ilmeinen” (emt. 5). Huomautettakoon, että Regelskin ”laboratoriopedagogiikka”
on tarkoitettu ensisijaisesti keskikouluun (middle school), 11–14-vuotiaiden opetukseen. (Ks. myös
Regelski 2002.)
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tavoilla, joka antavat välineellisen hyödyn ohella myös välitöntä tyydytystä. Tästä
näkökulmasta taideaineet opettavat myös ajattelua.235
Taideaineiden pedagogista merkitystä voi valottaa vielä tarkemmin kiinnittämällä
huomiota Jacksonin (2002a) esittämään analyysiin Deweyn vuonna 1906 esittämästä
taiteen määritelmästä.236 Deweyn määritelmä kuuluu seuraavasti:
Tuntea sen merkitys, mitä on tekemässä, ja iloita tästä merkityksestä (rejoice in that
meaning); yhdistää yhteen – – sisäisen elämän avautuminen ja aineellisten
olosuhteiden järjestetty kehitys – se on taidetta (that is art) (alkuperäinen lainaus
teoksesta MW 3, 292).
Tässä määritelmässä näyttävät kohtaavan kiteytetysti Deweyn (varhaiseen)
naturalistiseen pragmatismiin liittyvät filosofiset näkökulmat tavalla, joka auttaa
ymmärtämään hänen taidekäsityksensä pedagogista ulottuvuutta. Tarkemmassa
analyysissa määritelmään näyttää liittyvän seuraavia implikaatioita:
1. Siinä tulee esiin samanaikaisesti sekä taiteen pragmaattinen kiinnittyminen siihen,
mitä joku ”on tekemässä”, että sen esteettinen, itsessään nautinnollinen puoli. Nämä
kaksi näkökulmaa yhdistyvät Deweyn merkityskäsitteessä: merkitys ei ole taiteen
yhteydessä pelkästään välineellistä, vaan myös jotain ”tunnettavaa” ja ”iloittavaa”.
Taiteen ”tunteminen” ja siitä ”iloitseminen” yhtä aikaa välineellisenä ja itsessään
nautinnollisena on taidekasvatuksen keskeisin päämäärä (ks. myös luvut 3.2.3.1 ja
4.1.7).
2. Määritelmässä korostuu taiteellisen kokemisen prosessuaalinen luonne. Taide ja siitä
saatava nautinto eivät liity tästä näkökulmasta tietyn taideobjektin (tai taideesityksen) ennalta käsin määrättyyn hahmoon, rakenteeseen tai sisältöön, vaan
johonkin, joka on aina tekeillä, muodostumassa. Yksittäiset taideobjektit ja -esitykset
ovat tästä näkökulmasta lähinnä vaiheita artistis-esteettisessä merkityksentuotossa.
Esteettinen täyttymys ei ole myöskään jotain, joka seuraa jollain tavalla järjestetystä
toiminnasta tai jostain etukäteen asetetusta havaintokohteesta. Pikemminkin se on
jotain, joka tulee esille itse toiminnassa. Esteettinen nautinto kasvaa esiin
toimiessamme aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten asioiden, tapahtumien ja
ihmisten kanssa ja tavoittaessamme näihin vuorovaikutussuhteisiin piiloutuvia
esteettisiä potentiaaleja. Formalistiset ja ilmaisuteoriaan perustuvat esteettiset
lähestymistavat
eivät
näin
ollen
kykene
tavoittamaan
taiteelliseen
merkityksentuottoon liittyviä pragmaattisia ulottuvuuksia, mikä tarkoittaa, että ne
eivät riitä yleisen taidekasvatuksen taustateorioiksi. Taidekasvatus pyrkii
realisoimaan taiteen merkityksiä käytännössä, toiminnan ja toiminnasta
haltioitumisen kontekstissa.
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Tämä oli yksi taideaineiden merkityksen puolesta käytetyistä argumenteista suomalaisessa uutta
perusopetuksen tuntijakoa koskevassa mediakeskustelussa, johon viitattasin edellä (ks. luku 1.1).
Kuten edellä on myös käynyt ilmi, Dewey todella pitää taidetta (yleisessä mielessä) tietämisen
lähtökohtana: kaunotaiteet ilmentävät tietämisen peruslogiikkaa tavalla, joka tuo esiin siihen
kätkeytyvän esteettisen potentiaalin.
236
Dewey esitti ko. määritelmänsä puheessa, joka oli suunnattu taito- ja taideaineiden opettajille
(1906/MW 3, 285–293). Ks. myös luku 4.2.3.3.
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3. Taiteen pedagoginen merkitys ei liity vain sen yleiseen nautittavuuteen tai
”iloittavuuteen”. Taiteen nauttimiseen liittyy erityinen tapa kokea, joka profiloi sitä
erilleen muista nautinnollisista kokemuksista. Jackson katsoo, että Deweyn voi
katsoa viittaavan tähän erityiseen kokemisen tapaan teologisessa sanavalinnassaan:
taiteen merkityksestä ”iloitseminen” (rejoicing) viittaa tässä tulkinnassa erityisen
kokonaisvaltaiseen
täyttymyksen
tunteeseen,
syvällisesti
palkitsevaan
emotionaaliseen tilaan, joka voidaan rinnastaa uskonnolliseen kokemukseen (emt.,
169, ks. myös luku 3.6). Tässä mielessä taidekasvatus voi tarjota kasvaville myös
erityisen laajoja ja tuntuvia kokemuksia, esteettisiä täyttymyksiä, joiden pedagoginen
arvo liittyy siihen, mitä ne paljastavat kokemisen muotoutumisen ehdoista.
4. Vaikka Dewey näyttää edellisessä katkelmassa erottavan ”sisäisen elämän”
”ulkoisesta” todellisuudesta, ”sisäinen elämä” ei merkitse hänelle mitään
materiaalisesta olemassaolosta substantiaalisesti erillistä kartesiolaista olemassaolon
muotoa. Kuten Jackson (emt. 170) toteaa, Dewey käytti ”sisäisen” ja ”ulkoisen”
kokemuksen (tai toiminnan) välistä erottelua heuristisesti, lähinnä normaalikielen
käyttöön liittyvien konventioiden takia (ks. myös tämän työn luvut 3.2.3 ja 3.4).
”Sisäinen elämä” viitannee edellisessä katkelmassa Deweyn filosofisesta
antropologiasta tuttuun kokemuksen empiiriseen taustaan, joka ei rajoitu yksilön
subjektiiviseen kokemukseen (emt.). Taidekasvatuksen kannalta on tärkeää ottaa
huomioon tämän empiirisen kokemustaustan jatkuvaan uudelleen muotoutumiseen
sisältyvät dynaamiset mahdollisuudet: nimenomaan sen johdosta, että ”sisäinen
elämä” voi tulla rikkaammaksi ja monimuotoisemmaksi kokemustaustan jatkuvan
transformaation ansioista, kasvatuksella on pelivaraa tarttua situaatioiden ”vihjeisiin”
(ks. myös LW 10, 20). Kokemussituaatioiden plastisuus muodostaa loogisen
lähtökohdan erilaisten merkitysulottuvuuksien löytämiseen, joiden kautta ”sisäinen
elämä” muovautuu ”ulkoisten olosuhteiden” – ts. oppimisympäristön –
muokkaamisen kautta uusiksi kokemisen tavoiksi. Taidekasvatus ei tähtää niinkään
subjektiivisen kokemuksen syventämiseen ”itsetiedostuksen” syventämisen
merkityksessä kuin taiteellisessa toiminnassa esiin tulevien uusien kokemussävyjen
”läpikäymiseen” ja tästä ”läpikäymisestä” saadun opin hyödyntämiseen tulevassa
kokemuksessa.237
5. Jotta kokemus voi muotoutua esteettiseksi täyttymykseksi, samalla laajentaen ja
syventäen kasvavien merkityspiiriä, kasvattajien on kyettävä tarttumaan ”aineellisiin
olosuhteisiin”. ”Aineellisiin olosuhteisiin” kuuluvat viime kädessä kaikki välineet
laajassa mielessä ymmärrettynä – so. kaikki asiat, joita voidaan käyttää apuna
merkityksentuotossa. Korostamalla ”aineellisten olosuhteiden” järjestämistä taiteen
lähtökohtana Dewey haluaa todennäköisesti kiinnittää huomiota siihen, että ”sisäisen
elämän avautuminen” ei tapahdu spontaanisti, autonomisen subjektin ulospäin
suuntautuvan sivistyksellisyyden tarpeen (tai tahdon) paineesta (ks. myös Sutinen
237

Tähän liittyen deweylaisista lähtökohdista suuntautuva taidekasvatus ei myöskään profiloi
itseään tunteen kasvatukseksi, ymmärrettynä yksilön subjektiivisen kokemuksen syventämisen
mielessä. Taidekasvatus ei eroa tiedollisesta ja teknis-taidollisesta kasvatuksesta sen johdosta, että
sillä olisi jokin erityinen kosketuskohta yksilön sisimpään. Deweyn naturalistinen pragmatismi
käsittelee tunnetta transaktionaalisen kokemussituaation emergenttinä ominaisuutena, ei situaation
kokevan subjektin yksityisomaisuutena. Ks. myös luku 5.3.
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2003, 150). Merkityksen molemmat ulottuvuudet – sekä välittömästi tunnettu että
välineellisesti tavoitettu – tulevat esiin tekemisen ja ”läpikäymisen”
transaktionaalisessa vuorovaikutuksessa. Dewey viittaa tähän vuorovaikutukseen Art
as Experiencessa luonnollisten rytmien kehitysmuotona (ks. LW 10, 20–21). Tästä
näkökulmasta taide on sen evolutionaarisen rytmin kulttuurisesti hallittu
kehitysmuoto, joka määrää kokemuksemme (ja laajemmassa katsannossa
elämämme) muotoutumista. Jäsentäessään erilaisin välinein elämän perusrytmiä
taide tuo esiin uusia merkitysulottuvuuksia: tästä näkökulmasta taide, tai laajassa
mielessä kulttuuri, on ikään kuin musiikillinen eksperimentti luonnon kanssa
luonnon sisällä. Taidekasvatus tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuksia kokemuksen
perusrytmiikan hahmottamiseen ja sen rytmisten variaatioiden eksploraatioon.
Taiteellisen toiminnan pedagoginen merkitys piilee siis Deweyn näkökulmasta
yksinkertaisesti merkityksen muodostamisessa. Merkitykseen sisältyy sekä ”ulkoinen”
että ”sisäinen”, ts. sekä välittynyt (ja välitetty) että välitön, aspekti. Merkitys syntyy
luonnollisesti ohjautuvassa ja kulttuurisesti ohjatussa prosessissa, jossa kokemuksen
ulkoisen ja sisäisen vaiheen elävä dynamiikka tekee mahdolliseksi taiteellisen muodon
tuottamisen
ja
tähän
tuottamiseen
liittyvän
esteettisen
kokemuksen.
Taidekasvatuksellisessa eskperimentoinnissa kasvavat oppivat hahmottamaan erilaisia
merkityksentuoton mahdollisuuksia ja tekemään erilaisilla ”ulkoisilla” ehdoilla itselleen
tiettäväksi niitä tapoja, joita ihmiset ovat oppineet ajan saatossa elinympäristönsä
luonnollisten ehtojen muokkaamiseksi kulttuurisiksi mahdollisuuksiksi. Voidaan myös
sanoa, että taidekasvatuksessa opitaan löytämään elämän aineellisiin oloihin kätkeytyviä
merkitysvihjeitä. Taide on tästä näkökulmasta metodologisesti hallittu merkityksentuoton
hanke, johon taidekasvatus perehdyttää. Taidekasvatuksessa opitaan ymmärtämään
täysipainoisesti semioottista kokemuksen logiikkaa, joka ohjaa kaikkea merkityksen
muodostusta ja tulkintaa.
Siinä, missä tiede ja erilaiset tekniset alat keskittyvät semioottisten hankkeiden
välineellisiin ulottuvuuksiin, taide, suppeammassa mielessä kaunotaiteena ymmärrettynä,
tuo esiin välineelliseen merkitykseen ihannetapauksessa liittyvän ilmaisullisen
dimension. Jackson (2002a, 172–173) katsoo, että asioiden ja tapahtumien ilmaisullisia
piirteitä opitaan ”lukemaan” vähitellen, osana enkulturaatiota ja sosiaalistumista.
Systemaattinen taidekasvatus voi auttaa merkittävästi tämän lukutaidon kehittämisessä,
mutta on syytä muistaa, että Deweyn näkökulmasta taidekasvatukseen liittyy enemmän
kuin kulttuurisesti legitimoidun taidekriittisen maun kehittämistä. Taidekasvatukselle
avautuu yleisempi tehtävä länsimaiselle yhteiskunnalle ominaisen välineellisen
merkityksentuoton korostamisen haittapuolien lievittämisessä. Tämä edellyttää huomion
kiinnittämistä siihen, miten ilmaisullinen merkitys läpäisee inhimillisen kokemuksen.
Kaunotaiteen esineet ja esitykset voivat antaa vihiä tästä kokemuksen läpitunkevasta
ilmaisullisesta ulottuvuudesta.
Jos oletetaan Deweyn lailla, että esteettinen merkitys kuuluu jokapäiväisiin
toimiimme, kokemuksemme muotoutumisen pragmaattisiin ehtoihin, ja että hyötyä
korostava kulttuurimme estää sen havaitsemista karsinoimalla sen taide-elämän
keinotekoisesti eristetylle alueelle, taidekasvatukselle aukeaa tehtävä, jolla on poliittisesti
varsin kauaskantoisia ulottuvuuksia (ks. myös Shusterman 1997c). Kysymykseen siitä,
tulisiko taidekasvatusta tarjota kaikille yhteisenä oppiaineena, liittyy tätä kautta
laajempaa moraalista merkitystä: taidekasvatuksen tehtävänä on palauttaa taide osaksi
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arkielämää osoittamalla sen kokemukselliset lähtökohdat. Tällöin taidekasvatus saa
vaa’ankieliaseman opetussuunnitelmassa. Se näyttäytyy samanaikaisesti sekä välineenä
kokemuksen laajentamiseksi ja syventämiseksi että itsessään arvokkaana, kokemukseen
liittyvien esteettisten mahdollisuuksien toteuttajana. Tähän asiaan liittyvästi Jackson
(2002) kiinnittää huomiota Deweyn edellä esitetyn taidemääritelmän lopun sanojen
monitulkintaisuuteen. Lopettaessaan määritelmänsä sanoihin ”that is art” Dewey ei ehkä
niinkään halua sanoa mikä on taidetta, kuin kertoa, mitä hänen taidekäsityksensä
edellyttää pragmaattisessa mielessä. Olen kääntänyt Deweyn määritelmän lopun sanoilla
”se on taidetta” nimenomaan korostaakseni tätä tulkintamahdollisuutta.
Taidekasvatus kouluissa tähtää deweylaisesta näkökulmasta ennen kaikkea
institutionalisoidun taiteen demystifiointiin ja sen pragmaattisten mahdollisuuksien
osoittamiseen. Kysymys ei ole klassisen taiteen arvon vähättelystä, vaan pikemminkin
kaunotaiteiden arvon naturalisaatioista. Pragmatistisessa taidekasvatuksessa taide
demokratisoidaan: kasvaville osoitetaan, että erilaiset taidemuodot ovat heidän
ulottuvillaan riippumatta siitä, miten pitkälle he kehittävät erityistaitojaan ja makuaan
erityisillä alueilla. Yleissivistävän taidekasvatuksen tehtävänä on (1) osoittaa, miten
kokemus on mahdollista muotoilla tavalla, jolla on samanaikaisesti välineellistä ja
välittömästi palkitsevaa arvoa sekä (2) tarjota kasvaville mahdollisuuksia tällaisten
kokemusmahdollisuuksien realisoimiseen ”tässä ja nyt”, osana demokraattista praksista.

5.2 Käytännön ja kokemuksen suhde taidekasvatuksessa
Kaavoitin edellä (ks. luku 4.6) Deweyn naturalistisen pragmatismin suhdetta moderniin ja
postmoderniin pedagogiseen teoriaan. Keskeinen kokoava päätelmäni oli, että Deweyn
pedagogisen rekonstruktion merkitys kasvaa, kun ymmärrämme sen vaihtoehdoksi sekä
moderneille että postmoderneille kasvatusnäkökulmille. Pedagogisessa tarkastelussa
huomion kohteeksi nousee tällöin Deweyn naturalistinen ratkaisu perinteiseen subjektin
sivistyksellisyyden ongelmaan (pedagogiseen paradoksiin). Dewey ei alista
sivistyksellisyyttä postmodernistien tavoin diskurssien vapaille markkinoille, vaan
laajentaa sen yhteisöelämää ohjaavaksi antropologiseksi periaatteeksi muistuttaen
kuitenkin samalla sen naturalistisesta, ei-transsendentaalisesta, perustasta. Näin
pragmatistinen pedagogiikka sanoutuu irti transsendentaalisen kritiikin vaatimuksista ja
keskittää huomionsa pedagogisen toiminnan merkitykseen kulttuurisesti jäsentyvän
kokemuksen kanavoijana. Samalla se pyrkii säilyttämään varauksen eteenpäin
suuntautuvaan arvokritiikkiin ilman viittauksia edeltä käyvään fundamentalistiseen
arvoteoriaan.
Postmoderniin liittyvää keskustelua voidaan käyttää myös keskeisenä suuntaviittana
pohdittaessa Deweyn estetiikan merkitystä oman aikamme taidekasvatukselle.
Uuspragmatisteista etenkin Shusterman (1994, 1997c, 2000) on pyrkinyt tuomaan esiin
Deweyn estetiikan potentiaalia modernin essentialismin ja postmodernin
diskurssirelativismin vaihtoehtona. Voimme tarkastella lähemmin deweylaisen
vaihtoehdon taidekasvatuksellisia implikaatioita kiinnittämällä huomiota Shustermanin
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Pragmatist Aesthetics -teoksen suomenkielisen laitoksen lopussa esitettyyn
postmodernismikritiikkiin.238
Shustermanin (1997c, 176) lähtökohtana on argumentti, jonka mukaan etiikan ja
estetiikan suhde mielletään postmodernissa uudella tavalla (vrt. tämän tutkimuksen luku
4.4.2.1). Siinä, missä moderniin liittyy perustava ero esteettisen välittömyyden ja
moraalisen välttämättömyyden välillä, postmodernismi pyrkii palauttamaan molemmat
osaksi kielellisesti välittyneitä käytäntöjä. Tätä myötä raja moraalivelvoitteiden ja
esteettisen nautinnon välillä hämärtyy: postmoderni ihminen löytää itsensä jatkuvasta
itsensä tekemisen poieettisesta hankkeesta, joka määrittelee myös hänen etiikkansa.
Eettisen toiminnan kriteeriksi tulee tällöin esteettisyys: ”esteettiset näkökohdat ovat, tai
niiden pitäisi olla, oleellisia ja lopulta ehkä tärkeimpiä päättäessämme, mitä hyvä elämä
on” (emt. 178).239
Postmodernisteista etenkin Rorty (1989, ks. etenkin luvut 2 ja 4) on kuvannut
postmodernia tilaa irrottautumisena perinteisen filosofian rajoituksista (vrt. tämän työn
luvut 2.2.2 ja 2.2.3). Rortylle esteettinen elämä on parhaimmillaan yksilöllisten luovien
ratkaisujen ja kuvausmallien vapaata leikkiä, jota ilmentävät liberaalin ironikon ja vahvan
runoilijan prototyypit. Liberaali ironikko pyrkii jatkuvasti laajentamaan kielellisen
ulottuvuutensa rajoja, vahva runoilija pyrkii omaperäiseen ilmaisuun luodakseen itsestään
”selvästi erottuvan yksilön” (Shusterman 1997c, 189–190).
Rortyn kuvaukseen liittyy Shustermanin (emt. 194) mukaan kaksi perustavaa
ongelmaa: (1) se ei kykene väistämään modernin liberaaliin individualismiin liittyvää
vaatimusta eheän ja autenttisen minuuden rakentamisesta ”elämän taiteen” päämääränä,
ja (2) se ei kykene perustelemaan ruumiillisuuden merkitystä esteettisessä elämässä
redusoidessaan ”elämän taiteen” kielipeleihin. Edelliseen ongelmaan liittyen rortylainen
”ironinen esteetti” ei kykene irrottautumaan porvarillisen perinteen romanttisista
vaatimuksista mieltää taiteen harjoittaja ja esteettinen kokija vapaana ja luovana
subjektina. Tällöin se alistaa itsensä kritiikille, joka tuo esiin ”liberaalien ja romanttisten
intuitioiden” taustalla piilevät ideologiset rakenteet (emt. 200). Deweylaisen estetiikan
näkökulmasta ongelmana on myös se, että Rorty irrottaa esteettisen elämän yhteiskunnan
”julkisesta etiikasta” (emt.). Vaikka Rorty palauttaa esteettisen nautinnon ehdot
kielellisiin siirtoihin, hän ei kykene tunnustamaan tähän kiinnittymiseen liittyvän
moraalisen sitoutumisen täyttä merkitystä (vrt. luku 2.2.4).
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Shusterman laajentaa tämän kritiikin ulottuvuuksia teoksensa toisessa englanninkielisessä
painoksessa (Shusterman 2000, luku 10). Koska oman tarkasteluni pääpaino on Shustermanin
näkökulman merkityksessä Deweyn estetiikan tulkinnan kannalta, tässä riittää viittaus
suomenkielisen laitoksen tekstiin (Shusterman 1997c). Teoksen on kääntänyt Vesa Mujunen.
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Kuten Shusterman (1997c, 236) huomauttaa, ajatus eettisen elämänalueen arvioimisesta
esteettisin kriteerein ei ole postmodernistien keksintöä: jo antiikin filosofeille kauneus ja
itseisarvoinen hyvyys kulkivat käsi kädessä (ks. myös luku 3.6). Myöhempi estetiikka säilytti
ajatuksen kauniin ja hyvän käsitteiden symbolisesta yhteenkuuluvuudesta. Postmodernistien ”maun
etiikkaa” profiloi Shustermanin (emt.) mukaan nimenomaan sen tietoinen irrottautuminen
(moraalisen) hyvän ja (esteettisen) kauniin analytiikasta: moraalille ei tarvitse postmodernista
näkökulmasta etsiä praktisesti velvoittavia universaaleja, eikä esteettistä tarvitse palauttaa kaikkien
ulottuvilla olevaan puhtaaseen makuarvostelmaan. Molempia voidaan käsitellä pragmaattisin
termein – postmodernissa kuitenkin ennen kaikkea diskursiivisten positioiden funktiona.
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Shustermanin mukaan Rortyn (ja yleisemmin postmodernismin) reduktiivinen
kielellinen essentialismi ei myöskään kykene arvostamaan esteettisen kokemuksen
ruumiillistuneisuutta, ts. esireflektiivisellä tasolla tapahtuvaa sitoutumista maailmaan.
Shustermanin oma somaestetiikka pyrkii vastaamaan tähän dilemmaan. Sen päämääränä
on hahmottaa esteettistä elämää, joka ”tarkoittaisi itsensä ja yhteiskunnan rikastuttamista
somaattisilla, kielellisillä, kognitiivisilla, psykologisilla ja sosiaalisilla muutoksilla” (emt.
206). Tähän ”ruumiillisuuden estetiikan” pedagogiseen näkökulmaan sitoutuminen
helpottuu, jos modernismin ”rationalistinen estetiikka” ja postmodernismin
diskurssiestetiikka korvataan ”deweyläisellä lähestymistavalla”, ts. pragmatistisella
estetiikalla (emt. 207). Deweyn estetiikan arvo piilee Shustermanin mukaan nimenomaan
siinä, että se osoittaa sekä apriorististen että radikaalien kontekstualististen näkökulmien
tehottomuuden. Jos taiteeseen liittyvä esteettinen arvo leikataan irti ruumiillisesta ja
kulttuurisesta kokemuksesta, jäljelle ei jää mitään opetettavaa. Toisaalta jos taiteen
esteettinen merkitys palautetaan kielipelien sisällä rakentuviksi eettisiksi positioiksi,
kadotetaan yhtä lailla näkyvistä esteettisyyden somaattinen ulottuvuus. Kysymys on
ennen kaikkea pedagogisesta kritiikistä: taiteen palauttaminen kokemukseen
(deweylaisessa mielessä ymmärrettynä) näyttää ainoalta mahdollisuudelta tuoda esiin
taiteen kasvatuksellinen arvo. Koska oppiminen on ruumiillistunut reflektiivinen
käytäntö, taidekasvatus ei voi operoida pelkillä symbolisilla viittauksilla
transsendentaaleihin ideoihin. Taidetta opitaan ennen kaikkea ymmärtämään
harjoittamalla (tuottamalla ja tarkastelemalla) sitä käytännössä.
Taiteen käytäntöluonteen tunnustaminen ei ole rajoittunut pragmatistiseen
estetiikkaan. Myös uudemmassa analyyttisessa estetiikassa on pohdittu ratkaisuja
antiikista periytyvään esteettisen ja käytännöllisen väliseen erotteluun, osin
pragmatistisiin teemoihin viittaavilla tavoilla. Niin Morris Weitz, George Dickie kuin
Arthur Dantokin ovat korostaneet tarvetta luopua perinteisistä analyyttisistä
näkökulmista, jotka tähtäävät taiteen ja esteettisen reaalimääritelmiin universalisoivassa
mielessä. Weitz (1956, 1987) kehottaa analyyttisiä filosofeja seuraamaan myöhäisWittgensteinin kielipeliteoriaa ja pyrkimään kattavien taidemääritelmien asemasta
erilaisten taiteen lajien ja muotojen perheyhtäläisyyksien selvittämiseen. Tämä tarkoittaa
taidekäsitteen periaatteellisen avoimuuden hyväksymistä. Dickien (1971/1981) mukaan
perheyhtäläisyyksien tunnustaminen ei kuitenkaan riitä: myös kontekstuaalinen
taidefilosofia tarvitsee analyyttisiä välineitä turvatakseen kriittisen voimansa. Dickien
ratkaisuna on hahmottaa taide-elämä institutionaalisena käytäntönä, joka luo itse omat
sisäiset legitimiteettiperiaatteensa. Myös Danto (1981, ks. myös 1991) määrittelee taiteen
(tai ”taide-elämän”) kerrostuneena sosiokulttuurisena käytäntönä, joka sulkee sisäänsä
lukuisia alakäytäntöjä, jotka määrittelevät omat historialliset arvostus- ja
legitimiteettistandardinsa.240
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Danton taideteorialla on yhteyksiä praksiaaliseen musiikkikasvatusfilosofiaan, johon olen
viitannut johdantoluvussa (ks. luku 1.2). Tärkeimmät praksiaaliseen näkökulmaan vaikuttaneet
analyyttiset filosofit ovat kuitenkin Nicholas Wolterstorff ja Philip Alperson. Molemmat jakavat
Danton näkemyksen taiteesta käytäntöjen kokonaisuutena (ks. tarkemmin Alperson 1991, 1994,
Wolterstorff 1994, 1999). Käsittelen praksiaalisen näkökulman yhteyksiä deweylaiseen
pragmatismiin lisensiaatintyössäni (Väkevä 1999a). Ks. myös tämän tutkimuksen luku 5.3.
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Vaikka uudemmat analyyttisen estetiikan kehittelyt muistuttavat (tai ainakin
palauttavat mieleen) deweylaisen pragmatismin teemoja, Shusterman (1997c, 28)
huomauttaa, että kontekstualisoituinakin edellä mainitun kaltaiset näkökulmat päätyvät
”käärepaperimalleihin”, jotka ”esittävät, sulkevat sisäänsä ja säilyttävät – –
käsityksemme taiteesta” ilman mahdollisuutta pragmaattiseen kritiikkiin. Deweylaisesta
näkökulmasta analyyttiseen estetiikkaan liittyvä ”kuvastamisen teoreettinen ihanne” jää
voimattomaksi, koska se tyytyy taiteen käsitteen riittävien ja välttämättömien ehtojen
selvittämiseen (emt. 34). Perinteinen representatiivinen teoriakäsitys ei palvele
tarkoitustaan modernissa demokratiassa, koska se perustuu puhtaan tiedon
representationaaliseen ihanteeseen (ks. luku 3.7.1). Deweyn rekonstruktiiviseen
teoriakäsitykseen viitaten Shusterman (emt.) esittää analyyttisten esteettisten teorioiden
tilalle pragmatistista teoriaa, joka ei tyydy pelkkään taiteen kielelliseen representaatioon,
vaan tunnustaa, että taidetta ”voidaan myös tehdä”.
Deweylaisen pragmatistisen estetiikan näkökulmasta taiteen määritelmä jää
puolitiehen, jos se tyytyy representoimaan taiteen alaa ja erottelemaan analyyttisesti sen
osa-alueita (emt. 36). Myös taiteen analyyttinen rajaaminen käytännöksi jättää avoimeksi
keskeisiä pragmaattisia kysymyksiä, kuten kysymyksen taiteen arvon määräämisen
oikeutuksesta, esteettisen kokemuksen rajautumisesta kulttuurisidonnaisiin kokemisen
tapoihin sekä kysymyksen taiteellisen käytännön ja perinteisen taideteorian välisestä
suhteesta. Ensimmäinen ja toinen kysymys koskevat taiteen ja estetiikan yhteiskunnallista
merkitystä. Kolmas kysymys liittyy syvempään ongelmaan, länsimaisen filosofian
sisäiseen jännitteeseen, johon Dewey kiinnitti toistuvasti huomiota. Tämä jännite syntyi
jo antiikin aikana kahden taidekäsityksen välille: platonisen käsityksen, joka erotti taiteen
todellisuudesta, ja aristoteelisen käsityksen, joka palautti taiteen tuottavaan toimintaan.
Deweyn estetiikan voi nähdä laajempana yrityksenä rekonstruoida näihin erotteluihin
liittyviä dualismeja osoittamalla taiteen perustava merkitys käytännöllisessä elämässä.
Dewey pyrkii taideteoriassaan rekonstruoimaan antiikista asti vallalla olleen
käsityksen, joka erottaa taiteen omaksi kokemisen ja tekemisen alueekseen. Tämä näkyy
myös siinä, että Deweyn transaktionaalinen kokemuskäsite ei tee kategorista eroa taiteen
tuottamisen ja taiteesta nauttimisen välille: taiteellinen toiminta on itsessään esteettinen
kokemus, joka ei kuitenkaan jää kiinni omaan sisäiseen arvoonsa, vaan pyrkii tuottamaan
muutoksia taiteilijassa ja ympäristössä. Deweyn näkökulmasta ”niin taiteen luomiseen
kuin arvostamiseenkin kuuluu sekä päämäärästään tietoista tekemistä että avointa
vastaanottoa, kontrolloitua valmistamista ja lumoutunutta syventymistä” (emt. 48).
Esteettinen kokemus on käytännöllistä taiteellisessa mielessä, ja taiteelliseen käytäntöön
liittyy esteettistä kokemista, joka on parhaimmillaan täyttymyksellistä ja uudistavaa.
Vaikka Deweyn estetiikka häviää erottelukyvyssään analyyttisille näkökulmille, siihen
sisältyy tärkeä pedagoginen opetus: taidekasvatus ei ole pelkkää oppilaiden
perehdyttämistä taiteen traditioihin tai pelkkää oppilaiden itseilmaisun mahdollistamista.
Kyseessä on keskeinen osa yleistä pedagogiikkaa, kulttuurisesti ohjattua kokemuksen
rakentamista ymmärtäväksi ja älylliseksi käytännöksi. Tämän ymmärtäminen
mahdollistaa myös uudenlaisen taidepoliittisen retoriikan. Sen sijaan, että taidekasvattajat
yrittäisivät vakuuttaa yleisöä omien taiteenalojensa eritysarvo(i)sta ja oikeuttaa tätä
kautta (historiallisesti tai analyyttisesti) ne osaksi yleissivistävää opetussuunnitelmaa, he
voivat pyrkiä osoittamaan taidekasvatuksen merkityksen kokemuksen pedagogisessa
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rikastamisessa. Tästä näkökulmasta taidekasvatuksen tulisi ”ohjata meitä tehokkaasti
kohti useampia ja parempia esteettisiä kokemuksia” (emt. 50).
Shustermanin (emt.) mukaan deweylaisella taidekasvatuskäsitteellä on kolme etua: (1)
sen kautta voimme ”kultivoida esteettistä kokemusta – – muistuttamalla, että loppujen
lopuksi taiteessa on kysymys kokemuksesta (ei niinkään keräämisestä tai kritiikistä)”
(kursivointi alkup.), (2) se voi auttaa meitä arvostamaan sellaisia esteettisesti palkitsevia
ilmaisumuotoja, joiden arvoasemaa korkeakulttuuri ei ole aiemmin tunnustanut ja (3) se
voi toimia taustana ”elävän kauneuden esteettisessä ihanteessa”, jonka päämääränä on
”elämän taiteeksi muovaaminen” (emt.). Kyse ei ole niinkään elämisestä taidetta varten,
vaan nimenomaan ”elämän taiteesta”: voidaan sanoa, että taidekasvatuksen avulla
kokemus on mahdollista muovata taiteelliseksi eksperimentiksi.
Vaikka Shusterman näyttää edellä viittaavan ”keräämiseen ja kritiikkiin” alisteisina
taiteen kokemukselliselle merkitysulottuvuudelle, hän selvästi hyödyntää Deweyn
pragmatistista näkökulmaa myös taidekritiittisenä aseena. Tämä näkyy hänen ajamassaan
demokraattisessa taidekäsityksessä (ks. myös luku 3.6). Niinpä Shusterman katsoo, että
Deweyn estetiikka voi ”osoittaa suunnan, josta etsiä lääkettä taiteen institutionaalisen
käytännön tiettyihin tuskallisiin sairauksiin” (emt. 52).
Samanlainen korkeakulttuurin itseisarvoasemaa vastaan hyökkäävä kritiikki on ollut
ominaista 1980- ja 1990-lukujen praksiaaliselle musiikkikasvatusfilosofialle, joka on
pyrkinyt murtamaan perinteisten esteettisten näkökulmien valta-asemaa. Päätän
tutkimukseni omana aikanamme esitettyjen musiikkikasvatusfilosofisten näkökulmien
tarkasteluun: keskeisenä tavoitteenani on pyrkiä osoittamaan esimerkinomaisesti, mikä
arvo Deweyn naturalistisella pragmatismilla voi olla tämän päivän musiikkikasvatusta
koskevassa filosofisessa keskustelussa, erityisesti pyrittäessä lievittämään modernistiseen
estetiikkaan ja taideteoriaan ja postmoderniin kulttuuriseen keskusteluun liittyviä
jännitteitä (ks. myös Väkevä 2000a, 2000c, 2001a, 2001b, 2003, vrt. Westerlund 2002,
Anttila & Juvonen 2002, luku 1).

5.3 Musiikkikasvatus kriittisenä käytäntönä: Deweyn naturalistisen
pragmatismin merkitys oman aikamme musiikkikasvatusfilosofian
rekonstruktiossa
Praksiaalisten
musiikkikasvatusfilosofien
terävin
kritiikki
on
kohdistunut
ajattelutapoihin, jotka ovat pitäneet kiinni formalistisen estetiikan tai esteettisen
ilmaisuteorian lähtökohdista musiikkikasvatuksen teoreettisena perustana. Tunnetuin
esimerkki lienee David J. Elliottin (1991b, 1994, 1995, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b)
esittämä kritiikki Bennett Reimerin (1989) esteettistä musiikkikasvatusfilosofiaa (tai
”musiikkikasvatusta esteettisenä kasvatuksena”, music education as aesthetic education)
kohtaan. Koska olen eritellyt Elliottin kritiikkiä (ja sen vastakritiikkiä) aiemmin (Väkevä
1999a), tuon tässä yhteydessä lähinnä esiin tämän keskustelun yleisiä linjauksia
deweylaisen estetiikan ja pedagogiikan näkökulmasta (ks. myös Westerlund 2002).
Samalla pyrin muistuttamaan praksiaalisen näkökulman erilaisista painotuksista 2000luvun vaihteen musiikkikasvatusfilosofiassa.
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Vaikka praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia kattaa varsin erilaisia filosofisia
näkemyksiä, sen yleisenä lähtökohtana voi pitää musiikin ymmärtämisen käytäntönä
ennemmin kuin esteettisesti havainnoitavien teosten kokoelmana (ks. Alperson 1991,
233–234, Regelski 1996b, 44). Praksiaalinen näkökulma pyrkii laajentamaan musiikkia ja
musiikkikasvatusta koskevan keskustelun koko siihen elävään pragmaattiseen
kontekstiin, jossa ”musisoiminen” tapahtuu.241
”Käytännöllä” on praksiaalisen kritiikin yhteydessä viitattu sekä (1) sosiokulttuuriseen
toimintasysteemiin, joka sulkee sisäänsä omat arvonsa ja standardinsa (Elliott 1995, 161–
162), että (2) praksikseen, yhteiskunnalliseen toimintaan, joka on situationaalista ja
kontekstuaalista, mutta joka pyrkii samalla yleiseen hyvään (Regelski 1996a, Bowman
2000a, 100). Jälkimmäisestä näkökulmasta käytännöllä on eettinen tai ”siveellinen”
ulottuvuus, joka ilmenee ”oikeana” (ts. oikeaksi katsottuna, oikeudenmukaisena)
toimintana yhteisön hyväksi. Vaikka tämä ulottuvuus voidaan ymmärtää myös
yleisinhimillisenä, se ei täytä kantilaisen praktisen toiminnan universaaleja ehtoja (vrt.
luku 3.1.1). Kyseessä ei siis ole toiminta, joka perustuisi johonkin apriorisesti
määräytyneesen moraalikoodiin, vaan pikemminkin yhteiskunnalliseen toimintaan a
posteriori liittyvä (Kantin terminologiassa ”pragmaattinen”) käytäntö, jota ohjaa
käytännöllisenä viisautena ilmenevä tilanneherkkä oikeudenmukaisuus (aristoteelisessa
terminologiassa phronesis).
Lähtemällä liikkeelle praksis-käsitteestä praksialistit ovat epäilemättä halunneet
muistuttaa siitä, että musiikkikasvatukseen liittyy eettinen ulottuvuus, joka ei ole
palautettavissa musiikillisten käytäntöjen piirissä tapahtuvaan tekniseen harjaantumiseen
(jota Aristoteleen käsitteistössä kuvaa termi poiesis) (ks. Bowman 2000a). Toisin sanoen
pedagogisesti ohjattuun musiikilliseen kasvuun katsotaan praksialismissa sisältyvän
enemmän kuin musiikkikulttuurissa vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen oppimista.
Toisaalta praksialistien piirissä on haluttu tehdä ero universalisoiviin näkökulmiin, joissa
musiikillinen kasvu mielletään musiikillisten yleiskäsitteiden tai periaatteiden (theorian)
oppimisena.
Praksiaalinen
musiikkikasvatusfilosofia
pyrkii
pitämään
musiikkikasvatuksen filosofisen tarkastelun maan pinnalla, ruumiillistuneena
sosiokulttuurisiin toimintatilanteisiin, joiden parissa muusikot ja musiikkikasvattajat
työskentelevät ”reflektiivisinä praktikkoina” (Elliott 1995, 54). Praksiaalista
musiikkikasvatusfilosofiaa voi tulkita myös ”itsensä löytämisen” tai ”itsetiedostuksen”
(self-knowledge) filosofiana, joka katsoo musiikkikasvatuksen tärkeimmäksi
arvotavoitteeksi yksilön musiikillisen minäkuvan ja identiteetin vahvistamisen, jolloin
jälkimmäiset tulkitaan yleisinhimillisinä ”elämänarvoina” (emt. 113–120).242
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Praksialistit ovat ottaneet käyttöön Christopher Smallin lanseeraaman music(k)ing-termin
korostaakseen musiikin toiminnallista luonnetta (Small 1987, 50, Elliott 1995, 40, 49, Regelski
2000b, 2). Olen kääntänyt tämän termin ”musisoida”-verbillä, mikä ei tee välttämättä täyttä
oikeutta termin etymologialle (ks. Small 1998, 9).
242
Elliottin filosofiassa tällä itsetiedostuksen arvotavoitteella on lähtökohtansa humanistisessa
psykologiassa (ks. Elliott 1995, 51–53, luku 5, Väkevä 1999a, 88–89). Westerlund (2002) on
kritisoinut Elliottin praksialismia liian yksilökeskeisestä otteesta suositellen tilalle deweylaisen
pragmatismin kontekstuaalista näkökulmaa, jossa yksilöllinen ja yhteisöllinen merkityshorisontti
yhdistyvät toisiinsa käytännöllisessä viitekehyksessä (ks. myös Spychiger 1997). Elliottin
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Praksiaalinen näkökulma ei kuitenkaan välttämättä edellytä yksilöllisen
itsetiedostuksen hyväksymistä musiikkikasvatuksen johtavaksi arvoksi (vrt. luku 5.2).
Sama konstitutiivinen arvotavoite, jonka Elliott (1995 113) mieltää ”minän kasvuna”
(self-growth), voidaan tulkita myös yhteiskunnallisen emansipaation termein. Tällaista
kriittistä näkökulmaa on praksialismin yhteydessä ajanut Thomas A. Regelski (1992,
1996a, 1996b, 1998a, 1998b, 2000a, 2002). Regelski viittaa kriittisessä praksialismissaan
toistuvasti
Habermasin
esittämiin
ajatuksiin
kommunikatiivisesta
järjestä
yhteiskunnallisen kehityksen ehtona.243 Regelski näkee kriittisessä teoriassa
mahdollisuuden institutionalisoituneen musiikkikasvatusjärjestelmän kritiikkiin. Hänen
mukaansa länsimainen musiikkikasvatus on ajautunut legitimiteettikriisiin, koska sen
piirissä aiemmin asemansa vakiintuneet auktoriteetit eivät enää kykene perustelemaan
oikeutustaan määrittää musiikkikasvatuksen johtavia arvoja (ks. Regelski 1996b, 1998a,
vrt. Small 1980). Regelski vaatii musiikkikasvatuskäytäntöjen emansipaatiota
tavoitteenaan kriittisen reflektion avulla tapahtuva kommunikatiivisen rationaliteetin
toteuttaminen musiikkipedagogiikassa. Kriittisen praksialismin tärkeimpänä päämääränä
on tuottaa demokraattinen käytäntö, jossa musiikin ammattikoulutuksen
”eksperttikulttuurin” taustalla vaikuttava välinerationalismi korvataan sellaisella aidolla
kiinnostuksella musiikilliseen merkityksentuottoon, joka kykenee tekemään ”kriittisen
inhimillisen eron” inhimillisessä praksiksessa (Regelski 2000a, 142, vrt. tämän
tutkimuksen luku 2.2.4).
Regelskin (2000a) kritiikin kohteena on esteettisen musiikkikasvatusfilosofian ohella
myös ”kulturalismi”, jolla on taipumus pirstoa musiikkikasvatuksen kenttä musiikillisten
diskurssien verkostoksi (vrt. Walker 1996). Vaikka on ilmeistä, että maailmalla voidaan
erottaa lukuisia musiikillisia käytäntöjä (tai ainakin lukuisia käytäntöjä, jotka voidaan
määritellä musiikillisiksi), kriittinen praksialismi ei voi hyväksyä kulturalismiin liittyviä
”etnosentrisiä” oletuksia (Regelski 2000a, 142). Kriittinen musiikkipedagogiikka ei voi
myöskään antautua postmodernin estetiikan eetokselle, jossa jokaisen yksilön katsotaan
rakentavan oman persoonallisen musiikkisuhteensa osana oman elämänsä ”taidetta”
muista riippumatta (vrt. luku 5.2). Musiikkikasvatukselle tulee löytää yleinen
kommunikatiivinen perusta siitä tosiasiasta, että osana yleistä kasvatusta (general
education) se voi auttaa ylittämään kulttuuristen käytäntöjen rajoja (Regelski 2000a, vrt.
Swanwick 1996b, 1999, 28).
Regelski ei kuitenkaan hae musiikkikasvatukselle transsendentaalisia ehtoja
kantilaisessa mielessä (ks. Määttänen 2000b). Hänen kriittisen praksialisminsa ytimessä
on pikemminkin ajatus siitä, että ”musiikki ja musiikillinen merkitys ovat olemassa ja
voimallisia vain siinä määrin, kuin ne ovat praksiaalisesti situoituja” (Regelski 2000a,
137). Avain situationaalisuuden periaatteen yhdistämiseen kommunikatiivisen
rationaliteetin vaatimukseen löytyy moraalisesta näkökulmasta, joka sijoittaa
musiikkipedagogisen
käytännön
osana
yhteiskunnallista
praksista,
jonka
konstitutiiviseksi ehdoksi jäsentyy kommunikatiivisuuden vaatimus. Musiikin
praksialismissa voi kuitenkin erottaa myös pragmatistisia piirteitä, joskaan ei välttämättä tietoisesti
eksplikoituna (Väkevä 1999a).
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Regelski on myös tuonut esiin kriittisen praksialisminsa kiinnikkeitä Deweyn filosofiaan (ks.
Regelski 1992, 1996b, 2002). Myös praksialistien kritisoima Reimer (2003, 217) on nimennyt
näkökulmansa eksplisiittisesti deweylaiseksi (vrt. Westerlund 2002, Määttänen 2003, Vogt 2003).
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pedagoginen arvo nähdään tällöin osana kulttuuristen käytäntöjen rajoja ylittävän
yleissivistävän pedagogiikan arvoa. Tällainen näkökulma kykenee myös ottamaan
huomioon monikulttuurisen musiikkipedagogiikan vaatimukset: musiikkikasvatuksen
tärkeimmäksi tehtäväksi paljastuu Regelskin näkökulmasta ”kulttuurisena välittäjänä”
toimiminen, so. musiikilliseen kokemukseen liittyvien kommunikatiivisten
merkitysmahdollisuuksien kriittinen ennakoiminen ja toteuttaminen sosiaalisessa
elämässä (emt. 142, ks. myös Westerlund 2002).
Regelskin
kriittinen
praksialismi
pyrkii
korvaamaan
esteettiseen
musiikkikasvatusfilosofiaan liittyvän kysymyksen ”hyvän” musiikin kriteereistä
kysymyksellä siitä, ”mitä varten musiikki on hyvää” (Regelski 2000a, 132, kursivointi
alkup.).
Näin
siihen
sisältyy
pragmatistinen
johtoajatus,
joka
ohjaa
musiikkikasvatusfilosofisen huomion ontologisista ja epistemologisista kysymyksistä
moraalisiin kysymyksiin (ks. myös Bowman 2000a, 2000b). Deweyn termein asia
voidaan ilmaista siten, että kriittinen praksialismi pyrkii mieltämään musiikin osana
”elämän taidetta” ja siihen sisältyvää reflektiivisen älyllisyyden soveltamista
yhteistoiminnallisissa projekteissa. Sen sijaan, että musiikin pedagoginen arvo
palautettaisiin institututionalistisesti legitimoituihin taide-elämän käytäntöihin tai
sidottaisiin erilaisten musiikkidiskurssien vapaassa vuorovaikutuksessa määrittyviin
positioihin, se mielletään osaksi yleistä kulttuurista sivistysprosessia, joka tähtää
välinerationaalisen toiminnan korvaamiseen kommunikatiivisella rationaliteetilla
demokraattisessa elämäntavassa. Tästä näkökulmasta musiikkikasvatus, osana
taidekasvatusta, tähtää yhteiskunnalliseen edistykseen tyytymättä vallitsevien
musiikillisten käytäntöjen ylläpitämiseen.
Vaikka praksiaaliset näkökulmat ovat tuoneet esiin vaihtoehtoja modernistiseen
estetiikkaan
ja
esteettisen
kasvatuksen
teoriaan
kiinnittyville
musiikkikasvatusfilosofioille, ne eivät välttämättä edellytä perinpohjaista luopumista
esteettisestä näkökulmasta (ks. Alperson 1991, Regelski 2000a, vrt. Anttila & Juvonen
2002,
12–15).
Westerlundin
(2002,
21–22)
mukaan
praksiaaliseen
musiikkikasvatusfilosofiaan liittyvässä keskustelussa on esitetty esteettiseen teoriaan
liittyvästi varsin kärjistyneitä mielipiteitä, jotka eivät välttämättä tee oikeutta näiden
teorioiden filosofisille mahdollisuuksille (ks. myös Swanwick 1996a, 1996b, Spychiger
1997, Vogt 2003). Estetiikkakeskusteluun liittyvät kärjistykset juontanevat ainakin
osittain juurensa pohjoisamerikkalaisen koulumusiikkikasvatuksen duaalimalliin, johon
liittyy yleisen musiikkikasvatuksen ja esiintymispainotteisen musiikkikasvatuksen
vastakkainasettelu (general music education vs. performance tai instrumental
education).244 Siinä, missä Reimerin esteettisen musiikkikasvatuksen ohjelma pyrkii
244

Amerikkalaisen musiikkikasvatusjärjestelmän ja -ajattelun historiasta ks. esim. Mark & Gary
(1992), Humphreys (1997). Mielenkiintoista kyllä, Humphreys (emt. 30, 34) katsoo, että
”kasvatuksellinen progressivismi” (educational progressivism) auttoi tuomaan musiikin
esiintymiskasvatuksen (tai ”instrumentaalisen musiikin”) amerikkalaisiin kouluihin vuosien 1893 ja
1915 välillä. Humphreysin mukaan progressiivisen kasvatusliikkeen ansioksi voidaan myös lukea
esiintymiskasvatuksen säilymisen osana amerikkalaista opetussuunnitelmaa (emt. 44). Tätä taustaa
vasten on ymmärrettävissä, miksi praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia on herättänyt epäilyjä
siitä, että se haluaa palauttaa yleisen musiikkikasvatuksen ”musiikkikasvatukseksi
esiintymiskasvatuksena” (ks. Reimer 1996).
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yleisen musiikkikasvatuksen aseman turvaamiseen kouluissa liittämällä sen kiinteäksi
osaksi yleissivistävää esteettistä kasvatusta, Elliottin ja muiden praksialistien argumentit
näyttävät ensi katsomalta kannattavan esiintymiskasvatuksen lisäämistä yleisen
musiikkikasvatuksen kustannuksella (ks. Reimer 1991, 1996). Praksiaalisen
musiikkikasvatusfilosofian läheisempi tarkastelu ei kuitenkaan tue tätä tulkintaa.
Pikemminkin näyttää siltä, että praksialistien argumentit viittaavat eurooppalaismalliseen
integroituun käytäntöön, jossa kuuntelu, esiintyminen ja muut musiikilliset työtavat
tukevat toisiaan saman yleisen oppiaineen puitteissa (ks. Elliott 1995, 32, 1997b,
Regelski 2000a, 2002).
Mikä sitten voi olla esteettisen näkökulman merkitys integroidussa koulujen
musiikkikasvatuksessa? Praksiaalinen kritiikki on hyökännyt ennen kaikkea sellaista
modernistista estetiikkakäsitystä vastaan, jossa kaunotaiteisiin liittyvän esteettisen teorian
kautta pyritään selittämään musiikillisten teosten erityisarvo yleissivistävän opetuksen
aineksena (Regelski 2002). Esteettinen musiikkikasvatusnäkökulma ei kuitenkaan sinänsä
edellytä kiinnittymistä formalistiseen estetiikkaan, jossa esteettinen arvo kytketään
taiteen plastiseen muotoon (ks. Bowman 1991, Swanwick 1996a). Esimerkiksi Reimerin
absoluuttinen ekspressionismi korostaa musiikin ilmaisullisen muodon merkitystä yksilön
itsetuntemuksessa, jolloin siihen voidaan katsoa sisältyvän myös referentiaalinen
näkökulma (ks. Alperson 1991).245
Reimerin (1989, 33–53) mukaan musiikki tarjoaa ilmaisullisen muotonsa kautta
oppiainesta, jota erittelemällä ja havainnoimalla oppilaat voivat oppia jäsentämään
kokemuksensa emotionaalista aluetta, ”subjektiviteettia”, ja tätä kautta elämään
rikkaampaa ja merkitystäytteisempää elämää. Reimer ammentaa näkökulmaansa
vaikutteita sekä Suzanne Langerin symbolistisesta taideteoriasta että Leonard B. Meyerin
varhaistuotannon formalistisesta musiikin merkityksen teoriasta (Langer 1951, 1953,
Meyer 1956, 1967). On merkille pantavaa, että molemmat teoriat sisältävät viitteitä
Deweyn filosofiasta, vaikka kumpaakaan ei voi pitää itsessään pragmatistisena. Näiden
teorioiden kritiikki voi kuitenkin auttaa valottamaan praksiaalisen kritiikin ulottuvuuksia
tavalla, joka osoittaa tarpeen esteettisen musiikkikäsityksen pragmaattiselle
rekonstruktiolle.
Langerin symbolistisen taideteorian mukaan musiikki (ja yleisemmässä mielessä
taide) on yksi mahdollinen väline todellisuuden tavoittamiseksi. Musiikki, puhtaimmin
kaikista taiteista, symbolisoi universaaleja tunteen muotoja ja voi tätä kautta opettaa ”sitä,
mitä voidaan tietää nk. ’sisäisestä elämästä’” (Langer 1953, 28). Tämä perustuu siihen,
että musiikilla voidaan ”esittää ideoita inhimillisestä tuntoisuudesta (sensibility)”, jotka
kuuntelija voi myötäelää musiikillisessa kokemuksessa (emt.). Langer viittaa
”tuntoisuudella” subjektiviteettiin, kokemuksen affektiiviseen taustaan, joka edeltää
loogisessa mielessä kielellistä merkitystä.246 Tästä esikielellisestä tunnealueesta eriytyy
245

Nimike ”absoluuttinen ekspressionismi” on peräisin Leonard B. Meyerilta (1956). Myös toinen
praksialistien ”esteettisen musiikkikasvatusfilosofian” kannattajaksi nimeämä ajattelija, Keith
Swanwick, hylkää eksplisiittisesti formalistisen estetiikan lähtökohdat (ks. Elliott 1995, 28, vrt.
Swanwick 1996a, 1996b).
246
Välimäki (1998, 371–372) kutsuu tätä esikielellistä kokemusaluetta ”arkaaiseksi” katsoen, että
sen ”merkitsemistapa, merkitykset ja logiikka ovat toisenluonteisia kuin normaalin kielenkäytön”.
Esikielellistä symbolismia painottavalla taideteorialla näyttää olevan edelleen painoarvoa
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symbolisen transformaation prosesseissa kaksi merkityksen päähaaraa: diskursiivinen
symbolismi, joka liittyy maailman loogis-käsitteelliseen hallintaan, ja presentatiivinen
symbolismi, joka liittyy tunnealueen yleisten muotojen kuvaukseen (Langer 1951, luku
4). Musiikki on laajassa mielessä tapa tuntea maailma: musiikin symbolismi kuvaa
”ihmiselämän tunteikas[ta] (feelingful) aspekti[a]”, ”inhimillisen todellisuuden
affektiivisen responsiivisuuden elementti[ä]”, tarjoten tätä kautta väylän ”inhimillisen
tunteen kokemusten rikastamiseen” (Reimer 1989, 46, 53).
Ensi katsomalta Langerin näkökulma tuo mieleen Deweyn ajatuksen
kokemussituaation emotionaalisesta ja eriytymättömästä taustasta (ks. luku 3.2.3.1,
Väkevä 1999a, 56). Yhteys lienee kuitenkin näennäinen: Dewey tuskin olisi hyväksynyt
Langerin jälkikantilaista ajatusta ”subjektiviteettiin” sisältyvistä tunteen universaaleista
muodoista, jotka ilmenevät symbolisesti taiteen ilmaisullisissa muodoissa.247 Toisaalta
Dewey olisi varmasti myös epäillyt Langerin symbolistisen teorian laajuutta. Deweyn
näkökulmasta symbolien, sikäli kun ne voivat ylipäätään ilmaista jotain, täytyy toimia
sosiokulttuurisen kommunikaation välineinä, jolloin ne eivät viittaa ”taaksepäin”,
esitietoisen (tai esikielellisen) kokemuksen taustaan, vaan pikemminkin kanavoivat
kokemusta ”eteenpäin”, pragmaattista merkityksen tulkintaa kohti (ks. myös Bowman
1998, luku 5). Musiikissa ei tällöin ole kyse merkistä, joka esittää kokemustaustan
universaalia dynamiikkaa, vaan kulttuurisesta välineestä, jonka avulla voidaan tuottaa ja
tulkita merkitystä. Musiikki ei ole tästä näkökulmasta hermeneuttisen merkitystulkinnan
ennalta annettu kohde, vaan jotain, joka auttaa tuottamaan merkitystä inhimillisessä
elämässä. Keskittyessään musiikin ilmaisullisen muodon ja esikielellisen kokemusalueen
välisten analogioiden hahmottamiseen Langerin teoria jättää huomiotta musiikin
käytännöllisen
funktion.
Näin
se
ei
kykene
tekemään
oikeutta
musiikkikasvatusfilosofiselle näkökulmalle, joka on kiinnostunut musiikista
pedagogisesti ohjatun pragmaattisen merkityksentuoton välineenä.
Meyerin varhainen musiikin merkityksen teoria sai vaikutteita Deweyn Ann Arborin ja
Chicagon kauden psykologiaan sisältyneestä konfliktiteoriasta, jossa emootion katsottiin
heräävän vastakkaisten toimintatendenssien ristiriidasta (ks. luku 4.1.6.1).248 Meyer
sovelsi Deweyn ajatusta pyrkiessään profiloimaan musiikin ”absoluuttista” (itseensä
viittaavaa) merkitystä musiikin ”referentiaalisen” (muualle viittaavan) merkityksen
rinnalla. Meyerin mukaan musiikin merkitys kasvaa esiin differentioimattomasta
sellaisessa musiikin semiotiikassa, joka on keskittynyt pohtimaan musiikillisen
merkityksenmuodostuksen kokemuksellista taustaa. Tällä tutkimuksella on kiinnikkeitä
mannermaiseen kehollisuuden fenomenologiaan ja feministiseen musiikin tutkimukseen.
Pragmatistisesta näkökulmasta tämä tutkimussuuntaus on tärkeä osoitus kiinnostuksesta taiteellisen
merkityksentuoton avoimuutta ja monimuotoisuutta kohtaan.
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Vaikka Langer viittaa myös Deweyhin, tärkeämpänä lähtökohtana hänen teorialleen toimii Ernst
Cassirerin neokantilainen ajatus propositionaalisen tiedon metaforisesta taustasta, joka loogisen
ajattelun vallatessa kulttuurista tilaa on kanavoitunut (kauno)taiteiden symbolismeiksi. Dewey erosi
Cassirerista laajentaessaan esteettisen alueen koskemaan kaikkea kulttuurista toimintaa ja
ymmärtäessään kaunotaiteen pikemminkin arkisten merkityksentuoton tapojen kulminaationa kuin
arkaaisen kokemustaustan erityisenä ilmaisuna (Kaplan 1989, xv).
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Etenkin Alexander (1996, 2001) on korostanut temaattista yhteyttä Meyerin ja Deweyn välillä.
Meyer (1956, 14) viittaa myös itse eskplisiittisesti Deweyhin.

348
”affektiivisesta” kokemusalueesta (Deweyn termein ”kokemuksen taustasta”)
tapauksissa, joissa tavanomainen musiikillinen toimintamme kohtaa esteitä. Musiikillinen
kokemus ymmärretään tässä musiikillisten toimintatapojen – tai deweylaisittain
”tottumusten” – funktiona, joka aktivoituu tiettyjen ongelmallisten musiikillisten
situaatioiden yhteydessä.
Musiikillinen merkitys syntyy Meyerin näkökulmasta osana yleistä semioottista
prosessia, jossa ihmiset pyrkivät muotoilemaan elämismaailmaansa merkitykselliseksi ja
orientoimaan tätä kautta maailmasuhdettaan mielekkäämpään suuntaan. Musiikillinen
merkityksentuotto liittyy tämän yleisen semioottisen pyrkimyksen puitteissa ennen
kaikkea tapauksiin, joissa olemme tottuneet ennakoimaan tiettyjä musiikillisten
tapahtumien seuraantoja jossakin sosiokulttuurisessa merkityssysteemissä (Elliottin
terminologiassa ”musiikillisessa käytännössä”). Poikkeama odotetusta laukaisee
emootion, joka toimii musiikillisen merkityksen perustana. Kehittämällä ”tyylillisesti
asianmukaisia odotuksia” musiikin kuuntelijat voivat oppia mukauttamaan
kokemuksensa affektiivisen rakenteen musiikin soivaan muotoon ja näin hiomaan
esteettistä herkkyyttään. Tässä tulee esiin Meyerin varhaisen teorian empiristisyys: koska
musiikin muotoutuminen ja (musiikillisen) kokemuksen rakentuminen heijastavat
toisiaan, musiikillista kokemusta voidaan havainnoida havainnoimalla musiikillisten
tapahtumien välisiä ”objektiivisia” suhteita. (Meyer 1956, Bowman 1998, 166–169.)
Meyer (1967) haki varhaiselle näkökulmalleen lisätukea informaatioteoriasta, jossa
merkityksen (tulkittuna informaatioarvona) katsotaan määräytyvän tulevien tapahtumien
oletetun todennäköisyyden funktiona. Tästä näkökulmasta musiikillinen merkitys on
musiikillis-taiteellisen yllätyksellisyyden funktio: odotetun musiikillisen tapahtuman
”temporaalis-tonaalinen” ennakoitavuus on käänteisessä suhteessa musiikin esteettiseen
arvoon (emt. 11). Koska musiikissa on aina mukana tietty määrä redundanssia, puhdas
yllätyksellisyys ei ole mahdollista: musiikki on kuitenkin banaalia silloin, kun se etenee
”todennäköisimm[i]llä keinoilla todennäköisimp[ii]n päämäär[ii]n” (emt. 21). Hyvässä –
ts. runsaasti informaatioarvoa sisältävässä – musiikissa on aina mukana yllätyksellisyyttä,
jota ei voida palauttaa tyhjentävästi musiikillisen tyylin odotusarvoihin.249
Meyerin varhaisteorian ongelmat ovat hyvin tiedossa (ks. esim. Elliott 1988, 1995, 38,
Bowman 1998, 174–181). Deweylaisesta näkökulmasta näihin voidaan lukea seuraavat
näkökohdat:
1. Meyerin teoria ei ota riittävästi huomioon differentioitumattomasta kokemustaustasta
nousevien tutkimussituaatioiden yksilöllistä luonnetta. Emotionaaliset tilat eivät ole
yleisen kokemustaustan kvantitatiivisia intensifioitumia, vaan niihin liittyy oma
kvaliteettinsa, omalaatuinen emotionaalinen yleissävynsä.
2. Affektiivinen kokemustausta ei ole siinä mielessä yleinen, että sama ”objekti” saisi
aina aikaan samanlaisen emotionaalisen vasteen tiettyjen kulttuurisidonnaisten
odotusarvojen rajoissa. Emootiot vaihtelevat tilannekohtaisesti sen mukaan, mitä
”kokija” on tekemässä ja käymässä läpi tietyssä situaatiossa (ks. Elliott 1995, 195).
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Myöhemmässä teoriassaan Meyer (1989, 13–23) liittää tämän taiteellisen yllätyksellisyyden
musiikin muotoamisen henkilökohtaisiin ”strategioihin”, jotka toimivat sekä yleisten ”lakien”, so.
kognitiivisten äänen hahmottamisen periaatteiden, että tyylillisten ”sääntöjen” kontekstissa (ks.
myös Elliott 1995, 93–94).
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3. Musiikkiin liittyvän esteettisen kokemuksen lähtökohtana eivät toimi ”musiikillinen
hahmo (pattern) ja sen määräämä tunnetila (feeling)” (Bowman 1998, 175).
Pikemminkin musiikillinen hahmo, sikäli kun se koetaan merkityksellisenä,
konstituoituu musiikillisessa toiminnassa, so. niissä tavoissa, joilla muusikot ja
musiikin kuuntelijat työstävät musiikin osaksi kokemustaan. Musiikin ilmaisullinen
muoto ei ole tästä näkökulmasta ennalta annettu sävellyksessä tai esityksessä, vaan
se syntyy käytettäessä musiikkia erilaisiin tarkoituksiin pragmaattisen
merkityksentuoton kulttuurisissa hankkeissa (ks. luku 3.6).
4. Meyerin varhaisteorian voi katsoa sisältävän ongelmallisen tulkinnan esteettisestä
kokemuksesta. Mikäli esteettinen nautinto ymmärretään pelkästään ennalta odotetun
musiikillisen tapahtuman viivästymisestä syntyvän jännitteen psykologisena
seurauksena, kadotetaan helposti näkyvistä kokemussituaation plastisuuteen liittyvä
joustavuus (ks. luku 3.2.3.1). Ei ole niinkään kyse siitä, että esteettisiä emootioita
herää psykologisina tiloina silloin, kun asiat eivät vastaa odotuksiamme.
Pikemminkin kyse on siitä, että kokemussituaatiot jäsentyvät itsessään tuntoisiksi
oman naturalistisen dynamiikkansa pohjalta virittyen tätä kautta jo lähtökohdissaan
emotionaalisiksi tavalla, joka säilyy kokemuksen läpäisevänä kvaliteettina
kokemussituaatioiden eriytyesssä tunnekokemuksiksi. Vastaavasti musiikkiin liittyvä
esteettinen merkitys ei ole sen rakennetekijöiden välisten suhteiden psykologinen
funktio, vaan pikemminkin tapa, jolla musiikkiin liittyvät kokemussituaatiot
muotoutuvat
musiikillisen
merkityksentuoton
prosessissa.
Musiikilliseen
kokemukseen sisältyy näin emotionaalisen kvaliteetin mahdollisuus alusta alkaen,
mutta vain mielekkään toiminnan kautta (joka on mahdollista vain älyllisesti
hallitussa sosiokulttuurisessa käytännössä) tämä kvaliteetti voi jäsentyä erityistä
emotionaalista syvyyttä sisältäviksi esteettisiksi kokemuksiksi.
5. On myös muistettava, että Deweylle kokemussituaatioon sisältyvä konflikti on
reflektiivisen ajattelun tai käsitteellistämisen looginen lähtökohta. Dewey tekee eron
kokemuksen itsessään määräytymättömän (emotionaalisen) ”taustan” ja symbolisesti
välittyneen (käsitteellisen) ”etualan” välille. Kyse ei ole pelkästään psykologisesta
erottelusta esitietoisen ja tietoisen kokemuksen välillä, vaan loogisesta (ja tätä kautta
psykologisesta) erottelusta tutkimuksen lähtökohdan ja sen lopputuloksen (tai
pikemminkin sen päämäärän) välillä. Tästä näkökulmasta musiikillinen teos tai
tapahtuma esittää lähinnä aineistoa merkityksentuotolle. Musiikillisen aineiston
mielikuvituksellisen käsittelyn yhteydessä esiin tulevat uudet kokemuskvaliteetit
toimivat ennen kaikkea vihjeinä siitä, mitä aineistolla voidaan saada aikaan.
Vihjeisiin tarttumista luonnollisesti helpottaa aiempi kokemus siitä, miten
musiikilliset tapahtumat voivat muotoutua tietyssä musiikkityylissä. Keskeistä on
kuitenkin ymmärtää, että musiikillinen aineisto toimii välineenä laajemmassa
semioottisessa merkityksentuoton hankkeessa, jonka avulla jäsennämme
elämismaailmaamme kulttuuriksi. Musiikillisen merkityksen perustaa ei ole näin
ollen syytä erottaa muusta merkityksentuotosta palauttamalla se musiikillisten
äänitapahtumien välisiin suhteisiin tai näiden suhteiden ja emotionaalisten tilojen
välisiin yhteyksiin. Keskeistä merkityksen tulkinnan kannalta on se, mihin
musiikillinen toiminta tähtää. Tarkoitusperiä voi tietysti olla monia tilanteesta ja
henkilöistä riippuen. Musiikki voi esimerkiksi toimia osana emotionaalis-esteettistä,
instrumentalistista ja kognitiivista (formaalis-käsitteellistä) merkityksentuottoa.
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Lisäksi se voi toimia pedagogisena välineenä ja yhteiskunnallisena voimavarana,
osana kulttuuria deweylaisessa mielessä. (Ks. Bowman 2000b.)
6. Meyerin varhaisteorian ongelmana voi myös pitää siinä esitetyn merkityskäsitteen
moniselitteisyyttä (Bowman 1998, 179). Tällä moniselitteisyydellä voi nähdä olevan
yhtymäkohtia klassisen pragmatismin semioottiseen teoriaan (ks. Meyer 1956, 34,
vrt. luvut 3.1.1, 3.4.2 ja 3.4.3). Meyer (1956, 35) erottaa toisistaan kaksi merkityksen
tapaa, (1) ”osoittavan” (designative) ja (2) ”ruumiillistetun” (embodied). Näistä vain
ensimmäiseen liittyy kielellistä (symbolista) viittaavuutta. ”Ruumiillistunutta”
merkitystä voi pitää ikonisena (tai indeksaalisena) siinä mielessä, että siinä
merkitsevä ja merkitty ovat (tai ainakin näyttävät olevan) yhtä: esimerkiksi
aamunsarastuksen valon voi ajatella merkitsevän päivänkoittoa ja olevan samalla osa
sitä (emt.). Meyerin (emt.) mukaan musiikin ”ruumiillistunut” merkitys viittaa toisiin
musiikillisiin tapahtumiin osana musiikillista kokonaisuutta. Musiikki voi toki myös
viitata itsensä ulkopuolelle, mutta sen keskeisin merkitys, ja tätä kautta myös sen
pedagogisen sisällön ydin, piilee sen säveltapahtumien välisissä rakennesuhteissa.
Meyer nimitti näitä sisäisiä suhteita (tai ”kaavoja”, patterns) syntaktisiksi.
Syntaktisiin ”kaavoihin” kuuluvat kvantisoituina aste-eroina tai proportionaalisina
suhteina ilmaistut musiikilliset hahmot, joita voidaan mallintaa perinteisen
nuottikirjoituksen avulla (melodia, harmonia, rytmi). Näistä poiketen nonsyntaktiset
(tai ”statistiset”) suhteet ovat jatkuvia: ne eivät muodosta aste-eroihin perustuvia
järjestelmiä, vaan joko vaihtuvat toisikseen tai sulautuvat yhteen liukuvasti, ilman
aste-eroja (esim. äänenväri, tekstuuri, tempo, artikulaatio ja dynamiikka). Keskeistä
on ymmärtää, että syntaktiset suhteet tuottavat Meyerin näkökulmasta musiikin
primaarisen muodon, formaalisen analyysin tärkeimmän kohteen. (Meyer 1989, 14–
16, 209–211, ks. myös Reimer 1989, 72.) Tähän liittyvästi voidaan argumentoida,
että koska Meyer tekee eron musiikin aistillisen kokemisen ja musiikin itsensä
muodon välille, hän on vaarassa kadottaa näkyvistä musiikillisen kokemuksen
kokonaisvaltaisen ”dynaamis-kinesteetisen luonteen”. Tällöin Meyerin teoria on
helppo alistaa fenomenologiselle ja pragmatistiselle kritiikille, jotka molemmat
pyrkivät muistuttamaan musiikillisen merkityksen situoidusta, ruumiillistuneesta
perustasta. (Bowman 1998, 180.)
7. Meyerin teoria ei näytä myöskään tekevän oikeutta maailman musiikkikulttuurien
moninaisille tavoille harjoittaa musiikkia (emt.). Ensinnäkin se on vaarassa syyllistyä
asomaattisuuteen, musiikin muodon irrottamiseen kehollis-aistisesta perustastaan
(vrt. luku 3.6). Lisäksi se näyttää jättävän huomioimatta musiikin fenomenologisen
prosessuaalisuuden, ”suorista, välittömistä, kvasifysikaalisista – – kvaliteeteista
koostuvan tekstuurien, äänenvärien, eleiden ja rytmisen virran”, joka näyttää olevan
useimpia ”etnisiä” musiikkeja yhdistävä tekijä (Keil, lainattu teoksessa Bowman
1998, 180). Pyrkimyksessään absoluuttiseen ilmaisun teoriaan sen voi näin katsoa
syyllistyvän etnosentriseen painotukseen, joka tekee enemmän oikeutta länsimaiselle
formalistis-akateemiselle musiikin korkeakulttuurille kuin maailman erilaisille
tavoille nauttia musiikista.250
250

Sekä Keil (1966) että Elliott (1988) viittaavat oman Meyer-kritiikkinsä yhteydessä jazz-musiikin
toistuviin piirteisiin, jotka eivät Meyerin näkökulmasta näytä täyttävän musiikillisen merkityksen
ehtoja. Jazzissa (ja yleisemmin monissa afroamerikkalaisissa ja afrikkalaisperäisissä musiikin
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Kuten (1988, 23) Elliott huomauttaa, Meyer pyrki myöhemmässä ajattelussaan
ylittämään etnosentrisyyteen liittyviä ongelmia ottamalla paremmin huomioon erilaisten
musiikkikulttuurien ”suhteellisen rikkauden” (ks. myös Bowman 1998, 181–188). Tähän
liittyi konflikti- ja informaatioteorian väistyminen Meyerin musiikin merkityksen teorian
keskipisteestä musiikin ”objektiiviseen” muotoon keskittyvän musiikkikriittisen otteen
tieltä (ks. Meyer 1973, 1989). Meyerin myöhemmät kirjoitukset viittaavatkin Elliottin
(1988) mukaan käsitykseen, joka ei enää hae musiikin pedagogista merkitystä sen
syntaktisten suhteiden ja affektiivisesta kokemuksesta eriytyvien spesifisti musikaalisten
emootioiden välisestä yhteydestä, vaan tunnustaa, että erilaisiin musiikkikultuureihin
liittyy hyvinkin erilaisia tyylisidonnaisia tapoja kokea, tuottaa ja tulkita musiikillista
merkitystä.
Tässä yhteydessä olen keskittynyt lähinnä Langerin estetiikan ja Meyerin
varhaisteorian ongelmiin, sillä näiden teorioiden kritiikki on toiminut keskeisenä
taustatekijänä praksiaalisten musiikkikasvatusfilosofien arvostelussa esteettistä
näkökulmaa kohtaan. Kaikkein vahvin kritiikki näyttää kiertyvän monikulttuurisen
näkökulman ympärille. Niinpä esimerkiksi Elliott (1988, 31) pitää etnosentrisenä
Reimerin (1970) langerilaista käsitystä musiikkipedagogiikasta ”tunteen kasvatuksena”.
Elliott (1988, 31) myös katsoo, että kiinnittyessään harhaiseen käsitykseen musiikin ja
tunteen välisestä suhteesta ja ohjatessaan tätä kautta harhaan musiikillisen merkityksen
perustaa koskevassa kysymyksessä ”vallitseva filosofia musiikkikasvatuksesta
esteettisenä kasvatuksena – – ei voi asianmukaisesti palvella” jazzin, kansanmusiikkien ja
”maailman musiikkien” opetusta. Määttänen (2003) taas katsoo, että Reimerin ajattelun
taustalla vaikuttaa vanhentunut musiikin merkityksen teoria, joka ei tee oikeutta
musiikillisen merkityksen monipuolisuudelle.251 Musiikilliselle merkitykselle ei
Määttäsen (emt.) mukaan tarvitse olettaa mitään omaa kielellisestä tai käytännöllisestä
merkityksestä erillistä viittauskohdettaan. Musiikillisen ja kielellisen merkityksen välinen
suhde on mahdollista ymmärtää naturalistisesti, saman semioottisen merkityksentuoton
prosessin erilaisina ilmentyminä erilaisissa konteksteissa (vrt. Reimer 2003). Määttäsen
(2003, 9) kritiikki on avoimen deweylaista: hän peräänkuuluttaa käsitystä, jossa
musiikillinen merkitys kontekstualisoidaan osaksi niitä tapoja, joilla ”toimimme ja
havaitsemme musiikillisesti” erilaisissa kokemussituaatioissa. Tästä näkökulmasta
merkitys ei ”matkusta nuottien mukana”, vaan liittyy siihen, mitä nuoteilla ja
musiikillisella aineksella tehdään (emt., ks. myös Määttänen & Westerlund 1999,
Westerlund 2002).
tyyleissä) nimenomaan toistuvat (sykliset) musiikilliset hahmot ja niiden rytmiset ja soinnilliset
variaatiot toimivat keskeisenä ”ilmaisullisina ehtoina” (emt. 21). Koska nämä tekijät ovat Meyerin
katsannossa nonsyntaktisia, ja näin ollen toissijaisessa asemassa, Meyerin varhaisteorian
näkökulma ei auta ymmärtämään niiden asemaa afroamerikkalaisen musiikin ilmaisullisessa
muodossa. Samalla se on vaarassa trivialisoida kaikkien kuulonvaraisten musiikkikulttuurien
ilmaisukeinojen merkityksen.
251
Määttäsen kritiikki koskee Reimerin A Philosophy of Music Education -teoksen tuoreinta
painosta (Reimer 2003). Vaikka praksiaalisen kritiikin kärki on aiemmin kohdistunut teoksen
kahteen ensimmäiseen painokseen (ilm. 1970 ja 1989), myös uusin painos on saanut osakseen
samantyyppistä arvostelua. Ks. tarkemmin artikkelit MayDay-ryhmän Act-aikakauslehden
numerossa 1/2003 (saatavilla www-muodossa osoitteessa <http://mas.siue.edu/ACT/index.html>).
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Vastaava kritiikki kohdistuu myös esteettiseen musiikkikasvatusfilosofian piirissä
hyödynnettyyn musiikillisen teoksen (musical work) käsitteeseen (Elliott 1995, 201–
203). Reimerin (1989, 93) esteettisessä musiikkikasvatusfilosofiassa musiikillisen
teoksen ”ilmaisullinen organisaatio” toimii lähtökohtana esteettiselle kokemukselle.
Reimer katsoo, että musiikillisen teoksen ilmaisullisessa organisaatiossa kasvava kohtaa
symbolisessa muodossa ”tunnepitoiseen kokemukseensa” kätkeytyviä ”immanentteja
kvaliteetteja” (emt.). Musiikkikasvatus edellyttää musiikillisen teoksen ”ilmaisullisen
kokonaisuuden kunnioittamista” ja huomion ensisijaista kiinnittämistä sen ”äänten
ekspressiiviseen organisaatioon” (emt. 54, 72). Vaikka musiikkikasvatuksen tulisi käyttää
joustavia työtapoja ja pyrkiä aktiivisiin musiikin harjoittamisen muotoihin osana
esteettistä kasvatusta, sen pääpainon tulisi olla ennen kaikkea musiikillisten teosten
ilmaisullisten piirteiden analyysissa ja niiden tarjoamassa esteettisessä nautinnossa:
”kaikissa opetus-oppimisvuorovaikutuksissa taiteen kanssa tulee etsiä esteettistä
merkitystä” (emt. 93).
Praksialistien mukaan musiikillista teosta – ymmärrettynä tavanomaisessa mielessä,
edeltä käsin muotoiltuna ilmaisullisena kokonaisuutena (Elliottin termein ilmaistuna
”designina”) – ei enää tarvitse pitää globaalissa mielessä musiikillisen merkityksen (eikä
myöskään musiikin pedagogisen merkityksen) perustana (emt. 92–93, 139). Tähän on
lähinnä kolme syytä: (1) Ensinnäkin musiikkisosiologinen kritiikki on osoittanut koko
musiikillisen taideteoksen käsitteen etnosentriseksi (Elliott 1995, 34–35, ks. myös tämän
tutkimuksen luku 3.6). (2) Toiseksi musiikilliseen teokseen keskittyminen rajaa
tarpeettomasti musiikkipedagogiikan toimialuetta: musiikkikasvattajien huomion tulisi
ennemminkin kiinnittyä niihin moninaisiin tapoihin, joilla musiikki voi toimia osana
ihmiselämää (ks. Alperson 1991, 228–233). (3) Kolmanneksi voidaan pohtia yleisesti
ottaen
vakiintuneen
taideteoksen
käsitteen
relevanssia
oman
aikamme
musiikkikasvatuksessa. Tällöin herää myös yleisempi kysymys siitä, palveleeko moderni
taideteoskäsitys demokraattisen yhteiskunnan taidekasvatusta. Viimeisessä kysymyksessä
palaamme jälleen Deweyn rekonstruktiivisen estetiikan kriittisiin teemoihin (ks. luku
5.2).
Kuten aiemmin on käynyt ilmi (luvussa 3.6), Dewey ehdotti naturalisoidussa
estetiikassaan taideobjektin (art object) ja taideteoksen (art work) käsitteiden erottamista
toisistaan. ”Taideobjekti” (design, artefakti tai tapahtuma) on tästä näkökulmasta
korkeintaan taideteoksen, ts. taiteeseen liittyvän temporaalisesti jäsentyvän kokemuksen,
”aineellinen” (so. empiirisen havainnon kohteena toimiva) vaihe. Varsinainen ”taideteos”
muotoutuu täyttymyksellisessä kokemuksessa (an experience), jossa kokemuksen
artistinen ja esteettinen, ”tekevä” ja ”läpikäyvä”, puoli asettuvat tasapainoon.
Deweyn estetiikan näkökulmasta myös musiikillisessa teoksessa on ennemmin kyse
jostain, jota ”työstetään” kuin ennalta käsin tehdystä ”työstä”.252 Musiikillinen teos ei ole

252

”Teos”-termin sijasta tässä yhteydessä istuisikin ehkä paremmin termi ”työ” ymmärrettynä
merkityksessä, jossa taiteilijat sitä usein käyttävät – so. viitaten johonkin, joka on ”tekeillä”,
käynnissä olevaan hankkeeseen tai projektiin. Deweyn taideteoskäsitteen tekee hankalaksi
ymmärtää se, että sen näkökulmasta taideteos jatkaa ”valmistumistaan” kokemuksessa, mikä
tarkoittaa, että ”taidetyö” jatkuu periaatteessa loputtomasti – tai ainakin niin kauan kun sille löytyy
potentiaalista yleisöä, potentiaalisia teoksen hyödyntäjiä kokemuksessa. Deweyn taideteoskäsite
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hermeneuttisesti suljettu teksti, vaan pikemminkin merkityksen tulkinnan enemmän tai
vähemmän avoin mahdollisuus. Tämä näkökulma on helppo yhdistää Deweyn estetiikan
käsitykseen teoksesta jonain, joka muotoutuu taiteen harjoittajan kokemuksessa (ks. luku
3.6).
Näyttää siis siltä, että estetiikasta ei tarvitse luopua kokonaan laajennettaessa
esteettisen musiikkikasvatusfilosofian praksiaalista kritiikkiä Deweyn viitoittamaan
suuntaan. Eteen näyttää kuitenkin tulevan väistämättä esteettisen käsitteen rekonstruktio
(ks. Elliott 1995, 35, Regelski 2000a). Tähän rekonstruktioon liittyy keskeisenä piirteenä
kulttuurisen kritiikin mahdollisuus. Filosofinen kritiikki liittyi Deweyn filosofiassa
melioristiseen uskoon siihen, että pragmatistinen filosofia voi auttaa parantamaan elämää
auttamalla ratkaisemaan ”ihmisten ongelmia” (Sleeper 1986, luku 8). Dewey katsoi, että
tämän filosofian funktion toteutuminen edellyttää laajamittaista halua sitoutua
demokraattisen elämäntavan kulttuuriseen projektiin. Myös estettiikan rekonstruktio tulee
Deweyn filosofian yhteydessä ymmärtää meliorismin näkökulmasta: avainasemassa on
tällöin sen pohtiminen, millainen arvo estetiikalla voi olla uuden, entistä paremman
(kehittyneemmän, demokraattisemman) kulttuurin rekonstruktiossa. Tämä selittää, miksi
rortylainen eettisen käytännön rajaaminen itsensä luomisen esteettiseksi projektiksi ei
tule kysymykseen Deweyn näkökulman yhteydessä (ks. luku 5.2). Sen sijaan, että Dewey
palauttaisi etiikan estetiikkaan ja ymmärtäisi jälkimmäisen subjektikeskeisesti, estetiikka
sisältyy Deweylla yhteiskunnallisen filosofisen rekonstruktion projektiin pyrkien
osoittamaan tämän projektin puitteissa ihmisten elämään liittyviä itsessään nautinnollisia
momentteja. Deweyn estetiikka ei ole myöskään kiinnostunut estetiikan tutkimuskohteen
sulkemisesta ”käärepaperiteorian” sisälle, vaan pikemminkin sellaisten estetiikan
käytännöllisten implikaatioiden kaavailusta, jotka tukevat hyvään elämään pyrkivää
demokratiaa (vrt. luku 5.2).
Oman aikamme laajempaan musiikkikasvatusfilosofiseen keskusteluun sovellettuna
edellä esitetyn voidaan ajatella johtavan seuraaviin ajatuksiin (ks. myös Väkevä 1999a,
luku 8.1):
(1) Musiikkikasvatusfilosofia, joka rajaa musiikin pedagogisen merkityksen
musiikillisten designien (”teosten” perinteisessä mielessä) havainnoinnista saatuihin
esteettisiin kokemuksiin, on liian rajattu pragmatistisiin tarkoituksiin. Se tulee korvata
laajemmalla kontekstuaalisella estetiikalla, joka kykenee ottamaan huomioon erilaiset
tavat tuottaa musiikillista merkitystä osana inhimillistä merkityksentuottoa. ”Inhimillinen
merkityksentuotto” viittaa deweylaisesta näkökulmasta siihen sosiaalisten tapojen
moninaisuuteen, jonka kautta kasvavien kokemussituaatiot jäsentyvät kulttuurisiksi
elämänmuodoiksi. Kyse ei siis ole pelkästään ”kulttuureista” strukturaalisessa mielessä,
sosiaalisten tapojen verkostoina tai diskurssien risteytyminä, vaan myös näitä
perustavammasta luontoperäisestä toimintataipumuksesta, jonka avulla sosiaalinen elämä
muodostuu kulttuuriksi. Dewey nimitti tätä taipumusta yksinkertaisesti kasvuksi
(growth). Vaikka kasvu voi saada eri kulttuuripiireissä hyvinkin erilaisia ilmentymiä, se
voidaan ymmärtää myös globaalissa mielessä. Tämä ei kuitenkaan edellytä modernin
pedagogisen teorian transsendentaalis-teleologista näkökulmaa, jossa kasvu jäsennetään
liikkeenä kohti ennalta määrättyä tai asetettua sivistyspäämäärää. Pikemminkin voidaan
onkin helpompi mieltää ajallisten taiteiden yhteydessä. Se muistuttaa myös ei-länsimaisia
taidekäsityksiä (ks. myös Westerlund 2002, luku 3.3).
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ajatella, että kyse on itsensä konstituoivan elämänmuodon orgaanisesta yhteydestä,
inhimillisestä kasvusta biologisten säätelytaipumusten emergenttinä kehitysmuotona.
Kasvu ymmärretään naturalistisesti, evoluutioteoreettisin termein ilmaistuna
elämänmuodon sisäisenä differentiaationa, johon liittyy yhteinen lajityypillinen
(geneettinen ja yhteiskunnallis-kulttuurinen tai ”memeettinen”) perusta.253 Koska
musiikki on osa tätä inhimillisten elämänmuotojen differentiaatiota ja sen puitteissa
tapahtuvaa kulttuurin muotoutumisen prosessia, se on myös osa inhimillistä kasvua, mikä
tarkoittaa, että sen asema informaalissa kasvatuksessa on itsestään selvä eikä edellytä
erityisiä perusteluja. Voidaan sanoa, että musiikillista kasvua ”tapahtuu jo”: musiikki on
osa
inhimillistä
elämää
riippumatta
systemaattisen
musiikkikasvatuksen
kontribuutioista.254
(2) Vaikka musiikillista kasvua ”tapahtuu jo” erilaisten musiikillisten käytäntöjen
puitteissa, musiikkikasvatusta ei pidä palauttaa kokonaan näiden käytäntöjen sisällä
määriteltyihin toiminta- ja arvostustapoihin ja tätä kautta musiikilliseen enkulturaatioon
tai sosiaalistumiseen. Musiikkikasvatuksella voi myös ajatella olevan oma sijansa osana
yleistä pedagogiikkaa ja ”yleissivistystä”. Musiikkikasvatuksen asema yleissivistyksessä
on perusteltavissa naturalistisesti, ilman viittauksia transsendentaalisiin arvoperustoihin.
Deweylaisesta näkökulmasta sivistyksen käsite on mahdollista naturalisoida ottamalla
huomioon kasvatuksen konstitutiivinen merkitys inhimillisessä merkityksentuotossa.
Sivistyksen voidaan ymmärtää tätä kautta toteutuvan sosiaalisessa kasvussa itsessään,
niissä tavoissa, joilla inhimillinen elämänmuoto voi laajentaa valmiuksiaan toimia
globaalina kulttuurina (ks. luku 4.3.2.1). Systemaattisen pedagogiikan tehtävänä ei ole
tästä näkökulmasta ennalta käsin asetetun sivistyspäämäärän toteuttaminen, vaan
erilaisten
empiiristen
elämänsituaatioiden
moninaisuuteen
kätkeytyvien
merkitysmahdollisuuksien toteuttaminen osana hyvää elämää. ”Hyvä elämä” edellyttää
Deweyn näkökulmasta demokraattisen elämäntavan vaalimista jokapäiväisissä
sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. Taiteella ja taidekasvatuksella on tässä hankkeessa
keskeinen merkitys. Dewey katsoo, että demokraattinen elämäntapa edellyttää
”kokemuksen taiteen” ja siihen liittyvän älyllisen reflektion mahdollisimman täyttä
hyödyntämistä mahdollisimman monella inhimillisen elämän alueella. Musiikkikasvatus,
osana taidekasvatusta ja esteettistä kasvatusta, on tästä näkökulmasta yksi kokemuksen
kultivaation väline, mikä tarkoittaa, että se ei ole sinänsä arvokkaampi tai
vähempiarvoisempi kuin muutkaan kasvatuksen osa-alueet. Sikäli, kun systemaattinen
musiikkikasvatus auttaa ”kartuttamaan kokemuksen merkitystä ja lisää kykyä ohjata
tulevan kokemuksen kulkua”, se on osa yleissivistävää pedagogiikkaa.

253

”Memeettinen” viittaa tässä zoologi Richard Dawkinsin (1976, luku 11) naturalistiseen
kulttuurikäsitykseen, jossa kulttuurinen siirto ymmärretään ”meemien” replikaatioksi, proseesiksi,
jossa ”meemit” – kulttuuriset merkitysyksiköt – kopioivat itsensä imitaation ja kielen välityksellä
eri tajunnoissa tavalla, joka on paitsi analoginen geenien replikaatiolle, myös perustuu siihen.
Vaikka meemiteoria olisi ollut todennäköisesti Deweylle liian reduktionistinen, sitä voi käyttää
heuristisesti muistuttamaan kulttuurin evolutionaarisesta perustasta.
254
Tämä ajatus on myös tullut esiin viime vuosina keskustelussa, joka koskee ”etnisten” ja
afroamerikkalaisten musiikkien informaalisten oppimiskäytäntöjen sovellettavuutta yleiseen
musiikkikasvatukseen. Ks. esim. Moisala (1995), Small (1998), Green (2001).
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(3) Musiikkikasvatus voi paitsi auttaa omalta osaltaan kasvavien kokemuspiirin
laajenemiseen sisältyvien merkitysvihjeiden realisaatiossa, myös osoittaa erityisiä tapoja,
joilla pragmaattinen merkityksentuoton virta on mahdollista kanavoida esteettisiksi
kokemuksiksi käytännöllisessä toiminnassa. Tässä esteettisessä tehtävässä ns. ”klassiset”
musiikkikappaleet voivat toimia esikuvina siinä missä muutkin ”taideobjektit”.255 On
kuitenkin tärkeää ymmärtää, että arvostetuinkin musiikki on pragmatistisen pedagogiikan
kannalta aina jotain kokemuksellisesti työstettävää, mikä tarkoittaa, että sen arvo täytyy
realisoida kasvavan tulevassa elämässä. ”Klassiset” musiikkitaiteen esimerkit toimivatkin
parhaimmillaan maamerkkeinä, paradigmaattisina esimerkkeinä tavoista, joilla
musiikillinen taide voi tulla osaksi kasvavien elämä-kokemusta. ”Klassisille teoksille” ei
tule kuitenkaan suoda yksinoikeutta toimia ”hyvän” musiikin paradigmoina.
Pragmaattisesta näkökulmasta paraskin musiikki on aina ”hyvää johonkin”, ts. sillä on
arvoa kommunikatiivisen merkityspiirin laajentamisessa osana demokraattista elämää
(ks. Regelski 2000b). Musiikin ”hyvyys” on siis aina situationaalista ja kontekstuaalista:
se kiinnittyy erilaisten kokemussituaatioiden mahdollisuuksiin määrittyä eri tavoin eri
yhteyksissä.
Edellä esitetty ei sulje pois sitä, että klassiset teokset voivat olla myös itsessään
arvostettavia siinä mielessä, että ne voivat toimia tietyissä kulttuurikonteksteissa
esteettisen havainnon kohteina ja esteettisen nautinnon lähteinä (perinteisessä mielessä,
kontemplatiivisesti ymmärrettynä). Tällöin klassisissa teoksissa voidaan katsoa
kulminoituvan taiteellisia merkityksentuoton hankkeita tavoilla, joilla voi olla
sukupolvesta toiseen kestävää arvoa, joka voi myös ylittää kulttuurisia rajoja (vrt. luku
4.2.3.3). Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että ”klassiset teokset” olisivat itsessään arvokkaita.
Musiikillisen taiteen arvo ei määräydy suoraan sävellyksen (ja/tai esityksen) funktiona,
vaan toteutuu (tai ”löydetään”) osana ”taideteosta”, ts. musiikkiin liittyvän kokemuksen
muotoutumista. ”Klassinen” musiikki on tästä näkökulmasta arvostettavaa silloin, kun se
auttaa tuottamaan merkitystä, ts. laajentamaan inhimillisen kokemuksen arvoulottuvuutta
ja tätä kautta parantamaan elämisen laatua. Deweyn aksiologian termein ilmaistuna
musiikkiin liittyvät arvot ovat ”arvostuksia”, käytännöllisiä tapoja orientoitua elämään
(ks. luku 3.5.1).
(4) On tärkeää muistaa, että Deweyn visiossa kaunotaiteisiin liittyvät itsessään
arvokkaat (so. esteettiset) momentit toteutuvat sosiaalisessa toiminnassa tutkimuksen ja
kommunikaation ehdoilla, mikä tarkoittaa, että myöskään musiikkikasvatuksen esteettisiä
arvotavoitteita ei ole syytä erottaa kategorisesti ”teknisen” toiminnan ja ”teoreettisen”
ajattelun välineellisistä arvotavoitteista. Tämä kokonaisvaltaisuuden ajatus heijastuu
255

”Klassisten teosten” luokka on kuitenkin hyvä ymmärtää laajasti, siten että ne käsittävät
kaikkien musiikkikäytäntöjen piirissä arvostettavat ”kuunneltavat” (”listenables”; ks. Elliott 1995,
41–43). Vaikka Dewey itse ilmeisesti arvotti länsimaisen kaunotaiteen laadukkaammaksi kuin
etnisten kulttuurien taiteen ja populaaritaiteen, hänen rekonstruktiivinen taideteoriansa edellyttää
nähdäkseni kulttuurisensitiivisyyttä (vrt. luvut 4.3.3.2 ja 4.4.1.4). Kuten Shusterman (1997c)
huomauttaa, Deweyn pragmatistinen estetiikka tarjoaa myös mahdollisuuden ottaa huomioon
vaihtoehtoisia musiikillisia arvostuksia ja näin irtautua perinteisestä länsimaisesta korkea- ja
populaarikulttuurin välisestä esteettisestä jaosta. Shusterman (1997c, 1999) on itse käyttänyt
pragmatistiseen estetiikkaan viittaavaa argumentaatiota tarkastellessaan rap- ja country-musiikkien
estetiikkaa.
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Deweyn opetussuunnitelma-ajattelussa: Dewey katsoi, että lukuaineet ja taide- ja
taitoaineet edustavat saman inhimillisen kokemuspiirin eri puolia (ks. luku 1.1).
Eheytetty opetussuunnitelma edellyttää, että taideaineet integroidaan mahdollisimman
monin kiinnikkein muihin aineisiin. Tästä näkökulmasta myöskään musiikkikasvatusta ei
tulisi eristää pelkäksi ”koulumusiikiksi” tai konservoida omaksi alueekseen
musiikkioppilaitoksiin.256 Yleisen musiikkipedagogiikan tehtävänä on uusien
merkitysmahdollisuuksien avaaminen musiikillisessa toiminnassa osana pedagogista
kulttuuria.
Pragmatistisesta näkökulmasta kiinnostuneiden musiikkikasvattajien on tärkeää
ymmärtää, että sen esteettisen käsitteen rekonstruktioon liittyy keskeisesti perinteisten
taideteoreettisten dualismien ylittäminen, Claire Detelsin termein ”pehmeiden rajojen”
politiikka (Detels 2002, ks. myös Väkevä 2000a). Erityisen tärkeää on ymmärtää, että
tällöin taidekasvatukselle ei tarvitse viitoittaa omaa selvästi rajattua aluettaan, koska
taidekasvatus on yleisessä mielessä kaiken kasvatuksen edellytys. Dewey katsoo, että
ainejakoisessa opetussuunnitelmassa tiukasti eri oppiaineille ja oppiaineryhmille rajatut
alueet ovat seurausta institutionaalisesta politiikasta, jonka kautta on haluttu pitää yllä
antiikista periytyvää filosofista jakoa tietämisen, taidon ja taiteen välillä. Deweyn
mukaan tämä erottelu ei ole kuitenkaan tarpeellinen demokraattisessa yhteiskunnassa.
Kyse ei ole siitä, että kiellettäisiin esimerkiksi tiedollisen tai taidollisen opetuksen
merkitys sinänsä, vaan siitä, että korostetaan näiden keskinäistä yhteyttä inhimillisen
merkityksentuoton taiteen osana. Dewey piti ”teoriaa” ja ”käytäntöä” kaiken oppimisen
toisiaan edellyttävinä momentteina, instrumentalistisessa logiikassa kuvatun ”kokemisen
taiteen” vaiheina. Hän näki myös vaivaa, jotta hänen learning by doing -ajatustaan ei
otettaisi kapeassa, pelkkään taitokasvatukseen viittaavassa merkityksessä. Vaikka
oppiminen (ja laajassa mielessä kaikki merkityksentuotto) alkaa aina empiirisestä
elämänpiiristä, käytännöstä nousevasta ongelmallisesta situaatiosta, ja pyrkii
ratkaisemaan tähän situaatioon sisältyvän ongelman käytännön välityksellä,
ongelmanratkaisuun liittyvä oppiminen edellyttää myös käsitteellistämistä, jotta se voisi
palvella kasvatuksen moraalista tehtävää, älyllisen elämänmuodon konstituutiota
kommunikatiivisessa käytännössä (ks. Miettinen 1999). Musiikin oppimiseen
sovellettuna tämä voisi tarkoittaa, että erilaiset musiikilliseen kompetenssiin liittyvät
tiedollis-taidolliset valmiudet – Elliottin (1995, 53–70) terminologiassa ”formaaliset”,
”informaaliset”, ”impressionistiset” ja ”ohjaavat” – sulautuvat yhteen parhaiten silloin,
kun musiikillinen oppiminen sulautuu osaksi proseduraalista elämänhallinnan
praksista.257

256

”Koulumusiikki” viittaa tässä sellaiseen kouluissa harjoitettavaan musiikkitoimintaan, jolla on
vain pinnallisia kiinnikkeitä koulun seinien ulkopuolisiin musiikkikulttuureihin (vrt. Swanwick
1999, 36–41). Musiikkikasvatuksen eriytymistä ”koulumusiikiksi” ovat arvostelleet sekä esteettisen
että praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian kannattajat. Lydia Goehr (1992) on puolestaan
esittänyt kattavan kritiikin länsimaisen taidemusiikki-instituution konservoivaa politiikkaa kohtaan
teoksessa The Imaginary Museum of Musical Works. Teos on inspiroinut uudempaa
musiikkikasvatusfilosofista keskustelua (ks. esim. Elliott 1995, 24–25, 34–35, Regelski 1996b).
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Elliott (1995) rajaa omassa tarkastelussaan tällaisen proseduraalisen tieto-taidon musiikillisen
käytännön piiriin. Nähdäkseni ajatus voidaan kuitenkin laajentaa oppimiseen yleensä silloin, kun
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(5) Kun tunnustetaan tieto- ja taitoalojen historiallinen yhteys taiteeseen, on
mahdollista löytää uudelleen kadotettu pragmaattinen rationaliteetti, joka liittää
tietämisen
ja
taitamisen
yhteen
inhimillisessä
yhteisöelämän
taiteessa.
Musiikkikasvatusfilosofissa tämä ohjaa ”keskitien” näkökulmaan, joka ei palauta
musiikin pedagogista arvoa jonkin tietyn kulttuurin piirissä arvostettuihin tekemisen ja
kokemisen tapoihin, mutta ei myöskään jää etsimään universaalia selitystä musiikin
erityisarvolle jonkin tietyn musiikkikäytännön diskurssin ehdoilla. Vaikka
käytäntösidonnaiset musiikkikriittiset pohdinnat muodostavatkin keskeisen ongelmaalueen määriteltäessä erilaisia mahdollisuuksia arvostaa musiikkia, on tärkeää tunnustaa
pedagogisen kritiikin ensisijaisuus musiikkikasvatuksessa. Tämä tarkoittaa, että
musiikkikasvatuksen filosofia ei voi perustua musiikin filosofiaan siinä mielessä, että
”musiikkikasvatuksen luonne on riippuvainen musiikin luonteesta” (Elliott 1995, 12, ks.
myös Reimer 1989, Westerlund 2002, 14). Vaikka on selvää, että musiikkikasvatus
tapahtuu aina musiikillisen käytännön sosiokulttuurisessa kontekstissa ja joutuu ottamaan
huomioon tätä kontekstia määrittävän diskurssin, kriittiset mahdollisuutensa tunnustavan
musiikkikasvatuksen filosofian ei tarvitse määräytyä tietyn musiikillisen käytännön
piirissä vallitsevan musiikkikäsityksen pohjalta. Musiikkikasvatukseen liittyy
kulttuurisidonnaisten arvojen ja standardien kunnioituksen rinnalla myös yleisempi
arvoulottuvuus. Tällaisen yleisemmän ulottuvuuden merkitys tulee esiin tarkasteltaessa
musiikkikasvatusta
ja
taidekasvatusta
laajemmasta
filosofis-antropologisesta
näkökulmasta. Deweyn pragmatistinen pedagogiikka ja sen taustalla vaikuttava
”pehmeä” naturalismi voivat auttaa hahmottamaan tätä laajempaa ulottuvuutta tavalla,
joka tekee oikeutta eri kulttuuripiirien tavoille ymmärtää musiikin merkitystä osana
ihmiselämää: tätä kautta se voi pitää näkyvissä musiikin pedagogisen potentiaalin, sen
todellisen mahdollisuuden vaikuttaa.

lähtökohtana on pragmatistinen pedagogiikka. Ks. myös Väkevä (1999a), jossa olen pohtinut
Elliottin mallin implikaatioita musiikkikasvattajan ammatillisen kompetenssin kannalta.
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