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1 JOHDANTO 

”maailmassa jokainen elävä olento, jolle on kehkeytynyt kyky aistiherkkyyteen, ottaa aina järjestyksen 

vastaan hyväksyvästi, kunhan se havaitsee ympärillään ilmenevän järjestyksen itselleen sopivaksi” (De-

wey 2010, 25.) 

”Mitä on oppiminen? Ihminen oppii, kun tuo tekemisensä ja tekemättä jättämisensä vastaavuuteen sen 

kanssa, mikä häntä kulloinkin puhuttelee. Opimme ajattelemaan, kun otamme huomioon, mitä ajatuksis-

sa pidettäväksi on” (Heidegger 2009, 7).  

”Pedagogiikka sisältää sen kohtaamisen ja sit se herkkyys liittyy sitten jotenkin siihen kohtaamisen laa-

tuun” (H2). 

Uskon oppimisen tapahtuvan luonnollisesti, oppilaalle ja opettajalle mielekkäällä tavalla, 

kun opettaja herkistyy olemaan läsnä ja avoin sille, mikä lasta kulloinkin puhuttelee. Ellei 

opettaja reagoi asianmukaisesti, tilannesidonnaisesti, välittömästi ja ennen kaikkea herkästi 

oppilaiden oppiainekseen liittymättömiinkin tarpeisiin, voi oppiminen ehkäistyä (Louhela 

2012, 102). Tämä uskomus on ollut johtoajatuksena lähtiessäni tutkimaan herkkyyden kä-

sitettä mahdollisena pedagogisen toiminnan mallina. Esiymmärrystäni ja tutkimuksen 

myötä syventynyttä käsitystäni pedagogisesta herkkyydestä ovat muokanneet kirjallisuu-

den ja tutkimushaastatteluiden ohella monet opettajien kanssa vuosien varrella käydyt kes-

kustelut. Keskustelujen osapuolet tuntuvat arvostavan opettajan läsnäoloa ja tunneälyä ja 

suorastaan vaativan opettajilta edes jonkinasteista herkkyyttä, mutta lopulta jää avoimeksi 

mistä kaikesta herkkyydessä todella puhutaan. Tällä hetkellä ympäristö –ja luonnontiedon 

käsitteisiin kuuluva ympäristöherkkyys on ainoa konteksti, jossa herkkyys on noussut ope-

tussuunnitelmallisessa yhteydessä esille opettajankoulutuksessa. Ympäristöherkkyys lienee 

monille muillekin kasvattajille koulutuksensa kautta se käsitteellisen herkkyyden tutuin 

muoto. Herkän ja elävän oppimiskäsityksen omaksumisen voi toki aloittaa vaikkapa läh-

temällä metsään aistimaan ja mietiskelemään. (Mantere 1994, 26.) Opettajalla tulisi kui-

tenkin olla mahdollisuus laajentaa käsitteellistä herkkyyttään kohtaamaan myös sosiaalisen 

ja sisäisen ympäristönsä.  

Pyrin tällä tutkimuksella vastaamaan tuohon teorian puutteeseen ja herkkyyskäsitteen mää-

rittelemättömyyden ongelmaan tuomalla keskusteluun vaihtoehtoisia teorioita ja käsityksiä 

pedagogisesta herkkyydestä niin filosofisen ja kasvatustieteellisen kirjallisuuden kuin opet-

tajahaastatteluiden kautta. Tutkimuksen tavoite on avata ikkunoita ja nähdä, mitä kaikkea 

pedagoginen herkkyys voisi käsitteenä tarkoittaa, jos tämä käsite kasvatustieteessä, -ja filo-
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sofiassa määriteltäisiin ja vihdoin vakiinnutettaisiin kasvatuskeskusteluun. Koko tutkimus-

ta ohjaavan tutkimuskysymykseni muotoilin lopulta seuraavasti: 

1. Mitä käsitetään pedagogisella herkkyydellä? 

Tutkimukseni lähtee siis liikkeelle käsitteestä ja sen ymmärtämisen ja määrittelyn tarpees-

ta. Fenomenografinen lähestymistapa korostaa sitoutumista tähän tutkittavaan ilmiöön ja 

fenomenografisena tutkijana olen oppija, joka etsii kyseisen ilmiön merkityksiä ja raken-

netta. Fenomenografia on kiinnittynyt käyttämiensä käsitteiden, kuten ilmiön ja kokemuk-

sen kautta ontologisesti ja epistemologisesti fenomenologiaan. (Niikko 2003, 12, 30–31). 

Tutkimuksen metodi on avoin ja vaihtelevat tieteenfilosofiset paradigmat sekä kirjallisuus 

on valittu taustalle sen mukaan, mikä voisi palvella käsitteen avautumista ja monipuolista 

tarkastelua.  

Tutkimusaiheen valinnan taustalla ovat luonnollisesti aina tutkijan omat arvot ja kiinnos-

tuksen kohteet (omista arvoistani myös luvussa 2). Musiikkikasvatuksessa sensitiivisyyttä 

tutkinut Huhtinen-Hildén (2012) tiivisti musiikinopettajaopiskelijoiden kertomuksista op-

pimiseen ja omaan opettajuuteen liittyvistä arvoista keskeisiksi kohtaamisen, osallisuuden,  

kokonaisvaltaisen oppimisen, aidon vuorovaikutuksen¸ oppijalähtöisyyden ja opettajan  

pedagogisen läsnäolon (Huhtinen-Hildén 2012, 100). Nämä ovat myös minulle keskeisiä 

tutkimustani ja opettajuuttani määritteleviä arvoja, joiden toivoisin ohjaavan muitakin tule-

vaisuuden opettajia kehittämään itseään ja koulumaailmaa. Nämä arvot kiinnittyvät tutki-

muksen edetessä myös pedagogiseen herkkyyteen. Lopulta kaikki nuo opiskelijoiden opet-

tajuuteen liittämät arvot ja lukuisia muita oivalluksia löytävät tässä tutkimuksessa kohtaa-

missani käsityksissä paikkansa osaksi pedagogisesti herkkää toimintaa. 

Tutkimukseni etenee johdannosta (luku 1) ja tutkimuksen taustaoletuksista (luku 2) itse 

käsitysten tarkasteluun. Käsityksiä olen tarkastellut ensin filosofisessa ja kasvatustieteelli-

sessä kirjallisuudessa (luvut 3 ja 4). Nämä luvut laajentavat näkemystä herkkyydestä ja 

luovat pohjaa myös tutkimuksen luotettavuudelle. Filosofisena käsitteenä tutkin myös 

herkkyys-käsitteen historiaa ja etymologiaa. Kasvatustieteellisenä käsitteenä osoitan mai-

nintoja herkkyydestä kasvatustieteellisissä tutkimuksissa ja artikkeleissa. Teoreettisen kä-

sitteentarkastelun kautta lukijan on helpompi asettaa itsensä tutkijan rinnalle analysoimaan 

ja tulkitsemaan myös empiiristä aineistoa. Kun olen paljastanut kirjallisuudesta nousseita 

käsityksiä herkkyydestä ja sen rinnakkaiskäsitteistä, kuten tahdikkuudesta (luku 3.3) ja 

pedagogisesta sensitiivisyydestä (4.1) siirryn esittelemään tutkimuksen empiirisen osan 
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toteutusta (luku 5). Tutkimuksen empiirinen osa paljastaa opettajien kokemuksia ja käsi-

tyksiä herkkyydestä (luku 6). Luvussa 6 Opettajien käsityksiä herkkyydestä myös lukija 

pääsee osaksi opettajien käsitysten tulkintaa ja analyysiä kuvauskategoriasysteemin teemo-

jen mukaan jakautuvien alalukujen sisältäessä runsaasti litteroituja aineistoviitteitä. Pyrin 

kuvailemaan aineistosta nousseet käsitykset pysyen rehellisenä kulloisenkin tutkimushen-

kilön näkemykselle. Aineisto on kerätty avoimella teemahaastattelulla ja kirjoituskutsulla, 

joiden kysymykset ovat muodostuneet teoreettisen perehtyneisyyden ja kirjallisuuden käsi-

tysten kautta. Näin tehden käytän fenomenografiaa nimenomaan laajassa mielessä tutki-

muksellisena lähestymistapana tunnistaa, muodostaa ja nimetä tutkimuskysymyksiä (Mar-

ton & Booth 1997, 111; Niikko 2003, 30). Kirjallisuuskatsauksen perusteella haastatteluai-

neiston hankintaa ja teemahaastattelun runkoa (ks. luvut 5.1–5.2 sekä liitteet 1–3) ohjasi 

seuraava tutkimuskysymys: 

2. Miten opettajat käsittävät pedagogisen herkkyyden? 

Koko tutkimusta ohjaavan tutkimuskysymyksen 1. Mitä käsitetään pedagogisella herkkyy-

dellä? tulokset jakautuvat fenomenografisen kirjallisuuskatsauksen paljastamiin käsityksiin 

(luvut 3 ja 4), empiirisen aineiston paljastamiin käsityksiin (luku 6) ja tulkintaan (luku 7). 

Luvussa 6 kaavionakin esiteltävää kuvauskategoriasysteemiä pidetään yleisesti fenomeno-

grafisen tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena. (Niikko 2003, 37–38.) Kaavio vastaa myös 

tässä tutkimuksessa asettamaani tutkimuskysymykseen 2 opettajien herkkyyskäsityksistä. 

Lisäksi pohdin herkkyyden ja herkkyyskäsitysten merkityksiä ja sovellusmahdollisuuksia 

luvuissa 7 ja 8. 

Tutkimuksen logiikka perustuu ennen kaikkea herkkyyden ymmärtämiseen. Ymmärtääk-

semme pedagogista herkkyyttä, on tarpeellista tutustua käsitteeseen monipuolisesti sen 

historiasta aina arkikokemuksiimme. Kuljetan lukijaa tietoisesti ajoittain paradigmasta 

toiseen, sillä tutkimuksen tarkoitus ei ole esitellä saati puolustella tai kritisoida yhtä määri-

telmää pedagogisesta herkkyydestä. Jo kirjallisuuskatsauksen edetessä voidaan huomata, 

kuinka filosofinen ja kasvatustieteellinen kirjallisuus eivät voi tarjota pedagogiselle herk-

kyydelle yhtä vakiintunutta määritelmää vaan näkökulmien rikkauden. Tätä eivät tee 

myöskään opettajien kokemukset herkkyydestä. Käsittelenkin aihetta fenomenografisesta 

lähestymistavasta erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia käsityksiä kuvaillen pyrkimättä 

koskaan määrittelemään yhtä herkkyyden ideaa. Koska fenomenografille ei ontologisesti 

ole olemassa mitään Platonin luolavertauksesta tuttua maailmaa sinänsä, on arvokkainta 
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tutkimusta juuri ihmisten käsitysten ja koettavan maailman tutkiminen. (katso mm. Marton 

& Booth 1997, 2–3, 137; Uljens 1991, 84–85.) 

Mahdolliset paradigmojen väliset ristiriidat perustelen kuten arkipäivän keskusteluissamme 

oppiessamme omasta ajattelustamme usein eniten juuri silloin kun kuvittelemme tietä-

vämme jotain ja keskustelukumppanimme näkeekin maailman täysin eri tavoin. Tuolloin 

voimme molemmat oppia keskustelun aiheesta jotain uutta, mitä ei siinä aiemmin ollut. 

Fenomenologian korostama metodin avoimuus tarkoittaakin ”kasvatustilanteen tutkimisen 

yhteydessä sitä, että kasvatustilannetta ei pyritä selittämään jo valmiin filosofisen teorian 

tai ´teoreettisen viitekehyksen´ puitteissa, jolloin itse asiassa mitään uutta ei tule ymmärre-

tyksi. Lähtemällä ´kulloisenkin minän´ näkökulmasta tavoitellaan ihmisen todellisuuden 

jatkuvasti syvempää  ymmärtämistä.” (Juuso, Laine & Rosena 2005, 160–161.) Avoin me-

todi tutkimuksessa muistuttaa arjen kohtaamistilanteita. Arkikokemuksemme kertoo meil-

le, ettemme useinkaan oikein puhu keskustelukumppanimme kanssa samasta asiasta, koska 

käsityksemme aiheesta eroavat. Jos käsitämme koko asian luonteen eri tavoin, voi keskus-

telu olla haastavaa. Keskustelun ja syvemmän ymmärryksen muodostumisen kuitenkin 

mahdollistaa juuri avoimuus. Fenomenografinen tutkimus herkistää keskustelun osapuolia 

toisen ajattelulle ja tekee mahdolliseksi käsitysten avoimen vuorovaikutuksen. (Ahonen 

1994, 114–115.) Keskustelussa muodostuneesta syvemmästä ymmärryksestä lähtien 

voimme heittäytyä jälleen uusiin keskusteluihin pedagogisesta herkkyydestä ymmärtäen 

aina hieman syvemmin, mitä herkkyys meille on. 

Tarkoituksenani ei ole saattaa kokonaisia paradigmoja keskustelemaan keskenään, vaan 

tutkia pedagogista herkkyyttä antaen opettajien, tieteentekijöiden ja asiantuntijoiden ko-

kemus- ja viitetaustan luonnollisesti vaikuttaa heidän käsityksiinsä. Fenomenografeja on 

Ference Martonista ja koko lähestymistavan kehittymisestä lähtien kiinnostanut arkikäsi-

tysten lisäksi eri tiedonalojen tiedonmuodostus. (Ahonen 1994, 115). Jakaen tutkimukseni 

filosofiasta (luku 3), kasvatustieteistä (luku 4) ja haastatteluista (luku 6) nousseisiin käsi-

tyksiin, paljastan tutkimuksen aikana löytämiäni eri tiedonalojen näkökulmia samasta ilmi-

östä. Luvussa 2 esittelen vielä fenomenografiaa tarkemmin tutkimuksellisena lähestymis-

tapana avaten myös omaa ihmiskäsitystäni ja muita fenomenografisen tutkimukseni taus-

talla vaikuttavia ontologisia perusteita. 

Herkkyydelle on löytynyt tämän tutkimuksen aikana suuri määrä rinnakkaiskäsitteitä. Filo-

sofisessa kirjallisuudessa tällaisia käsitteitä ovat mm. tahdikkuus, tahtiherkkyys, dialogi-
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suus, kohtaaminen ja aistiherkkyys. Viime vuosien kasvatustieteellisessä tutkimuskirjalli-

suudessa herkkyys puolestaan mainitaan erityisesti vuorovaikutuksen ja merkityksellisten 

oppimiskokemusten yhteydessä (Louhela 2012; Huhtinen-Hildén 2012), mutta myös tutkit-

taessa opettajan persoonallisuutta, ammattitaitoa ja kompetenssia. (Virtanen 2013, Huhti-

nen-Hildén 2012). Haastatteluaineistoni tukee Louhelan, Huhtinen-Hildénin ja Virtasen 

tutkimustuloksia haastattelemieni opettajien käsitysten jakaantuessa yläkategorioihin, jotka 

painottavat herkkyyttä vuorovaikutuksellisena, persoonallisena ja kehittyvänä ilmiönä. 

Herkkyyden tutkiminen osana opettajan kompetenssia on Suomessa uutta, sillä ennen Vir-

tasen (2013) aineistoa ei peruskoulun luokanopettajien emotionaalista kompetenssia kar-

toittavaa tutkimusta ole Suomessa tehty. Kvantitatiivista lähestymistapaa käyttänyt Virta-

nen ehdottaakin jatkotutkimusaiheeksi laadullista tutkimusta opettajien tunneälytaidoista. 

(Virtanen 2013, 225). Virtasen väitös julkaistiin samoihin aikoihin, kun tein itse ensim-

mäistä teemahaastatteluani pedagogisesta herkkyydestä. Olimme haastateltavan kanssa 

molemmat lukeneet 10. Toukokuuta 2013 Kalevassa ilmestyneen artikkelin Virtasen väi-

töksestä ja opettajan tunneälytaidoista, ja olimme innoissamme tästä arvokkaasta avaukses-

ta kasvatustieteen tutkimuskentällä. Nyt kun olen tuon väitöksen lukenut, voin ilokseni 

todeta, että oman kvalitatiivisen tutkimukseni empiirinen osa oikeastaan lähtee seuraavista 

sanoista, joihin Virtasen kvantitatiivisella lähestymistavalla toteutettu väitöskirja päättyy: 

Suurin merkitys opettajantyölle olisi,  

”jos opettaja saisi hetkeksi pysähtyä ja unohtaa työhön kohdistetut vaateet ja hänelle annet-

taisiin puheenvuoro. Luokanopettajiin kohdistuvien tutkimusten tulisi enenevissä määrin 

kuulla, mitä asioita opettajat pitävät tärkeänä työtodellisuudessa, jossa he toimivat. --- Opet-

tajan ammattitaidon kehittymisen kannalta olennaista olisi, että opettaja oppisi kohtaamaan 

itsensä ja omat tunteensa. Häntä tulisi rohkaista kohtaamaan ihmiset työnsä keskellä kiireet-

tä. Keskeinen taito opettajalle olisi kyky pysähtyä toisen luo, lukea tämän non-verbaalisia 

viestejä ja pyrkiä aidosti kuulemaan ja ymmärtämään, mitä toisella on sanottavanaan. Olisi-

ko aika antaa kaiken tietävälle, kaiken osaavalle, kaiken ehtivälle ja kaiken jaksavalle opet-

tajalle mahdollisuus kehittää sydämen viisautta?” (Virtanen, M. 2013, 226–227.)  

Miksi siis tutkia herkkyyttä? Jotta meillä olisi lupa pysähtyä ja kohdata. Jotta herkkyys ja 

kainaloitaan myöten lapsen maailmaan, hänen mielialansa ja tarpeensa aistivaan yhteyteen 

uppoaminen voitaisiin nähdä perustellusti tavoittelemisen arvoisena. Jotta opettaja jaksaisi 

kysyä ’mitä kuuluu?’ Jotta tunneasioilla ja ihmisen hyvinvoinnilla olisi myös merkitystä. 

Jotta oppiminen voisi olla mielekästä ja myös näkymätön oppimisympäristömme ja luokan 

ilmapiiri oppimista ja hyvinvointia tukevaa. Jotta herkkyydestä voisi puhua. Pro gradu -
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tutkielmani pedagogisesta herkkyydestä myös opettajien kuvailemana laadullisena käsit-

teenä, ominaisuutena ja olemassaolon tapana vastaa Virtasen haasteeseen ja antaa toivotta-

vasti myös muille opettajille rohkeutta pysähtyä, aistia ja keskustella. 

Lukijan käsitys pedagogisesta herkkyydestä ja syvemmän ymmärryksen muodostuminen 

jää lopulta lukijan omalle vastuulle. Toivonkin tutkimusta luettavan avoimesti omasta maa-

ilmankatsomuksesta ja ajattelusta käsin, paradigmoihin kompastumatta. Tutkimukseni olet-

taa sinun kuitenkin jakavan kanssani avoimen pyrkimyksen ymmärtää pedagogisen herk-

kyyden ainutlaatuisuutta ja monimuotoisuutta. Jokaisen luvun avaavat viitteet, joiden toi-

von edelleen herkistävän pohtimaan asioita, joista tulen luvussa kirjoittamaan. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Fenomenografia tutkimuksellisena lähtökohtana 

”Fenomenografia on kvalitatiivisesti suuntautunut lähestymistapa, jonka tavoitteena on kuvailla, analy-

soida ja ymmärtää ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä ja näiden keskinäisistä suhteista.” (Nummenmaa & 

Nummenmaa 1998, 65). 

Kreikan kielen sana fainemon viittaa siihen, että jotakin paljastetaan. Graphein puolestaan 

osoittaa, että tätä paljastuvaa todellista ilmiötä kuvataan sanoin ja mielikuvin. (Niikko 

2003. 8). Sananmukaisesti fenomenografisen tutkimuksen edetessä pyrin paljastamaan, 

kuinka jokin maailman ja ihmisen ominaisuus, tässä tapauksessa pedagoginen herkkyys 

ilmenee eri ihmisten ajatuksissa ja miten he sanallistavat ajatuksiaan herkkyydestä. Toisen 

asteen näkökulma ja ihmisten käsitykset ovat fenomenografiassa hyvin olennaisia termejä. 

Nämä ihmisten ajatusten ja toiminnan ilmentymät, käsitykset ovat fenomenografisen tut-

kimuksen keskiössä, ja nuo käsitykset on ymmärrettävä tässä hieman arkikielestä poikkea-

valla tavalla. Fenomenografiassa käsityksellä tarkoitetaan perustavaa laatua olevaa näke-

mystä tai ymmärtämystä jostakin eli ”tietoisuutta objektin luonteesta kokonaisuutena. Kä-

sitys on yksilön suhde tiettyyn osaan ympäröivää maailmaa, ja yksilö luo sen itse aktiivi-

sella toiminnallaan” (Nummenmaa & Nummenmaa 1998, 66–67; ks. myös Niikko 2003, 

25.) Tutkin siis käsityksiä laajassa merkityksessä ja pyrin löytämään ja paljastamaan, mitä 

kulloinkin lukemani tai haastattelemani henkilö voisi ajatella ja ajatuksissaan ilmi kuvaa 

tutkimastani ilmiöstä herkkyydestä kokonaisuutena ja sen osina.  

Tutkiessani käsityksiä teen tutkimusta toisen asteen näkökulmasta. Fenomenografiassa 

olennainen toisen asteen näkökulma tarkoittaa juuri ilmiön tarkastelemista erilaisista per-

spektiiveistä. Tutkin siis ilmiön itsensä eli herkkyyden sinänsä sijaan (ensimmäisen asteen 

näkökulma) ihmisten erilaisia käsityksiä herkkyydestä. Toisen asteen näkökulmassa koko 

ilmiön merkityssisältö muodostuu laadullisesti vaihtelevista perspektiiveistä. (Nummen-

maa & Nummenmaa 1998, 66; Niikko 2003, 25.) 

Fenomenografia nähdään usein pelkkänä aineiston analyysin metodina ja sen käsitteellinen 

ja teoreettinen perusta epäselvänä. Erityisesti fenomenografian Ruotsissa 1980-luvulla ke-

hittäneen Ference Martonin ajatuksiin nojaavassa vuonna 2003 julkaistussa suomenkieli-

sessä selvityksessään  fenomenografiasta kasvatustieteellisessä tutkimuksessa Anneli Niik-
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ko kehoittaakin fenomenografisesti suuntautunutta tutkijaa selventämään lähestymista-

paansa. Omassa tutkimuksessani päädyn käyttämään fenomenografiaa laajassa merkityk-

sessä sekä kasvatustilanteiden oppimiseen ja ymmärrykseen kietoutuneena tutkimukselli-

sena lähestymistapana tunnistaa ja nimetä, muodostaa ja käyttää tietyntyyppisiä tutkimus-

kysymyksiä (Marton & Booth 1997, 111; Niikko, A. 2003, 30, 46.) Myöhemmin luvusta 

5.3. (Analyysivaihe) eteenpäin käytän fenomenografiaa myös perinteisemmässä merkityk-

sessään aineiston analysoinnin metodina, mutta tässä vaiheessa on tarpeen vielä avata fe-

nomenografian merkitystä koko tutkimukseen vaikuttavana lähestymistapana. 

Tutkimusongelman, -ja kysymysten määrittyminen fenomenografisesti edellyttää tutkijalta 

fenomenologista käsitystä tutkittavan ilmiön, maailman ja ihmisen välisestä suhteesta. 

Tutkittava ilmiö tulisi nähdä kaikin tavoin kompleksisena, niin ettei sitä koskaan voida 

täysin paljastaa. Yksilön kokemus ja maailma sinänsä nivoutuvat erottamattomasti yhteen, 

ja koska todellisuutta tai todellisuuden ilmiötä ei voida täysin kuvata sellaisenaan, on sitä 

parasta tutkia subjektien kokemusten ja ymmärryksen kautta. Näin on mahdollista saavut-

taa näkemys suunnasta ja kuvata ilmiön kokonaisuutta sen osiensa kautta. (Niikko 2003, 

15, 49.)  

Fenomenologisessa –ja grafisessa käsityksessä ilmiön, maailman ja ihmisen välisestä suh-

teesta keskiössä on yksilön minä itsessään arvokkaana subjektina, ei vain informanttina. 

Subjektisuuntautuneisuus tuo tutkimuksen keskiöön ajattelun lisäksi myös havainnot, tun-

teet ja mielikuvat. Jos tutkimus olisi puhtaasti fenomenologinen, pyrkisin lopulta löytä-

mään jaetun käsityksen pedagogisesta herkkyydestä ja keskittymään erityisesti (ajattelun, 

havaintojen, tunteiden ja mielikuvien) samankaltaisuuksiin ja ilmiön olennaisimpiin osiin, 

ikään kuin löytämään ilmiön olemuksen, ilmiön sinänsä siitä ilmenevien ajatusten takaa. 

Fenomenografisen lähestymistavan avulla tavoittelen näkemystä suunnasta, jossa ilmiöön 

kuuluvat olennaisesti myös toisistaan poikkeavat käsitykset, joiden uskon olevan arvokkai-

ta ilmiön kokonaisuuden kuvaamisen ja ymmärtämisen kannalta. Fenomenografisen lähes-

tymistavan avulla tutkin siis pääasiallisesti erilaisia käsityksiä ja ajatuksia ilmiön itsensä 

sijaan. Tutkimuskysymykseni tarkentui fenomenografian kautta tutkimaan erityisesti min-

kälaisia ajattelun sisällöllisiä näkökulmia ja laadullisia eroja tai samankaltaisuuksia 

herkkyydestä opettajien ja kirjallisuuden käsitykset paljastavat? Teen siis ajattelun 

tutkimusta, jonka pyrkimyksenä on tunnistaa yksilöiden todellisuuskokemusten laadullista 

vaihtelua. (Niikko 2003, 7–9, 11–12; Nummenmaa & Nummenmaa 1998, 68). 
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Tutkimukseni on lähestymistavaltaan fenomenografista ja kytkeytyy termeiltään ja tutkijan 

teoreettisilta taustaoletuksiltaan fenomenologiaan. Fenomenografia ei kuitenkaan perustu 

fenomenologian tavoin tiettyyn joukkoon teorioita ja metodeja, sillä sen alkuperä on käy-

tännössä ja pedagogisessa traditiossa. (Niikko 2003, 44.) Myös oman tutkimukseni alkupe-

rä on käytännössä ja pedagogisessa traditiossa, mikä tekee tiedonintressistäni hyvin prag-

maattisen. Lähdin tutkimaan herkkyyden ilmiötä pedagogiikassa käytännön tarpeesta löy-

tää käsitteelle teoreettista painoarvoa. Tiedonintressini on siis käytännöllisyys, se että opet-

tajat pystyisivät paremmin puhumaan arjessaan herkkyydestä ja perustelemaan pedagogista 

toimintaansa myös teoreettiseen herkkyyteen viitaten.  

Pragmatistisen tiedonintressin kritiikki vaatii tiedettä kulkemaan käytännön edellä, mutta 

tässä tapauksessa pragmaattinen intressi on perusteltua, sillä käytännössä herkkyys on pe-

dagogisessa toiminnassa läsnä, mutta tieteellisessä keskustelussa ilmenee usein vain to-

teamuksina, joissa kasvatustilanteet vain sattuvat vaatimaan tietynlaista herkkyyttä. Prag-

matismi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa toimintaa. Pragmaattinen filosofia on aina yh-

teydessä toimintaan ja arkipäivän merkityksiin. Kuten pragmatismin isä Charles Peirce 

totesi jo 1878, pragmatismi määrittää ajatuksen, idean merkityksen ja jopa totuuden sen 

kautta, miten ajatus vaikuttaa toimintaamme  ja kokemukseemme käytännön tilanteissa. 

Pragmatisti kahlaa todellisuuden rikkaassa ja tiheässä merkitysverkossa. (James 2008b, 

27.) Tiedonintressini on siis praktinen ja tutkimani ongelmat ilmenevät suhteissa yhtei-

söön. Habermasin mukaan vastaava tiedonintressi liitetään usein historiallis-

hermeneuttisiin tieteisiin, mikä nostaa hermeneuttisen filosofian myös tarkastelun arvoi-

seksi herkkyyden näkökulmia tutkiessani. Hermeneuttinen ja pragmaattinen filosofia kul-

kevatkin usein viittamieni ajatusten taustalla. Tesschin jaottelussa tiedonintressiksi valittu 

pragmatismi tuo esille juuri arkielämän moniäänisyyttä ja alistaa jopa metodologiset sään-

nöt dialogille. Pragmatistisen tiedonintressin mukaisesti omassa tutkimuksessani teoreetti-

set viitekehykset ovat läsnä lähinnä dialogisessa mielessä jäsentämässä tutkimuskohdetta 

osista koostuvana kokonaisuutena. (Salakka 2013.) Kuten fenomenografiassa lähestymis-

tapana yleensä, käsitysten ja ajattelun laadullisen vaihtelun syyt, olkoon syyt ajattelun vii-

tekehyksissä, teoreettisissa taustaoletuksissa tai esimerkiksi subjektin kulttuurissa, eivät ole 

niin olennaisia (vrt. myös syiden analysointi fenomenologiassa). Niinpä tyydyn usein vain 

kuvaamaan ajattelua kysymättä välttämättä miksi henkilö ajattelee kyseisellä tavalla. 

(Niikko 2003, 26.) 

Tutkimukseni taustaoletukset voidaan lopulta tiivistää seuraavan kaavion muotoon: 
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Lähestymistapa Fenomenografia 

Taustateoriat  Fenomenologia, pragmatismi, hermeneutiikka 

Tiedonintressi  Pragmatismi 

Ihmis- ja maailmankäsitys  Nondualismi, holismi 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen taustaoletukset. 

2.2 Tutkimus prosessina 

”Fenomenografinen tutkimus on tapa kokea ja käsittää jotakin --- fenomenografia on prosessi kuvata 

erilaisia spesifejä ilmiöitä, kun ne esiintyvät ja luovat merkityksiä tutkittaville.” (Niikko 2003, 28-29.)  

Prosessi on tässä tapauksessa osuva sana kuvaamaan useita vuosia jatkunutta fenomeno-

grafista tutkimustani. Prosessi kuvaa myös tutkimuksen tuloksia, sillä fenomenografisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää pysyvää tai edes yhtä totuutta tutkittavasta ilmiöstä, 

vaan lisätä ymmärrystä. Käsityksiä tutkittaessa jää aina jatkotutkimukselle avoimeksi, mitä 

kaikkea tutkittava ilmiö on. (Rouvinen 2007, 52.) Tutkimukseni prosessi etenee kohti ih-

misten, tässä tapauksessa kasvattajien arkiajattelun paljastamia käsityksiä tutkimastani 

ilmiöstä pedagoginen herkkyys, mutta lähtee käyntiin katsauksesta tieteelliseen ja filosofi-

seen kirjallisuuteen. Myöskään kirjallisuuskatsauksen tavoitteena ei ollut löytää aiheesta 

tieteellisiä totuuksia, vaan tuoda esiin erilaisia ajattelutapoja ja näin selkiyttää myös omaa 

tapaani kokea ja käsittää tutkimani ilmiö. Tämän vuoksi kutsun tutkimukseni teoreettista 

osuutta fenomenografiseksi kirjallisuuskatsaukseksi. Fenomenografisesti suuntautuneen 

tutkija tulee tarkastella esioletuksiaan voidakseen astua tutkittavien elämismaailmaan. 

(Niikko 2003, 47; Rouvinen 2007, 52). Kirjallisuuskatsaus esitutkimuksena kohti empiiris-

tä aineistonkeruuta antaa käsitteelle rinnakkaisia termejä ja mahdollisia yhtymäkohtia sekä 

opetuskäytäntöihin että inhimillisen toiminnan piirteisiin. Luvuissa 3 ja 4 toteutettu kirjal-

lisuuskatsaus osoittaa, että tutkija on perehtynyt asiaansa teoreettisesti ja jäsentänyt alusta-

vasti siihen liittyvät näkökohdat. (Ahonen 1994, 115). Tutkimukseni teoriaosuus toteuttaa 

fenomenografian tutkimuksellista lähestymistapaa myös pyrkimyksellä kirjallisuuden va-

lossa tunnistaa ja muotoilla ilmiön kannalta olennaisia tutkimuskysymyksiä aineistonke-

ruun haastatteluihin.  
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Tiedostan myös, kuinka fenomenografiassa teorian tai kirjallisuuden ei tulisi ohjata käsi-

tysten luokittelua ennalta, eikä kyseinen lähestymistapa sovi valmiiden olettamusten testa-

ukseen. Luotan, ettei tutkimani monisyisen aiheen, herkkyyden kohdalla laaja perehtymi-

nen teoriaan luo valmiita hypoteeseja kumottavaksi tai ohjaa suoraan testaamaan kenen-

kään olemassaolevaa teoriaa, vaan ohjaa juurikin fenomenografisen tutkimusperinteen mu-

kaan eräänlaiseen seurusteluun muiden teorioiden ja tutkijoiden kanssa. Teoreettinen ai-

heen käsittely auttaa lukijaa ymmärtämään aineistosta paljastuvia tuloksia ja ohjaa myös 

tutkijaa käyttämään teorioita aineiston analyysissä apuna. Fenomenografisessa tutkimuk-

sessa on jopa tyypillistä, että aineistonhankintaan johtavia tutkimuskysymyksiä suuntaa 

asteittainen ymmärryksen syveneminen käsilläolevasta ilmiöstä. (Rouvinen 2007, 49, 66; 

Ahonen 1994, 123.) Toivon kirjallisuuskatsauksen auttaneen suhteellisen vähän tutkitun 

ilmiön kohdalla luomaan kysymyksiä, jotka paljastaisivat haastatteluvaiheessa tutkittavien 

arkikäsityksistä ilmiön ulottuvuuksia mahdollisimman laajasti ja relevantisti. Ja lopultakin 

tutkimushan on kokonaisuudessaan antoisa oppimisprosessi kiinnostavaan ilmiöön. Tutki-

jana olen väistämättä teoreettisesti kietoutunut samoihin prosesseihin, joita olen tutkimas-

sa. (Niikko 2003, 40, 48.) 

2.3 Tutkimuksen ontologiset perusteet 

”in order to make sense of how people handle problems, the situations, the world, we have to under-

stand the way in which they experience the problems, the situations, the world --- You cannot act other 

than in a relation to the world as you experience it.” (Marton & Booth 1997, 111). 

Ontologiset perusteet ovat tutkijan ja tutkimuksen lähtökohtia, jotka vaikuttavat sekä ai-

neiston hankintaan, että johtopäätösten tekoon. Käsittelen näitä lähtökohtia tietoisesti, sillä 

hallittu subjektiivisuus on yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden takeista. (Ahonen 

1994, 122.) Nämä tutkimuksen ontologiset perusteet voidaan jakaa a) tutkijan ja b) tutkit-

tavan ilmiön ontologisiin perusteisiin. Rouvinen on tiivistänyt fenomenografisella ana-

lyysimetodilla toteutetussa väitöskirjassaan seuraavasti: 

a) tutkijan ontologiset perusteet tarkoittavat tutkijan käsitystä tutkimuskohteesta 

b)  tutkittavan ilmiön ontologiset perusteet kertovat millainen on tutkijan käsitys to-

dellisuudesta jossa ilmiö sijaitsee, sekä tavasta miten ilmiö todellisuudessa on. 

             (Rouvinen 2007, 51.)  
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Tutkijan ontologiset perusteet eli käsitykseni tutkimuskohteesta värittää koko tutkimusta, 

se on kirjoitettuna johdannosta lähtien kaikkeen pohdintaan ja dialogiin. Seuraavassa lu-

vussa pyrin avaamaan erityisesti kohtaa b) eli käsitystäni todellisuudesta, jossa olemuksel-

linen herkkyys ja aito läsnäolo ovat kietoutuneet erottamattomasti kokonaisvaltaiseen ih-

mis, -ja oppimiskäsitykseeni. 

2.4 Herkkyys osana holistista todellisuuskäsitystä 

”Mielen ja kehon, sielun ja aineen sekä hengen ja lihan vastakkainasettelut juontuvat kaikki viime kä-

dessä siitä, että pelätään, mitä elämä tuo tullessaan.” (Dewey 2010, 34). 

”Eläin on kokonaisvaltaisesti, täydellisesti läsnä kaikissa toimissaan ja kaikki sen aistit ovat tasaver-

taisesti virkeinä. Eläimen tai pienen lapsen toiminnassa aistitaju voi sulautua liikkeeksi ja liike aistita-

juksi, kaikki on yhteydessä.” (Dewey 2010, 29). 

”Jotta luontoa tai maailmaa voisi ymmärtää, se pitää analysoida, pilkkoa käsitteellisesti osiin. Yhtä 

kaikki luonto säilyy silti jakamattomana kokonaisuutena, jolle herkistyminen joinakin harvoina hetkinä 

on ihmiselle viime kädessä yllättävä ja tunneperäinen kokemus.” (Immonen 2002, 18) 

Fenomenografinen nondualistinen käsitys todellisuuden ontologisista piirteistä on saman-

suuntainen ja siksi kiitollinen oman holistisen maailman- ja ihmiskäsitykseni kannalta. 

Fenomenografista tutkimusta tekevälle on tyypillisesti olemassa vain yksi maailma, jota 

ihmisten kokemukset ilmentävät, eikä subjektiivista ja objektiivista maailmaa ole toisistaan 

erillään olemassa. (Marton & Booth 1997, 121–124.) Koska ainoa todella olemassaoleva 

maailma on kokemustemme maailma, on todellisuudentutkimus aidoimmillaan ihmisten 

käsitysten ja kokemusten tutkimusta (Uljens 1991, 85). Omassa maailmankäsityksessäni 

subjektiivisen ja objektiivisen maailman lisäksi myös kaikki kehollinen, hengellinen ja 

materiaalinen ovat kietoutuneet kokemuksessamme erottamattomasti yhteen. Maailmanku-

vaani koskettavat läsnäolo ja kokonaisvaltaisuus. Maailma ja ihminen on minulle holisti-

sesti olemassa. 

Holismi tulee kreikan kokonaista tarkoittavasta sanasta holos. Holistinen todellisuus on 

yksi ja erottamaton. Holistinen näkökulma on tärkeimpiä ominaisuuksia omassa maail-

mankuvassani ja herkkyyden käsitteessäni, mikä näinollen värittää tutkimustani ja ansait-

see oman lukunsa tutkimuksen ontologisissa perusteissa. Tutkimukseni taustateorioista 

holismi nivoutuu erityisesti pragmatismiin, mutta sivuaa myös muita käsittelemiäni kasva-
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tustieteellisiä- ja filosofisia viitekehyksiä, sillä tutkijan lähtökohtani ovat luonnollisesti 

ohjanneet niiden valintaa. 

Pragmatistista kasvatusfilosofiaa kehittäneelle John Deweylle holistinen näkökulma ihmis-

elämään- ja toimintaan ovat kokemuksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Oppiminen on perus-

tavanlaatuisesti kokonaisvaltaista, sillä kokemus on alunperin kokonaisvaltaista.  (Mansik-

kakorpi 2009, 58). Deweylle kokemus on erottamattomasti ja lähtökohtaisesti kokonaisval-

tainen, mikä eroaa yleisemmin omaksutusta niinkutsutusti kokonaisvaltaisesta humanisti-

sesta ihmiskäsityksestä, jossa tunteet, ajattelu ja tekeminen eritellään olettaen näiden jaot-

telujen sisältyvän ihmisluonnon perusteisiin (vertaa Rauhala 2005). Rauhalan ajatteluun 

pohjaavaan holistiseen ihmiskäsitykseen viitatessaan kasvatustieteellinen tutkimus voi ja-

kaa ihmisen olevaisuuden myös tajunnallisuuteen, kehollisuuteen ja elämäntilaisuuteen 

(esim. Huhtinen-Hildén 2012, 22). Tämä olemuspuolten vastakkainasettelu johtuu pitkälti 

siitä, että pelätään, mitä elämä tuo tullessaan ja pyritään pakonomaisesti erittelemään, ana-

lysoimaan ja paloittelemaan ihmisen kokemus, kuten myös tietämisen osa-alueet ja esi-

merkiksi koulun oppiaineet osiin. Deweylle aistisuus ei ole toiminnan vastaista saati älyn 

vastakohta, vaan nämä elementit ovat yhteensulautuneita, ja kaikki ovat arvokasta maape-

rää ihmisyydessä, kokemuksessa ja kasvussa. Ihmisen eläimellinen, aistimien, tarpeiden ja 

yllykkeiden jatkumo ei edellytä arvonalennusta villipedoksi. Päinvastoin se mahdollistaa 

inhimillisen kokemuksen perustan. (Dewey 2010, 32–34.) 

Steiner-pedagogiikassa lapsen kokemus maailmasta ymmärretään luontaisesti kokonaisval-

taiseksi. Lapsi kokee noin yhdeksänvuotiaaksi saakka maailman sisäisesti ykseytenä. 

(Mansikka 2008, 15.) Lapsen kykyä oppia kokonaisvaltaisesti usein aliarvioidaan perintei-

sessä kouluopetuksessa, kun tietoa pyritään siirtämään yleensä vain kuulo- ja näkoaistin 

kautta pulpetissa istuvalle lapselle. Mansikan mukaan näkemys ihmisen holistisesta oppi-

misesta ja kasvusta johtaa jopa tiedon siirtämisen mahdollisuuden kumoamiseen. ”Eräässä 

kasvatuksellisessa luennossaan Steiner painottaa, että on oikeastaan absurdia, että koulua 

hallitsee ajatus, että ihmisen tulisi tietää jotain erityistä yhdestä tai toisesta. Sen sijaan pi-

täisi kiinnittää huomio siihen, millä tavalla ihmisen tulisi asettua maailmaan oikealla taval-

la.” (Mansikka 2008, 16-17.) Intiaaneille kasvatuksen tavoite on saavuttaa harmonia. Har-

monia, joka  tarkoittaa tasapainoa ja ykseyttä kokonaisuutena maailman kanssa. (Reagan 

2005, 120.) Buddhalainen pyrkii elämässään kohti harmoniaa ja pois kärsimyksestä (Dalai 

Lama XIV 2006, 112–115). Herkkyys pedagogisen toiminnan mallina ohjaa myös opetta-

jan maailmaanasettumisen tapaa. 



14  

 

  

Holistista kasvatusta kutsutaan myös yhdentäväksi kasvatukseksi. Yhdentävän kasvatuksen 

tärkein ajatus on, että tietämistä ei voi erottaa tunteesta. Jatkaisin ajatusta siihen saakka, 

ettei mitään inhimillisen kokemuksen osapuolta voi erottaa täysin toisesta. Opittavien asi-

oiden tulisi olla henkilökohtaisesti merkittäviä, ja opetuksen kokemuksellista. Yksi holisti-

sen kasvatuksen piirteistä on myös moniaistisuus, joka lienee useille kasvattajille tutuin 

humanistisesta maantiedosta tai tehtävistä, joissa lasta pyydetään haistelemaan, kuuntele-

maan ja tunnustelemaan ympäristöään. Holismi ei kuitenkaan ole pelkkää moniaistisuutta, 

vaan kokonaisvaltainen näkemys oppimiseen: tapa olla, oppia ja opettaa. Holistinen kasva-

tus vaatii mielestäni pedagogista herkkyyttä. Holistisesta ja yhdentävästä kasvatuksesta 

kokonaisvaltaisen ja elämyksellisen ympäristökasvatuksen ja ympäristöherkkyyden yhtey-

dessä voi lukea Ympäristökasvatuksen menetelmäoppaasta. (Käpylä 1994, 10–11, 14.)  

Toteuttaakseen holistista kasvatusta ja olemassaoloa tulee ihmisen herkistyä maailmalle. 

”Ihmisen uskotaan voivan herkistää itseään ja palautua kokemuksessaan ainakin jossain 

määrin tähän oletettuun primaariseen psyykkis-henkiseen yhteyteen todellisuuden kanssa. 

Tosiasia näyttää olevankin, että eräät ihmiset ovat voineet kehittää psyykkis-henkistä po-

tentiaaliaan ja tavoittaa todellissuudesta olemispuolia, joita yleensä ei koeta.” (Rauhala 

2005, 72.) Vaikka Rauhala viittasi tässä intialaisten uskonto-filosofioiden tavoittelemiin 

todellisuuskokemuksiin, näen ajatusmallin toimivan myös länsimaisessa pedagogisessa 

todellisuudessa. Herkkä opettaja aistii luokkahuoneen todellisuudesta olemispuolia, joita 

yleensä harvoin pysähtyy tunnistamaan. Tämä ei ole kuitenkaan mikään mahdoton, saati 

yliluonnollinen tehtävä, kuten katsauksen edetessä tulemme herkkyydestä huomaamaan. 

We rise upon earth as wavelets rise upon the ocean. We grow out of her soil as leaves grow out from a tree. 

(James 2008a, 68) 

Holistisessa todellisuudessa kaikki on erottamattomasti yhteydessä kaikkeen. Fechnerin 

filosofiaa mukaillen, olemme kuin aaltoja meressä, ymmärrämme kokemuksemme toisis-

tamme erillään, mutta kun empatia (tai herkkyys) todellistuu, pystymme etäännyttämään 

itsemme ja oman taustamme. (James 2008a, 68.) Tällöin voimme nähdä kokonaisuuden ja 

herkistyä aistimaan toinen ja toisen tapa kokea. Jos opettaja pystyy saamaan itsensä osaksi 

yhtä jaettua luokan ilmapiiriä, tässä kokonaisvaltaisuudessa herkkyys mahdollistuu. Minul-

le tutkimani herkkyys ei rajaudu toimintakäsitteeksi, vaan on osa kokonaisvaltaista ole-

massaolon tapaa. Pedagoginen herkkyys sijaitsee todellisuuskäsityksessäni niin opettajas-

sa, oppilaassa, kuin kaikessa heidän välillään. Se on avoimuutta lapsen yksilöllisyyden 

lisäksi koko maailmalle. 
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 James viittaa teoksessaan A Pluralistic Universe (2008a/1909) myös M. Bergsoniin muis-

tuttaen, kuinka rikottuasi todellisuuden atomistisiin osiin, pelkästään näistä osista ei koostu 

holistinen kokonaisuus. Mutta jos pystyt asettumaan ilmiön liikeeseen, elävän ja aktiivisen 

todellisuuden tiheyteen, kaikki monimutkaiset konseptit ovat harmonisesti käsissäsi. Asi-

oiden kokonaisvaltaiseen tapahtumiseen on hänen mukaan mahdollista asettua elämällä 

intuitiivista sympatiaa (James käyttää itse tästä kokonaisvaltaiseen tapahtumiseen sympaat-

tisesti ja intuitiivisesti asettumisesta termejä by living sympathy --- by a stroke of intuitive 

sympathy). Jamesin mukaan itse asiassa koko filosofian tulisi pyrkiä tähän todellisuuden 

liikkeen elävään ymmärtämiseen. (James 2008a, 104–105). Tällainen intuitiivisuus tai im-

provisatiivisuus ja pedagoginen elävä ymmärtäminen ovat olleet myös oman ajatteluni 

taustalla, osana ontologista todellisuuttani, jossa myös herkkyys sijaitsee tässä kokonais-

valtaisessa tapahtumisessa. 

Pragmatismin näkökulmasta voimme elää tapojen vankina vieraudessa, tai avoimina ja 

luottavaisina läheisyydessä. Materialistinen käsitys universumista saa meidät pelkäämään 

ja tuntemaan itsemme vieraiksi. Kun hyväksymme myös henkisyyden, mahdollistamme 

aidon avoimuuden ja välittämisen, herkkyyden. (James 2008a, 12.) Aito ihmisyys on ko-

konaisvaltaista ja maailmalle avointa. On vuosituhansia vanha viisaus, kuinka inhimillisen 

hyvinvoinnin näkökulmasta on pidettävä huolta koko ihmisestä (katso esim. Dalai Lama 

XIV 2006, 12). Aidolla kokonaisvaltaisuudella tarkoitan ihmis- ja oppimiskäsitystä, joka 

näkee ihmisen kokonaisuutena, kaikkine kehollisine ja henkisine ominaisuuksineen. En 

vierasta tutkimuksessani sellaisiakaan käsitteitä kuin esimerkiksi meditaatio tai virittymi-

nen, jos ja kun ne liittyvät tutkimaani ilmiöön. Aito kokonaisvaltaisuus nojaa elämään ja 

sen kokemukseen itseensä. Ihmisen aistit on usein niin tehokkaasti turrutettu, ettei ihminen 

osaa enää kuunnella itseään osana luontoa ja ympäristöään. Kuten Hovila toteaa väitöskir-

jassaan opettajan ja oppilaan kohtaamisesta, on nykyisessä runsaassa virikeympäristössä 

lasta toisinaan autettava keskittymään ja eheytymään. ”Hyvässä opettajuudessa ovat so-

pusoinnussa tunne, järki, mieli ja keho.” (Hovila 2004, 60–61.) 

On mielenkiintoista, että länsimainen sivistys on käsitetty niin vahvasti tajunnan sivistämi-

seksi, vaikka jo biologisesti ja filosofisesti ihminen on syntymästään saakka kehollisesti ja 

aistein läsnä tässä maailmassa ja tämä läsnäolo luo pohjan kaikelle muulle (Van Manen 

1991, 182). Aito kokonaisvaltaisuus ei pyri niinkään palasten kokoamiseen takaisin yhteen 

rakentaen konstruktionismin mukaisesti jo hankitulle tiedolle ja eritellylle kokemukselle, 

vaan opettelee arvostamaan lapsen amodaalista, synesteettistä eri aistien rajoja rikkovaa 
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olemista kaiken pohjana. Kokonaisvaltaisuuden aitous syntyy juuri siitä, ettei se oikeastaan 

ole minkään keinotekoista rakentamista, vaan jo olemassaolevalle herkistymistä ja sen hy-

väksymistä. Aito kokonaisvaltaisuus ruokkii sitä tietoa ja kasvun mahdollisuutta mikä lap-

sessa on jo olemassa. 

William James totesi edellisen vuosituhannen alussa, kuinka henkilökohtainen filosofiam-

me ei ole tekninen seikka, vaan yksinkertaisuudessaan sitä, mitä elämä rehellisesti ja syväl-

lisesti meille tarkoittaa. (James 2008b, 11.) Tämän maailman- ja ihmiskuvaani avanneen 

luvun jälkeen tahdon tulevana pedagogina, ohjaajana ja kasvattajana selvittää, mitä kaikkea 

henkilökohtaiseen filosofiaani ja opettajuuteeni vahvasti kuuluva herkkyys rehellisesti ja 

syvällisesti voisi tarkoittaa. Näitä tarkoituksia etsin kielellisistä ilmaisuista, sillä feno-

menografisen ihmiskäsityksen mukaisesti uskon ihmisiin tietoisina ja intentionaalisina 

olentoina, jotka tietoisesti rakentavat itselleen käsityksiä ilmiöistä ja ovat kykeneväisiä 

kielellään ilmaisemaan näitä käsityksiä. (Ahonen 1994, 122; Uljens 1991, 86). 
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3 HERKKYYS FILOSOFISENA KÄSITTEENÄ 

3.1 Herkkyyden etymologia käsitteenä 

“a full receptivity. When I care, I really hear, see, or feel what the other tries to convey. The engross-

ment or attention may last only a few moments and it may or may not be repeated in future encounters 

but it is full and essential in any caring encounter.” (Noddings 1992, 16.) 

Herkkyys, vastaanottavaisuus ja avoimuus voidaan kääntää englanniksi sekä sensitivitynä 

että receptivitynä. Sensitivityn pääsanaan sense yhteydessä sivutaan arvostusta, tietoisuutta, 

aisteja, tunnetta ja jopa matkaa. Sense (lat. sensus) tarkoitti alunperin kykyä tuntea ja vas-

taanottaa, sekä ymmärrystä. Sensitivity on myös  kykyä vastata interpersoonallisissa tai 

sosiaalisissa suhteissa tapahtuviin muutoksiin. (Webster’s Third New International Dic-

tionary 1993, 2067-2068.) Herkkyys voidaan myös sanakirjoihin ja Nel Noddingsiin (mt.) 

viitaten kääntää termillä receptivity. Kun henkilö on herkkä receptive hän on avoin ideoille 

ja impressioille. Receptivity on myös vääjäämättömässä yhteydessä aistielimiin. On huo-

mionarvoista, että sanan ensyklopedisenä kontekstiesimerkkinä on käytetty seuraavaa: 

”made receptive by education at its best – E.T Cone” (Webster’s Third New International 

Dictionary 1993, 1894.)  

Suomen kielen sana herkkä viittaa ainakin hereilläolemiseen, virkeään, valppaaseen ja 

eloisaan, sekä herkästi tuntevaan ja on etymologisen sanakirjan (Toivonen 1955) mukaan 

johdettu viron kielen ärkistä, sekä lyydialaismurteiden herkkää tarkoittavasta herkistä. Vi-

ron ärgata tarkoittaa valppaana olemista ja huomaamista. Sana kuulunee yhteen sanojen 

hereä (mm. runsas ja kirkas) ja herätä kanssa. (Toivonen 1955, 68) Herkkyys on siis 

eräänlaista heräämistä. Voisin todeta sen olevan jopa uuden, syvemmän pedagogisen ym-

märryksen ja tietoisuuden heräämistä, sekä heräämistä uudenlaiseen tapaan olla maailmas-

sa. Suomen kielen perussanakirjan mukaan herkkä tarkoittaa toimivaa ja vaivatonta, hel-

posti reagoivaa, altista, tarkkaa, ilmeikästä ja sielukasta (Suomen kielen perussanakirja 

1990, 200-201). 

Palatakseni vielä englannin kielen käsitteeseen sensitivity, joka on heräämisen sijaan yh-

teydessä aisteihin senses sekä mieleen ja järkeen sense, nostan tässä esille suomen kielen 

sanan aisti. Aisti kuvataan kykynä tehdä havaintoja, eräänlaisena vaistomaisena tajuamis-

kykynä (Suomen kielen perussanakirja 1990, 13). John Deweylle ”aistit ovat jäseniä, joilla 
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elävä olento osallistuu suoraan itseään ympäröivän maailman tapahtumiin.” Elämä soljuu 

hänelle elävän olennon aistinelinten läpi, ja aistisuus sisältää jo itsessään aistiherkkyyden. 

(Dewey 2010, 33). Sensitivity ei ole erotettavissa kokonaisvaltaisesta aistein ja järkemme 

kautta maailmassa olemisesta. 

Herkkyys käsitteenä ei siis tarkoita tunteellista pehmeyttä tai sitä että purskahtaa itkuun 

tuon tuostakin, eikä se ominaisuutena ole toivottavaa tai sallittua vain tytöille, kuten arki-

kielessä usein sanaa käytämme. Herkkyys ei ole myöskään synonyymi yliherkkyydelle. 

Pedagogisesta herkkyydestä, kuten tahdistakin voi seurata niin yhteisiä selkeitä sääntöjä 

kuin joustavuutta ja hellyyttäkin (Van Manen 1991, 143). 

Koska analysoin herkkyyttä pedagogisena käsitteenä, on tarpeen selvittää myös mitä tar-

koitan pedagogisella. Pedagogiikka on minulle opetuksen tapaa ja koko kasvattajan ole-

massaolon tapaa. Pedagogiikka ei puutu niinkään opetuksen sisältöön, vaan vastaa kysy-

mykseen miten. Pedagogue tulee kreikan kielestä, eikä se alunperin viitannut opettajaan, 

vaan häneen, jonka vastuuna oli saattaa (agogos) nuori poika (paides) kouluun. Pedago-

giikka oli saattamista, yhdessäkulkemista, - ja olemista. (Van Manen 1991, 37.) Pedago-

giikka on jotain, mikä tapahtuu aikuisten ja lasten, kasvattajien ja kasvatettavien, opettajien 

ja oppijoiden välillä ja heissä itsessään. Pedagoginen herkkyys on herkkyyttä pedagogisis-

sa eli kasvattavissa yhdessäkulkumisen ja saattamisen tilanteissa ja näiden tilanteiden osa-

puolissa. Vaihtoehtona perinteiseen käsitykseen pedagogiikasta Max Van Manen kirjoitti 

pedagogiikan olevan lasten voimakasta transformatiivista vaikutusta aikuisten henkilökoh-

taiseen olemassaoloon (Van Manen 1991, 12). Pedagogia ikään kuin kutsuu lapsissa aikui-

sen olemassaoloa. Opettajuutta ei syyttä ole pidetty kutsumuksena.  

Herkkyys ja erityisesti pedagoginen herkkyys ovat monimutkaisia käsitteitä ja sisältävät jo 

sanoina kaiken tämän ja paljon muuta mitä tässä yhteydessä ei käsitellä. Herkkyyttä on 

mahdoton analysoida yksiselitteisesti. On tarpeen avata pedagogista herkkyyttä sen etymo-

logian lisäksi lukuisin kirjallisin ja kokemuksellisin esimerkein ja rinnakkaiskäsittein, jotta 

herkkyyden määritelmä todellistuu ja avautuu näkökulmien rikkauden kautta. 

3.2 Herkkyyden historiaa filosofisena käsitteenä 

“To exercise tact one must be able to overcome an orientation to the world that seems to come natural 

to human beings, the attitude of seeing oneself at the center of all things.” (Van Manen 1991, 139). 
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“Pedagogical tact is pedagogical understanding in being attentive to young people, through what we 

notice about them, in the way we listen to them.” (Van Manen 1991, 123). 

Kasvatusfilosofisessa kirjallisuudessa historiallisesti merkittävä rinnakkaiskäsite herkkyy-

delle on ehdottomasti tahdikkuus. Avaan tässä luvussa pedagogisen herkkyyden ja tahdik-

kuuden käsitteiden välistä historiallista suhdetta nojaten erityisesti Max Van Manenin te-

okseen The Tact of Teaching – The Meaning of Pedagogical Thoughtfulness (1991). Myös 

tahdikkuuden etymologia on mielenkiintoinen. Englanninksi tahdikkuus johdetaan tahdista 

ikään kuin tahdintäyteisenä tact – tactfulness. Saksaksi tahdikkuudella on kuitenkin eri 

konnotaatio: Takt – Taktgefühl eli tahtiherkkyys (tahti = lat. tactus). Pedagogisen tahdik-

kuuden kehittäjät, kuten Herbart ja Muth, ovat olleet enimmäkseen saksankielisiä, mikä 

tekee herkkyys-käsitteen kannalta hyvin merkittäväksi saksankielisen tahdikkuuden ja 

herkkyyden erottamattomuuden.  

Englanninkielinen tact on Webster’s Collegiate dictionaryn mukaan ”a keen sense of what 

to do or say in order to maintain good relations with others or avoid offense”. Näin sen 

myös arkikielessä usein ymmärrämme, loukkaamisen välttämisenä puheessa ja toiminnas-

sa. Muita tahdin sanakirjasynonyymejä ovat mm. ajattelevainen, havaintokykyinen (per-

ceptive), hienovarainen tai hienotunteinen (discreet), tietoinen, viisas (prudent), järkevä 

(judicious), ymmärtävä (sagacious), tarkkanäköinen (perspicacious), hyväntahtoinen (gra-

cious), harkitseva ja varovainen. Vaikka nämä synonyymit painottavat erityisesti mielen 

ominaisuuksia, on Van Manen todennut, että tahti on ennemmin toimintaa kuin tiedon 

muoto: Herkkää välinpitävää käytäntöä. (Van Manen 1991, 126–127.) 

Johann Friedrich Herbart esitteli tahdin käsitteen kasvatusluennollaan jo vuonna 1802. 

Hänen käsityksensä pääkohdat olivat tahdin sijoittuminen teorian ja käytännön väliin, tah-

din manifestoituminen jokapäiväiväisessä päätöksenteossa, sekä tahdin muodostama toi-

mintakulttuuri, joka on ensisijaisesti riippuvainen Gefühlistä, joka on käännetty herkkyy-

deksi tai tunteeksi. Herbart totesi tahdin olevan myös herkkä tilanteen erityislaatuisuudelle, 

sekä välitön käytännön säätelijä. (Jacob Muthin teoksen Pädagogische Takt mukaisesti 

Van Manen 1991, 128.) Herkkyys olisi näin itseasiassa jo Herbartin filosofiassa ensisijai-

nen tahdille, sillä tahti on toimintakäsite, joka on riippuvainen olemassaolon tapakäsitteestä 

herkkyys. Nähdäkseni herkkyys on perustavanlaatuinen tapa olla maailmassa eikä se syty 

tahdikkuuden tavoin vasta pedagogiseen tilanteeseen astuttaessa. 
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Friedrich D. E. Schleiermacher puhui puolestaan herkkyydestä ja tahdikkuudesta sävyn 

yhteydessä. Sävyllä hän kuvaa erityistä piirrettä ihmisten vuorovaikutuksessa, joka mah-

dollistaa herkkyyden ja joustavuuden muita kohtaan. Sekä tahti, että sävy käsitteinä ovat 

peräisin musiikista, tahti tarkoittaessa orkesterinjohtajan komppia tai pulssia. Sosiaalisia 

suhteita kuvaamaan tahti on noussut Voltairelta vuonna 1769. (Van Manen 1991, 132.) 

Vertaus orkesterinjohtajaan ja hänen toimintansa pulssiin mukautuu kuvaavasti opettajan 

toiminnan luonteeseen koulusituaatiossa.  

Jatkaen saksalaisella herkkyyden ja tahdikkuuden käsitehistorialla Hans Georg Gadamer 

puhuu tahdista teoksensa Wahrheit und Methode (1960) kappaleessa Bildung (voidaan 

suomentaa sivistys, valistus tai koulutus). Hänelle tahdikkuus oli esteettisen ja historialli-

sen Bildungin toiminto (function). Ihmistieteellisessä tai humanistisessa työssä tahtiin luot-

taakseen on siis vaadittava tietoisuutta esteettisestä ja historiallisesta. Tämä tietoisuus on 

yhteneväinen myös aistien välittömyyden kanssa. Gadamer viittaa Helmholtzin käyttämään 

tahdin käsitteeseen, jolla tarkoitetaan erityistä herkkyyttä tilanteisiin ja niissä käyttäytymi-

seen. Gadamerille näin määritelty tahti ei ole synonyymi hyville toimintatavoille, vaan se 

on sekä tiedostamaton tunne, että tapa tietää ja olla olemassa. Gadamerin, Herbartin ja 

Helmholtzin laajennus tahdin ja tahtiherkkyyden (Taktgefühl) merkityksestä myös olemas-

saolon tapana mode of being ei ole myöhemmin kiinnitetty juuri huomiota.  

Gadamer nosti esille myös Bildungin vaatiman reseptiivisyyden (receptivity), ja vertasi sitä 

aistimiseen ja  avoimena pysymiseen (keeping oneself open) toiseutta ja universaalia näkö-

kulmaa kohtaan. Tämä avoimuus on aktiivista joka suuntaan. Gadamer esitteli siis jo 

vuonna 1960 ensimmäisen kerran julkaistussa teoksessaan tahdin eräänlaisena herkkyyte-

nä, joka on olemisen tapa, essentiaalisesti sidoksissa kasvatukseen, aistimiseen ja avoimuu-

teen, sekä suuntautuu aktiivisesti kohti holistista universaalia näkökulmaa. Tämä univer-

saalius puolestaan ei ole mitään pysyvästi ja perustellusti määriteltyä, vaan  esiintyy mah-

dollisina näkökulmina. Se ei ole siis määritelty monistinen yksi, vaan avoin, kokonaisval-

tainen, holistinen, näkökulmista koostuva ykseys. (Gadamer 1989, 15–17; Juuso, Laine & 

Rocena 2005, 147–148.) Gadamerin avoin universaalius ja universaalin tiedon esiintymi-

nen näkökulmina sopii hyvin fenomenografiseen lähestymistapaan tiedonmuodostuksesta 

ihmisten vaihtelevien käsitysten kautta, sekä omiin tutkimuksen ontologisiin perusteisiin 

kokonaisvaltaisesta olemassaolosta. 
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Herkkyys ja tahdikkuus ovat siis rinnakkaisia käsitteitä. Tahdikkuus tarkoittaa Van Ma-

nenille mm. sitä, että pyrimme olemaan auki ja herkkiä toisen ihmisen älylliselle, -ja tunne-

elämälle (Van Manen 1991, 128). Jos pitäytyisin tahdikkuudessa, tutkimukseni perustuisi 

lähinnä Max Van Manenin tuotantoon ja käsitteisiin ajattelevaisuudesta, tahdikkuudesta ja 

kasvatuksen sävystä. Holistisen ihmiskäsityksen valossa en kuitenkaan erota Van Manenin 

tapaan ihmisen älyllistä, -ja tunne-elämää toisistaan, enkä näinollen voi tutkijana ja opetta-

jana vedota teoreettisena perustana suoraan Van Manenin tahdikkuuteen, vaan minun on 

muodostettava herkkyyskäsitykseni omista holistisista lähtökohdistani, jotka hieman poik-

keavat Van Manenin vastaavista. Fenomenografisessa tutkimuksessa on hedelmällistä ja 

myös uutta ymmärrystä luovaa löytää Van Manenin kaltaisia keskustelukumppaneita, joi-

den kanssa jakaa suurimman osan käsityksen luonteesta ja olemuksesta. Pidän kuitenkin 

olennaisena erona käsitystä herkkyydestä olemassaolon tapana ja tahdikkuudesta toiminta-

käsitteenä, enkä edes halutessani voisi nojata jonkin käsityksen merkityksessä vain yhteen 

teoriaan tutkiessani juuri käsitysten rikkautta. Van Manenin tahdikkuus jää kokonaisvaltai-

sen herkkyyden määrittelyssä vajaaksi ja tutkimuksen metatasolla riittämättömäksi. Hänen 

tahdin käsitteensä avaa kuitenkin tärkeän, jopa filosofisesti tärkeimmän näkökulman peda-

gogiseen herkkyyteen. 

3.3 Tahdikkuus 

“Pedagogical tact is pedagogical understanding in being attentive to young people, through what we 

notice about them, in the way we listen to them.” (Van Manen 1991, 123). 

“But to open (our head and heart) to the inner life of the other we must orient ourselves to the other 

with care and love” (Van Manen 1991, 98). 

Van Manenin ihmis- ja oppimiskäsitykset ovat länsimaiselle ihmiselle tyypilliseen tapaan 

ajatus- ja mielikeskeisiä. Hän kysyy mm. miten ajatteleva opettaja toimii, ja mikä tieto on 

tärkeää reflektiivisessä pedagogiikassa. Mutta hänen lähtökohtansa eivät ole teoreettisia, 

vaan praktisia, ja hänen pyrkimyksensä on sisällyttää toimintaan myös sydän, tai mieluiten 

koko ihminen. (Van Manen 1991, Preface.) Van Manenin lähestymistapa oli fenomenolo-

ginen ja pragmatistinen, ja mieliorientoitumisestaan huolimatta hän lähestyi kokonaisval-

taisuutta.  

Tahdikas opettaja reflektoi jatkuvasti ja pyrkii tiedostamaan, miten kukin oppilas kokee 

minkäkin tilanteen ja toimimaan tämän mukaisesti (Van Manen 1991, 11). Reflektoiva 
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opettaja voi kuitenkin reflektoida tilannetta oppilaan näkökulmasta lähes puhtaan älyllisesti 

huomioiden älyllisesti tilanteeseen liittyvät tunteet ja toimia sen mukaisesti esimerkiksi 

ottamalla tietyssä tilanteessa oppilasta kädestä, mutta hän ei välttämättä ole ollut missään 

vaiheessa oppilaalle kokonaisvaltaisesti läsnä. Herkkyys puolestaan vaatii jo itsessään läs-

näolon. Pelkkä älyllinen reflektio ei riitä, vaan opettajan on oltava jatkuvasti auki oppilai-

den kokemusmaailmalle, sillä herkkä opettaja on olemassa oppilaiden kokemusmaailmalle 

avoimena jo ennen älyllistä reflektiota tai tahdikasta toimintaa. Herkkyyden näkökulmasta 

kasvattaja ei voi pyrkiä vasta tilanteen sattuessa tulemaan läsnä ja ymmärtämään. Jokainen 

opettajahan tahtoo toimia ’järkevästi’, ja järki (kr. voeiv) alkuperäisessä merkityksessään 

tarkoittaa jonkin läsnäolevan huomaamista, merkillepanemista ja huomioimista läsnä ole-

vana. (Heidegger 2009, 18.) 

Van Manen lienee samoilla jäljillä todetessaan, kuinka tehdessämme tietoisia pedagogisia 

ratkaisuja elämme ne usein ennen kuin tulemme tavoitteistamme tietoisiksi. Pedagogiset 

tavoitteet eivät ole ilmauksia vain teoreettisista tavoitteista, vaan myös meistä itsestämme 

ja meidän aktiivisesta, reflektiivisestä maailmassaolemisesta. (Van Manen 1991, 23.) Tässä 

aktiivisessa olemassaolossa ja pedagogian elämisessä piilee herkkyyden mahdollisuus. En 

epäile, etteikö pedagoginen herkkyys olisi myös luonnollisempaa, helpompaa ja yleisem-

pää heille, joille pedagogia on kutsumus. Van Manen on opettajuuden kustumuksellisuu-

desta vakuuttunut ja vertaa sitä vanhemmuuteen. Verratessaan vanhemmuutta ja opetta-

juutta Van Manen toteaa, kuinka molemmissa ihminen virittyy (engl. one becomes at-

tuned; Van Manen 1991, 25) lasta kohtaan. Opettaja on siis suuntautunut olemassaolossaan 

lasten kokemusmaailmaan. Tämä on jotain, jota ei voi kirjoista ja valmiista tuntisuunnitel-

mista oppia. Suuntautuneisuus oppilaiden elämis- ja kokemusmaailmaan lähestyy herk-

kyyttä vastaanottavuutena (Van Manen käyttää tässä termiä receptivity). Herkkä opettaja 

tai kasvattaja on suuntautunut kohti lapsia ja on näin avoimesti aistien vastaanottavainen 

heidän kokemuksilleen ja mahdollisuuksilleen oppia ja ymmärtää. 

Van Manenille pedagoginen tilanne vaatii eksistentiaalista toisen ymmärtämistä. Pedagogi-

sessa tilanteessa kasvattajan tai opettajan tulisi lasta kunnioittaen analysoida, tarttua kiinni 

ja ymmärtää lapsen tilanne (Van Manen 1991, 72). Herkkyys ja tahdikkuus sekoittuvat 

toisiinsa. Van Manen pyrkii herättämään lukijoissaan herkkyyden tai aistimuksen improvi-

soidusta tahdikkuudesta, joka puhuttelee aktiivisesti koko kehollistunutta olemassaoloam-

me (Van Manen 1991, 10). Oma käsitykseni herkkyydestä on osaltaan juuri tuota aistimus-

ta improvisaatiota sisältävästä tahdikkuudesta, joka aktiivisesti puhuttelee koko kehollista 
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olemassaoloamme. Tahdikkuus on osa herkkyyttä, mutta herkkyys syntyy jo aistimusten 

tasolla kietoutuen erottamattomasti kehollisuuteen ja maailmassa olemiseen.  

Van Manen puhuu siis tahdin yhteydessä pedagogisesta ymmärtämisestä. Tämä on jälleen 

lähinnä mieleen sidottua ymmärtämistä, vaikka Van Manen nostaa esille ymmärtämisen 

myös esteettisessä, moraalisessa ja sosiaalisessa mielessä. Pedagoginen ajattelevaisuus 

sekä pedagoginen ymmärtäminen ovat lähesisiä käsitteitä ja toisiinsa sidoksissa. Van Ma-

nenin määrittelemä pedagoginen ymmärtäminen auttaa avaamaan herkkyyden käsitettä. 

Pedagoginen ymmärtäminen vaatii kykyä kuunnella oppilaita. Se voidaan määritellä kyky-

nä nähdä mikä on merkityksellistä kussakin tilanteessa. Kuten tahdinkin, myös herkkyyden 

kautta pedagoginen ymmärtäminen todellistuu. Ymmärtäminen on eräs tahdin tai herkkyy-

den näkökulma, ja tahti kuvaa sitä mitä pedagogisessa ymmärtämisessä todellistuu. Herk-

kyyttä lähestytään entisestään, kun reflektion välttämättömyydestä luovutaan, sillä joskus  

ymmärtäminen on välitöntä - a kind of embodied knowing. (Van Manen 1991, 83–85.)  

Myös puhuessaan pedagogisesta sympatiasta (kirjaimellisesti with-feelings) liikutaan herk-

kyyden kanssa samalla kentällä. Pedagoginen sympatia on virittäytymistä lapsen sisäiseen 

maailmaan välittäen ja ymmärtäen. Sympaattisen opettajan ominaisuudet ovat osittain sa-

moja kuin herkän: hän huomaa luokan ilmapiirin, näkee ongelmat, ja hänelle voi uskoutua. 

Sympaattista opettajaa  pidetään reiluna ja avoimena. Nämä ovat myös herkän opettajan 

piirteitä. Vastakohta olisi puolestaan kylmä ja välinpitämätön, reseptorinsa ja sympatian 

mahdollisuutensa sulkenut opettaja. (Van Manen 1991, 98.) Tahdikkuutta voidaan verrata 

sympatian lisäksi välittämiseen. Välittäminen on kuitenkin ennemmin asenne tai tunne, 

kuin kyky tai taito, sillä on mahdollista välittää toimimatta. Tahdikkuus on monimutkai-

sempaa ja todellistuu toiminnassa. Tahdikas ei vain välitä toisen tunteista, vaan on herkkä 

tilanteen vaatimalle toiminnalle (tai toimimatta jättämiselle, mikä sekin on toimintaa). Tah-

ti osallistaa koko ihmisen toiminnassa. Tahdikas toiminta on myös herkkyyden vaatimuk-

sen näkemistä tilanteessa ja sen mukaan toimimista (Van Manen 1991, 146.) Herkkyys on 

olemassa jo ennen tahdikasta toimintaa ja se värittää sekä asenteita ja tunteita, että toimin-

taa. 

Tahdikkaan opetuksen erityispiirre on tietoisuus pedagogisten tilanteiden virrassa eli aktii-

visessa, jo reflektiota edeltävässä toiminnassa. Ajattelevainen, tietoinen ja huomioon ottava 

toiminta eroaa reflektiivisestä, ja vaatii sen, että opettaja on todella läsnä tilanteessa. (Van 

Manen 1991, 101, 109.) Pedagoginen tahdikkuus mahdollistaa opettajan improvisoinnin 
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alati muuttuvissa kasvatustilanteissa. Se on taitoa nähdä pedagogisia mahdollisuuksia mis-

sä hyvänsä tilanteessa ja muuttaa näennäisesti epäolennaiset sattumukset merkityksellisiksi 

oppimismahdollisuuksiksi. (Van Manen 1991, 187.) Tahdikkuudessa tämä läsnäolo ei ole 

kuitenkaan niin kokonaisvaltaista kuin herkkyydessä, minkä voimme todeta jo termeistä 

mindfulness, sekä thoughtfulness, jotka viittaavat mieleen ja ajatuksiin. Herkkyydessä läs-

näolon voi aistia jopa samankaltaisena kuin pari-improvisaatiossa tai luovassa tanssissa, se 

on kokonaisvaltaista, holistista, kehollista ja läsnäolevaa siinä missä ymmärtävää ja ajatte-

levaistakin näitä lainkaan toisistaan erottamatta. Kehollisuus ei yksinään riittäisi peruste-

lemaan tahdin ja herkkyyden eroa, sillä Van Manen toteaa myöhemmin kuvatessaan ajatte-

levaisuuden thoughtfulness, sekä tahdikkuuden tactfulness suhdetta tahdikkuuden olevan 

eräänlainen ajattelevaisuuden toiminnallinen ruumiillistuma. (Van Manen 1991, 206). 

Max Van Manen toteaa pedagogisen sopivuuden edellyttävän tahdikasta herkkyyttä (tact-

ful sensitivity) lasta kohtaan (Van Manen 1991, 124). Hän yhdistää siis itsekin tahdikkuu-

den ja herkkyyden käsitteet toisiinsa ja jopa käyttää tahdikkuutta herkkyyden eräänä muo-

tona. Pedagoginen herkkyys on myös tahdikasta ja tahti, sekä sen sisältämät erityispiirteet 

ovat tärkeitä herkkyyden osia, mutta laajemmin käsitettynä herkkyys voi olla myös aisti-

herkkyyttä, ympäristöherkkyyttä, vastaanottavaisuutta, sekä erityisesti läsnäoloa ja aistit 

auki maailmassa olemista. 

Max Van Manen oli pragmatisti, ja hänelle kaikella pedagogisella tiedolla tulee olla merki-

tystä käytäntöön. Jokapäiväinen arkemme lasten kanssa on kaiken pedagogisen teorian 

lähtökohta. Yhden pragmatistisen filosofin annettua herkkyyden käsitykselleni näin paljon 

päätin ottaa keskusteluun herkkyydestä mukaan seuraavassa luvussa kasvatustieteelle tähän 

asti merkittävimmän pragmatistin John Deweyn olemuksellisen aistiherkkyyden, sekä toi-

sen holistiseen maailmankuvaanikin suuresti vaikuttaneen pragmatistin William Jamesin 

ajatuksia herkkyydestä. 

3.4 Olemuksellinen aistiherkkyys 

“what the child brings to school in knowledge, emotions, interests, feelings, skills, and understanding 

must be connected to what the child learns in school” (Van Manen 1991, 34). 

Koska kasvatustiedettä ja pedagogisia käsitteitä on mahdoton täysin erottaa kasvatuskäy-

tännöstä, on pragmatismi oivallinen paradigma pedagogisten käsitteiden, kuten tässä tapa-
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uksessa herkkyyden tutkimuksessa. Pragmatismi unohdettiin Peircen jälkeen pariksikym-

meneksi vuodeksi, kunnes William James ja John Dewey löysivät sen uudelleen.  

John Dewey kehitti jo 1934 teoksessaan Art as Experience mielenkiintoista ajattelumallia 

siitä, miten ihminen kasvaa, kehittyy ja suuntautuu ulospäin. Tämän käsityksen mukaan 

ihminen ja eläin on yhteydessä ympäristöönsä erityisen olemuksellisen aistiherkkyyden 

kautta. Tämä yhteys on dynaaminen ja rytminen, se katkeilee ja korjautuu ihmisen pyrkies-

sä ymmärrykseen. Hajaannuksen ja ristiriidan vaihetta voi seurata pohdinta ja jälleen so-

pusointu. Jos  opettaja ei aisti oppilaiden luonnollisia ristiriidan ja hajaannuksen hetkiä, 

pohdintaa ja ymmärrystä ei välttämättä synny tai se jää pinnalliseksi. Usein opiskeltava 

aines voi olla ristiriidassa aiemman maailmankuvan kanssa. Jos tämä jää opettajalta huo-

maamatta, harmonia jää usein saavuttamatta. Harmoniaan päästessään ihminen ottaa poh-

dinnan aineksen mukaan olioiden merkitykseen. Opettajan on pidettävä taiteilijan tavoin 

yhteyden saavuttamisen kokemusta erityisen tärkeänä. Vastarinnan tai jännittyneisyyden 

hetkiäkään ei tulisi karttaa, sillä niissä piilee kehitysmahdollisuus eli oppimisen siemen. 

Deweylle siirtyminen häiriötilasta harmoniaan on hetki, jolloin elämä on ponnekkaimmil-

laan (Dewey 2010, 24–27; Väkevä 2004, 113). Jäsensin olennaisimmat piirteet aistiherk-

kyyden merkityksestä ihmisen kehitykseen ja kokonaisvaltaisten oppimiskokemusten syn-

tyyn John Deweyn teoksessa Taide kokemuksena (2010) seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Aistiherkkyys ihmisen oppimisen lähtökohtana John Deweyn teoksessa Taide 

kokemuksena (2010). 
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Omassa kasvatuksessani pyrin ohjaamaan oppilaita kohti elävää, kokonaisvaltaista ja ko-

kemuksellista tietoa. Oppimisen kokemus kulkee tuolloin pitkälti näiden vaiheiden kautta. 

Opettajan rooli on vaalia ja ohjata vastarinnan ja jännittyneisyyden hetkiä ja omalla herk-

kyydellään ja avoimuudellaan mahdollistaa myös oppilaiden prosessin lähtökohta, aisti-

herkkyys. Opettajan on tehtävä herkällä olemassaolollaan oppilaat elävän tietoisiksi jo läh-

tökohtaisesti yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen mahdollisuudesta. (ks. tässä 

tutkimuksessa luku 5.5). 

Häiriötilojen sietäminen ja harmonioiden löytäminen vaatii sekin opettajalta uudenlaista 

herkkyyttä ja oppimiskäsitystä. Emme voi kieltää, etteivätkö lapsetkin tahtoisi saavuttaa 

edes jonkinlaista tasapainotilaa elämässään (Dewey 2010, 28). 

Deweyn filosofia lähtee liikkeelle kokemuksesta, eikä tämä kokemus ole vain yksityisiä 

aistimuksia, vaan toimeliasta ja tarkkaavaista kanssakäymistä maailman kanssa. Meidän 

tulisi pyrkiä siihen, että eri aistit yhtyisivät kokemuksessamme kertomaan yhteistä ja avar-

tunutta tarinaa ja käyttäisimme aistejamme oivaltaaksemme. (Dewey 2010, 30–32.) Tämä 

ei yksinkertaisesti ole mahdollista, jos opettaja pitäytyy perinteisessä roolissaan, sulkeutuu 

aidolta ja herkältä läsnäololta oppilaiden istuttavana täytettävinä mielinä pulpeteissaan. 

Intiimi empiirinen kokemus tekee oppimisesta syvempää, kouriintuntuvampaa, ja näin ar-

vokkaampaa (Väkevä 2004, 214). Tällaisten kokonaisvaltaisten elämyksellisten aistikoke-

musten tarjoaminen lapsille vaatii opettajalta melkoista herkkyyttä, jotta kokemus ja oppi-

minen ei jää pinnalliseksi, kuvaukselliseksi tai instrumentaaliseksi, vaan aidosti koskettaa 

oppilaiden olemusta. Kasvavan kokemuksen tulevan suunnan ennakoiminen on kasvattajan 

tärkein kyky, joka vaatii sekä valppaana pysymistä, että sympaattista ymmärrystä, ts. pe-

dagogista herkkyyttä (Väkevä 2004, 297). Deweyn hengessä opetuksen tulisi olla eheyty-

nyttä, merkityksellisiä oppimiskokemuksia tuottavaa kokonaisvaltaista toimintaa (Huhti-

nen-Hildén 2012, 29). 

Pragmatismissa kokonaisvaltaisuus, olemuksellisuus, käytäntö ja herkkyys nivoutuvat toi-

siinsa. Holistiselle maailmankuvalle antoisa pragmatisti William James viittasi Van Mane-

nin mukaan puhuessaan tahdista siihen, kuinka opettajan tulee olla herkkä lapsen luonnol-

lisia impulsseja kohtaan ja yhdistää nämä taipumukset opetukseen (Van Manen 1991, 129). 

William James on kuitenkin omissa kirjoituksissaan herkkyydestä ja holismista huomatta-

vasti tätä syvällisempi ja värikkäämpi. Hän totesi Gustav Fechnerin filosofiasta inspiroitu-

neena esimerkiksi, kuinka olemme itsessämme erillisiä toisistamme, ja eräänlainen maail-
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mansielu mahdollistaa suhteita meidän mieltemme sisältöjen kesken (James 2008a, 67). 

Jamesin filosofia on miellyttävää, herkkää ja kokonaisvaltaista puhuttellen aitoja koke-

muksiamme maailmassa. Jamesille välitön kokemus ratkaisee ongelmat, jotka ovat intel-

lektuaalisesti ratkaisemattomissa. Tällaisia ongelmia ovat mm. ”Miten moneus voi olla 

yhtä? Miten asiat voivat olla itsensä toisia? Miten on mahdollista olla erillinen ja yhteydes-

sä? Miten olla toisille, mutta kuitenkin itselleen? Kuinka olla poissa tilasta, mutta läsnä 

yhtäaikaa” (James 2008a, 104). Vaikka nämä kysymykset tuntuvat teoreettisesti lähes 

mahdottomilta, herkkä opettaja elää niiden läpi toiminnassaan toteuttaen ja kehittäen jat-

kuvasti omaa käytännönfilosofiaansa. Tuo toiminta tapahtuu dialogissa muiden kanssa. 

3.5 Dialoginen herkkyys 

”’Toisen´ kohtaaminen ja horisonttien sulautuminen on mahdollista vain silloin, jos osapuolilla on 

herkkyyttä ja halua ymmärtää toinen toisiaan. Dialogisessa tilanteessa tämä merkitsee kykyä kuunnella 

´toista´ ja samalla kykyä rajoittaa itseä.” (Juuso, Laine & Rocena 2005,146.) 

”Miten meitä kasvattavatkaan lapset, miten eläimet! Tutkimattomasti mukaan tempautuneina me 

elämme universaalin vuorovaikutuksen virrassa.” (Buber 1991, 38.) 

”Kaikki aktuaalinen elämä on kohtaamista --- Olennainen eletään läsnäolossa” (Buber 1991, 34-35). 

Dialogisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa herkkyys ja tahdikkuus nousevat keskeisiksi 

käsitteiksi Juuson, Laineen ja Rocenan artikkelissa Dialogi, Minuus ja Kasvatus (teoksessa 

Dialogia Dialogista – Dialogi ja filosofinen tutkimus –kurssin lukumateriaalia.) Artikke-

lissaan he pohtivat Martin Buberin ja Hans-Georg Gadamerin filosofian pohjalta dialogin 

merkitystä ja ilmenemistä pedagogisessa suhteessa kiinnittäen huomion erityisesti pedago-

giseen tahtiin ”yhtenä kasvatuksen dialogisena pääilmiönä”. (Juuso, Laine & Rocena 2005, 

142.) Koska tutkimus nojaa erityisesti saksalaiseen perinteeseen, käytetään siinä suomen-

kielistä käsitettä pedagoginen tahti, muttta myös herkkyys nousee esille useammassa yh-

teydessä, yhdistihän saksankielinen termi tahdikkuus, Taktgefühl jo itsessään nämä kaksi 

käsitettä erottamattomasti toisiinsa. Gadamer on ollut merkittävä dialogisen vuorovaiku-

tuksen lisäksi herkkyyden historialliselle käsitteelle, ja häneen viittasin osaltaan jo herk-

kyyskäsitteen historialuvussa. Tässä luvussa keskityn erityisesti Buberin dialogiseen vuo-

rovaikutukseen ja herkkyyskäsitykseen, viitaten tarpeen mukaan Juuson, Laineen ja Roce-

nan kautta myös muihin teoreetikkoihin heidän käsitystensä noustessa luonnollisesti rikas-

tamaan keskustelua. 
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Dialogisen vuorovaikutuksen Minä – Sinä suhteessa olennaista on Buberin mukaan vasta-

vuoroisuus, yhteyden etsiminen ja avoimuus ’toiselle’.  Minä – Sinä –suhteen vuorovaiku-

tusta ei voi koskaan ennalta täysin suunnitella. Opettajan näkökulmasta meillä voi olla ko-

kemus oppilaasta (esineellistävä), jolloin pyrimme jo ennalta määrittämään tilanteen kulun, 

tai avoin yhteys oppilaaseen (dialoginen läsnäolo). (Buber 1999, 16; Juuso, Laine & Roce-

na 2005, 143.) Ihmisten tulisi olla aina avoimia havahtumiselle, valmiita ottamaan uusi 

mielipide vastaan ja mahdollisesti hylkäämään oma sen hetkinen toiminta –tai ajatusmal-

linsa. Tämä olisi nähdäkseni arvokas periaate sekä opettajan ja oppilaan välisessä että op-

pilaiden keskinäisisissä suhteissa.  

Aito dialoginen vuorovaikutus vaatii toisen aitoa kuuntelemista (listening to). Eliot Deut-

schia mukaillen aidossa kuuntelemisessa keskitytään ”herkästi ja valppaasti kuunneltavaan 

henkilöön itseensä” eikä se ole pyrkimystä kuulemaan juuri jotain ennalta odotettua vaan 

täyttä avoimuutta suhteessa kuunneltavaan. (Juuso, Laine & Rosena 2005, 146.) Voidaan 

sanoa jopa, että kasvatustilanteissa opettajan tulisi elää pedagogiset hetket tahdikkaasti läpi 

yhteydessä ja kosketuksessa lapseen, ja kasvatustilanteita tulisi voida jäsentää kokonaisval-

taisena kehollisena ilmiökenttänä, joka tarvitsee molempien välitöntä läsnäoloa. Martin 

Heideggerille tämänkaltainen minän ja toisen suhde oli yksi perusaspekti ihmisenä olemi-

sen kokonaisstruktuurissa. (Juuso, Laine & Rosena 2005, 157–158.) 

Heideggerille herkkyys oli muutenkin erottamaton osa ihmis- ja oppimiskäsitystä. Oma 

käsitykseni herkkyydestä olemassaolon tapana muistuttaa huomattavasti Heideggerin 

herkkyyttä varsinaisena olemisena, osana ihmisenä olemisen kokonaisuutta (Sensitivity as 

the very Being of human life) (katso Heidegger 1962.) 

Opettajana käy usein niin että oppilas, inhimillinen olento, pyrkii kohtaamaan minut, mutta 

opettajana en kykene kohtaamaan sinua, sillä tuo kohtaaminen sisältää aina toisen myön-

tämisen olemuksellisesti sinuna, ei ominaisuuksien joukkona tai mitenkään irrallisesti koet-

tavana, esimerkiksi hankalana ulkomaalaistaustaisena poikana. Jos kohtaamisen sijaan ko-

kee, opettaja joutuu torjumaan joko toisensa tai itsensä. (Buber 1991, 39.) Kohtaamisessa 

toisaalta kunnioitetaan toista yksilöllisenä subjektina, mutta toisaalta hyväksytään myös 

minän ja sinän ykseys ja tässä voidaan jälleen huomata herkkyyden ja holismin yhteys. 

Vain täydellisen herkässä läsnäolossa on vain yhteys. Kun yhteydestä astutaan pois, voi-

daan puhtaan yhteyden sijaan kokea jälleen tuo toinen, sillä kokemus on Sinä-kaukaisuutta. 

Kasvattajan kannalta merkittävää on myös se, että tuo yhteys voi syntyä myös silloin, kun 
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toinen ihminen ei sitä kokemuksessaan kuule. (Buber 1999, 31.) Yhteydessä kokemuksen 

tasolle jäänyt osapuoli on joissain tilanteissa oppilas, toisissa opettaja. 

Eksistentiaalisen näkemyksen mukaan ’toisen’ dialoginen kohtaaminen merkitsee välitöntä 

yhteyden kokemista (Juuso, Laine & Rocena 2005, 144). Tilanteessa vetäytyminen havain-

tojen keskukseksi olisi kohtaamisen vastaista ja kuuluu esineelliseen maailmaan. (Buber 

1991, 45; vertaa Van Manen 1991, 11, 101, 109). Oltuaan osallinen ja läsnä yhteystapah-

tumassa voi ihminen astua erilleen takaisin itsetietoisuuteen kuitenkaan menettämättä ak-

tuaalisuuttaan ja läsnäolon antamaa kipinää. (Buber 1991, 90). Syvällinen ymmärryksem-

me oppilaista persoonina kasvaa ja kannamme vuorovaikutuksessa mukanamme kohtaami-

sen aitoa mahdollisuutta. 

Kohtaamisessa piilee myös tahdikkaan ja herkän opetuksen transformatiivisuus, sillä kos-

kettamisen kokemuksilla on laaja ja syvä vaikutus koko persoonamme kehittymiseen. ”Ai-

kuinen voi lukea ja ymmärtää lapsen moniulotteista ilmaisua ja päästä  näin osalliseksi 

lapsen kokemusmaailmaa ja oppia samalla jotain uutta itsestään.” (Anttila 2009, 18). ”Tu-

lemme itseksemme toisten kertoessa sitä meille tilanteissa, joissa koko persoonamme on 

kokonaisvaltaisesti läsnä” (Juuso, Laine & Rocena 2005, 144). Kohtaamisen hetken ilmiöl-

lä on Buberin mukaan jopa kosmis-metakosminen alkuperä, sillä lapsi luonnostaan kaipaa 

kohti Sinää, ihmistä joka todella kohtaisi hänet. Ihmisen, niin lapsen kuin kasvattajan sielu 

kehittyy tämän kaipauksen täyttymyksistä ja pettymyksistä. (Buber 1991, 51.) Per-

soonamme kehittyy usein pienten merkityksellisten vuorovaikutuksen hetkien kautta. 

Aito dialoginen vuorovaikutus ei tarkoita sitä, että meidän tulisi olla jatkuvasti pelkästään 

läsnä ja Minä-Sinä suhteessa keskenämme. Dialoginen vuorovaikutus vaatii nähdäkseni 

juuri pedagogista herkkyyttä aistia ja pelottomasti kohdata ja läpielää potentiaaliset läsnä-

olon tilanteet. Jokainen oppilas ei voi olla opettajalle jatkuvasti ja yhtäaikaisesti Sinä, mut-

ta jokaiselle tulisi olla mahdollisuuksien mukaan läsnä. Elämämme luonne on jatkuvaa 

aaltoilua Sinän ja Sen välillä ja jokaisella on mahdollisuus tämän ymmärtämisestä. Peda-

gogisesti herkkä opettaja voi olemuksellaan taata oppilailleen kohtaamisen ja läsnäolon 

kantamalla ikään kuin läsnäolon kipinää esineellisessä Se-maailmassa. (Buber 1991, 78–

79.) 

Aitoa dialogia, läsnäolemista ja lasten kanssa filosofointia on kuvattu toimintatilana, jossa 

kasvatus todellistuu kokonaisvaltaisena ja moniulotteisena kehittävänä kokemuksena mah-

dollistaen teoreettisen ja käytännöllisen ulottuvuuden limittymisen harmonisesti yhteen 
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(Cosentino 2008, 79). Ajatus on samankaltainen Van Manenin toteamukselle mm. pedago-

gisesta ymmärtämisestä ja muista tahdin ominaisuuksista, jotka todellistuvat vasta pedago-

gisessa toiminnassa, missä teoriaa ja käytäntöä on lähes mahdoton erottaa toisistaan. Las-

ten kanssa filosofoiminen on alue, jolla opettajan herkkyys tai sen puute paljastuu hyvin 

nopeasti. 
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4 HERKKYYS KASVATUSTIETEELLISENÄ KÄSITTEENÄ 

”Pedagoginen sensitiivisyys kuvaa siis opettamisen näkemistä kohtaamisena, oppijalähtöisenä ja mo-

lemminpuolisena oppimisprosessina, jonka elementtinä on sensitiivinen suhtautuminen ja osallisuuden 

näkeminen pedagogisen vuorovaikutuksen ja opettamisen keskeisinä arvoina.” (Huhtinen-Hildén 2012, 

230-231). 

Kun tutkimusprosessini pedagogisesta herkkyydestä pääsi vauhtiin vuonna 2010, en löytä-

nyt aiheesta yhtään väitöskirjatason tutkimusta. Hovila (2004) kyllä sivusi teemaa tutkittu-

aan kohtaamista ja kasvatusvuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä. Herkkyys nousi hänen 

aineistossaan merkittävimmäksi tekijäksi. (Hovila 2004, 9). Viimeisen kolmen vuoden 

aikana aihetta on alettu sivuamaan kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tihenevään tahtiin 

tuoreimpien väitöksien käsitellessä mm. sensitiivistä musiikin opettamista, kuulluksi tule-

misen pedagogiikkaa ja tunneälyä. (Huhtinen-Hildén 2012; Louhela 2012; Virtanen 2013). 

Opettamisen ja pedagogisen vuorovaikutuksen keskeiset arvot tuntuvat olevan murrokses-

sa. 

Nyt viimeistään herkkyydellä on siis paikkansa kasvatustieteellisenä käsitteenä ja aika tun-

tuisi olevan mitä otollisin keskustelulle opettajan pedagogisesta herkkyydestä. Tässä pää-

luvussa käyn kirjallista keskustelua tuoreen tutkimustiedon ja kasvatustieteellisen teore-

tisoinnin kanssa esiin paljastuvista käsityksistä pedagogisen herkkyyden luonteesta ja sii-

hen liittyvistä rinnakkaiskäsitteistä. Alaluvut ovat muodostuneet fenomenografisessa pro-

sessissa ikään kuin käsitteiden kategorioina vastaten siihen, mistä kasvatustieteellinen kir-

jallisuus ja tutkimustieto puhuu mainitessaan herkkyyden. Tällä hetkellä kasvatustieteelli-

nen käsitys herkkyydestä vaihtelee erityisesti sen mukaan, nähdäänkö herkkyys opettajan 

ominaisuutena osana ammatillista kasvua ja arvoja vai suhdekäsitteenä painottaen opetta-

jan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 

4.1 Pedagoginen sensitiivisyys 

”Pedagoginen sensitiivisyys kuvaa siis opettamisen näkemistä kohtaamisena, oppijalähtöisenä ja mo-

lemminpuolisena oppimisprosessina, jonka elementtinä on sensitiivinen suhtautuminen ja osallisuuden 

näkeminen pedagogisen vuorovaikutuksen ja oppimisen keskeisinä arvoina.” (Huhtinen-Hildén 2012, 

230-231). 
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Kun olin jo kirjoittanut ensimmäisen version kirjallisuuskatsauksesta herkkyyden käsittee-

seen ja jättänyt työni hyllylle odottamaan vuodeksi, tuli vastaani keväällä 2012 väitös 

”Kohti sensitiivistä musiikkikasvatusta” (Huhtinen-Hildén 2012). Tietoisuus juuri herk-

kyyden merkityksestä pedagogiikalle oli herännyt omaa pientä tutkimustani laajemminkin 

kasvatustieteen kentässä. Huhtinen-Hildén päätyy muodostamaan kymmenen musiikkipe-

dagogiopiskelijan muodostaman aineistonsa kertomusten perusteella pedagogisen sensitii-

visyyden käsitteen vastaamaan opiskelijoiden haastatteluissa esiintyneisiin painokkaisiin 

yrityksiin ”sanoittaa musiikkipedagogin ammatillisessa toiminnassa tarvittavaa hiljaista 

tietoa ja sen käyttämistä pedagogisissa tilanteissa (hiljaista tietämistä).” Huhtinen-

Hildénille pedagoginen sensitiivisyys on tuo taidepedagogin asiantuntijuuden ydin (Huhti-

nen-Hildén 2012, 229). Siihen kuuluva kokonaisvaltainen tilanteiden tietäminen on hiljais-

ta tietoa ja tietämistä, jonka sisältö on kokemuksellisesti kietoutunut läsnäoloon, kohtaami-

seen ja taiteellisen prosessin kannatteluun, sekä ryhmätilanteen hallintaan. (Huhtinen-

Hildén 2012, 227.) Vaikka Huhtinen-Hildén rajoittaa pedagogisen sensitiivisyytensä taide-

pedagogiikkaan ja taiteellisiin prosesseihin, on hänen käsityksensä monilta osin vastaava 

filosofisten yleisten herkkyyskäsitysten kanssa korostaessaan tällä tavoin läsnäoloa ja koh-

taamista (tässä pääluku 4, ks. myös Buber 1999; Dewey 2010 & Van Manen 1991). Koska 

Huhtinen-Hildén on tietoisesti osana kasvatustieteellistä tutkimusta muodostanut käsityk-

sen juuri pedagogisesta sensitiivisyydestä on sitä syytä avata tässä vielä tarkemmin. 

Pedagogista sensitiivisyyttä ei täysin samaisteta hiljaiseen tietämiseen, vaan nostetaan hil-

jaisen tietämisen rinnalle ikään kuin sen erityisalueena ammatillisen tiedon keskiössä. 

Termin pedagoginen sensitiivisyys sensitiivisyyden ulottuvuuden Huhtinen-Hildén (2012) 

on ottanut käyttöönsä johtaen sen hyvän vanhemmuuden elementeistä ja kiintymyssuhde-

kirjallisuudesta. Kuten äidin ja lapsen varhaisessa vuorovaikutuksessa, niin myös opettajan 

ja oppilaan välillä positiivisia oppimiskokemuksia ja turvaa luo, kun ”molemmat osapuolet 

virittyvät herkästi toistensa tunnetilaan ja kiinnostuksen kohteeseen.” (Launonen 2007, 31; 

Huhtinen-Hildén 2012, 229–230.) Onhan sekä vanhemmuus, että opettajuus kasvattamista 

ja lapsille läsnäoloa.  

Sensitiivinen ekspertti on heittäytyvä opettaja. Tätä kuvaa mielestäni hyvin erään opetus-

harjoittelun ohjaajan ihmettely, kuinka hengästyttävää ja ihanaa on seurata opetusharjoitte-

lijaa, joka on ilmiselvästi lapsille läsnä ”kainaloitaan myöten”. Ammatillisen tiedon ja tai-

don yhteydessä voidaan Huhtinen-Hildénin mukaan puhua tietämisen sensitiivisen ekspert-

tiyden tasosta, mikä näkyy persoonallisessa kokonaisvaltaisessa heittäytymisessä. Pedago-
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gisesti sensitiivinen, ekspertti opettaja näkee jokaisen oppilaan arvokkaana ihmisenä ja 

tukee tämän kehityspotentiaalia ja lahjojen löytämistä. Opettaja voi kehittää pedagogista 

sensitiivisyyttään herkän ja jatkuvan itsensä neuvottelemisen ja uudelleen löytämisen eli 

intentionaalisen reflektoinnin kautta. (Huhtinen-Hildén 2012, 229, 231.) 

Kokonaisvaltaisesta heittäytymisestä ja pedagogisesta läsnäolosta seuraa usein tuntisuunni-

telmasta irtaantumista elävän opetustilanteen vaatimalla tavalla (Huhtinen-Hildén 2012, 

227). Pedagogisten tilanteiden hiljainen tietäminen  on hyvin kokonaisvaltaista. Voi olla, 

että sensitiivisyys on vaatinut jonkin tunnin opetustavoitteen tai harjoitusvaiheen ohitta-

mista, mutta kokonaisuuden ja elämän kannalta tuolloin opitaan ehkä vielä tärkeämpiä asi-

oita, vähintäänkin opitaan ja koetaan opetus mielekkääksi. Pedagogiksi kasvua ei voi ”erot-

taa elämän ja ihmisenä kasvun kokemuksista” (Huhtinen-Hildén 2012, 252). Käsittääkseni 

myöskään opetusta ja oppimista ei voi erottaa elämän ja ihmisenä kasvun kokemuksista, tai 

näin ei ainakaan tulisi tehdä. 

Opetustilanteet ovat aina monisyisiä ja vaativat opettajalta herkkyyttä, jotta hän pystyisi 

löytämään kehittävimmät, parhaimmat ratkaisut yksilöiden ja koko ryhmän kannalta lähes 

intuitiivisessa toiminnan ja pedagogisten hetkien virrassa. Opettaja ja jokainen oppilas kun 

tuo itsensä osaksi opetustilannetta. Huhtinen-Hildénin sensitiivisyys viittaakin myös nöy-

ryyteen opetustilanteiden rikkauden ja kompleksisuuden edessä. Sensitiivisyys on olennai-

nen osa prosessia, jossa opettaja löytää ratkaisuja yllättäviin ja haasteellisiin pedagogisiin 

hetkiin. (Huhtinen-Hildén 2012, 228, 230.) 

4.2 Herkkyys vuorovaikutuksessa 

”Kohtaamamme toiset ihmiset ovat luultavasti merkityksellisintä elämässämme. Todennäköisesti meillä 

kaikilla on omakohtaisia kokemuksia erilaisista kohtaamistilanteista, joissa olemme voineet aistia nii-

hin liittyviä hienovaraisia nyansseja ja merkityksiä.” (Juuso, Laine & Rocena 2005, 143.) 

”Kuunteleminen oli tilanteen aistimista ja sille herkistymistä.”(Louhela 2012, 109). 

“People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that the voic-

es never shared – Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you.” (Paul 

Simon 1964). 

Vuorovaikutus on inhimillisen ja sosiaalisen toiminnan, ajattelun ja oppimisen perusta. 

Pedagogisesti herkällä opettajapersoonallisuudella on mahdollisuus vahvistaa ja rikastaa 

luokan vuorovaikutusta tiedostamalla signaaleja ihmisten välillä. Osaamme ”tiedostamat-
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tammekin tulkita toisten ihmisten olemusta ja antaa omalla olemuksellamme vastaavasti 

heille tarpeellisia signaaleja”. (Launonen 2007, 6). Vuorovaikutus opettaja-

oppilassuhteessa sekä oppilaiden välillä on inhimillisen ja pedagogisen toiminnan osa-alue, 

jossa herkkyys tai sen puute voidaan helposti tunnistaa. Vuorovaikutus on lisäksi toimin-

taa, jonka kautta herkkänä ja avoimena olemista maailmassa on mahdollista kehittää.  

Vuorovaikutus ja toisen kuunteleminen voidaan käsittää laajasti, lapsen tavoin myös kos-

kettamisena, haistamisena, maistamisena ja tutkimisena! Läheisyyden ja yksityisyyden 

rajapinnat ja sopiva kosketus löytyy kun otetaan aktiivisesti kuuntelemalla oppilas hieno-

tunteisesti huomioon. (Louhela 2012, 114, 123). Kohtaamisen kokemukset syntyvät ni-

menomaan vuorovaikutuksen aitoudesta ja läsnäolosta. Opiskelijat ovat kuvanneet koh-

taamisen ja vuorovaikutuksen aitoutta ”kiinnostuksena, tilanteessa läsnäolona, rehellisyy-

tenä ja ammatillisena omana itsenään olemisena.” (Huhtinen-Hildén 2012, 108). 

Vuonna 2004 valmistuneen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan väitöskir-

jassa ”Opettajan ja oppilaan kohtaaminen koulusituaatiossa” viiden opettajan haastatte-

luiden tuloksena tärkeimmäksi kasvattamiseen vaikuttavaksi tekijäksi muodostui opettajan 

herkkyys huomioida yksilö (Hovila 2004, 9). Tulos ei ainakaan itseäni yllätä, sillä niin 

usein opettajien kanssa keskustellessa on herkkyys mainittu kasvatustilanteiden taustalla, 

usein lausumalla kuinka nämä opetuksen kasvatustilanteet vain vaativat tiettyä herkkyyttä. 

Samaan tulokseen Van Manen päätyi jo 1991 todetessaan, kuinka hyvän pedagogiikan 

elintärkeä piirre on ”tactful sensitivity toward the child’s subjectivity” eli vapaasti suo-

mennettuna tahdikas herkkyys lapsen yksilöllisyyttä kohtaan (Van Manen 1991, 8). Peda-

goginen herkkyys voisi olla käsite kasvattajan ammattitaitoisen ja asiantuntevan vuorovai-

kutuksen taustalla, sillä jotain erityistä, jopa yliluonnollista aistimista tuohon hyvän opetta-

jan vuorovaikutukseen tuntuu todella liittyvän. Eikä ihme, sillä vuorovaikutuksen asiantun-

tijalle ei riitä, että on aidosti ja tahdikkaasti kiinnostunut lapsen yksilöllisyydestä, vaan 

lisäksi tulisi olla vähintään rohkea, tilanteeseen heittäytyvä ja aito, sekä ryhmätilanteen 

luoja, mahdollistaja ja kannattelija (Huhtinen-Hildén 2012, 120). 

Pedagogisesti herkkä vuorovaikutus on koko ryhmän vuorovaikutusta. Hyvänä  esimerkki-

nä tästä on Louhelan (2012) väitös, jossa hän lähti aluksi opettajalähtöisesti tutkimaan 

kuuntelemisen teemaa, mutta päätyi tutkimustuloksissaan kuulluksi tulemisen hetken tär-

keyteen, kuulluksi tulemisen ja kuuntelemisen vastavuoriseen prosessiin, johon vaikuttaa 

opettaja-oppilassuhteen vuorovaikutuksen laadun lisäksi vertaissuhteiden vuorovaikutuk-
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sen laatu. Vertaissuhteiden laadussa ja ryhmän vuorovaikutuksen kannattelussa hän totesi 

opettajan olevan vaikuttava esimerkki. ”Kuulluksi tulemisen pedagogiikan kehittämisen 

myötä vuorovaikutus syveni yhä vastavuoroisemmaksi.” (Louhela 2012, 123, 52, 87.) 

Toimivat vertaissuhteet ja vahvempi yhteisöllisyys lisäävät myös sosiaalista kompetenssia 

ja sitoutumista akateemisten taitojen opiskeluun. Tämän saavuttaakseen on opettajan an-

nettava lämpöä ja tukea ja edistettävä yhteistyötä. (Louhela 2012, 121.) Pedagogisesti her-

källä vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa monia kasvatuksellisia ja oppimista edistäviä 

tavoitteita. 

Louhelan kuulluksi tulemisen pedagogiikka tulee hänen mukaansa käsittää pedagogisen 

rakkauden, välittämisen etiikan ja kuuntelemisen pedagogiikkana (Louhela 2012, 52). Pe-

dagogisen rakkauden Louhela (2012) sitoi rakastavaan ilmapiiriin luokkahuoneessa, lähei-

syyteen joka syntyy opettamisen intohimosta ja uskosta rakkauteen opetuksen arvona. Pe-

dagogisen rakkauden tulisi olla opettajan eettinen velvoite, joka ilmenee tekoina ja taitona 

vuorovaikutuksessa. (Louhela 2012, 44–47; ks. myös Goldstein 1998 & Määttä 2006.) 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikkaan kuuluu myös välittämisen etiikka, missä tärkeintä on 

herkkä reagointi ja kasvatustilanteiden ainutlaatuisuuden ymmärtäminen. Louhela näkee 

välittämisen Noddingsin (1992) tapaan essentiaalisena osana opettajan ja oppilaan vuoro-

vaikutussuhdetta. Välittäessään opettaja näkee, kuulee ja tuntee, mitä lapsella on kerrotta-

vanaan. Opettajan välittävän etiikan tulisikin vastata oppilaiden kritiikkiin siitä, ettei opet-

taja oikeasti kuuntele tai ymmärrä. ”Herkkyys pedagogisia ulottuvuuksia kohtaan riippuu 

siitä, kuinka hyvin opettaja pystyy luomaan kontakteja ja pysymään yhteydessä oppilaiden 

elettyyn ja koettuun todellisuuteen.” (Louhela 2012, 49; Noddings 1992, 16.) Opettajan 

läsnäolo ja aidot kontaktit ovat herkkyyden ja herkän vuorovaikutuksen erottamaton osa. 

Viimeinen kuulluksi tulemisen pedagogiikan osa eli kuunteleminen on ”avoimuutta erilai-

suutta kohtaan ja toisen näkökulman arvon tunnistamista.” Opettajan tulisi pysyä avoimena 

omasta ymmärryksestä ja maailmankäsityksestä poikkeavillekin näkökulmille, äänille ja 

olemisen tavoille. (Louhela 2012, 51; ks. tässä luku 5.3) 

Oppilaantuntemus auttaa ennakoimaan reaktioita ja tunnetiloja ja ymmärtämään oppilaiden 

käyttäytymistä (Louhela 2012, 109). Pedagogisesti herkkä opettaja tuntee ainakin jossain 

määrin jokaisen oppilaan yksilönä ja kokonaisuutena. Koulun elämänmuotoa ja opetusta-

paa tulisi järjestää enenevissä määrin mahdollistamaan vuorovaikutusta, jossa opettajan ja 

oppilaan välissä tapahtuu yksilöllistä kohtaamista. Lapsen käsitys siitä, että häntä rakaste-
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taan, tulisi vahvistua koulussa. (Hovila 2004, 60.) Jos opettaja ei pääse reagoimaan herkästi 

ja välittömästi oppilaiden ilmaisemiin muihinkin kuin oppiaineisiin liittyviin tarpeisiin, 

oppiminen ehkäistyy. Tärkeää olisi, että lapsen huoleen reagoisi juuri se aikuinen, jolle 

lapsi ongelmastaan viestii. (Louhela 2012, 102–103). Reagoiminen vaatii aikaa, rauhaa, 

luottamusta, läsnäoloa ja läheisyyttä usein myös kosketuksen muodossa. Kun oppilas saa-

vuttaa jälleen hyvän ja turvallisen olon herää kiinnostus oppiainekseen ja usko itseen takai-

sin (Louhela 2012, 104–106.) 

Valitettavasti tämän päivän ylisuuret ryhmäkoot vaikeuttavat entisestään haastavaa herk-

kyyden tehtäväämme ja oppilaan rakastavaa kohtaamista. Pelkkä puhe tai edes tutkimustie-

to oppilaan kohtaamisen ja yksilöllisen kokemusmaailman perustalle luotujen opetuskoko-

naisuuksien edullisuudesta ei riitä. Kauniit periaatteet helposti unohtuvat isojen opetus-

ryhmien todellisuudessa. Oppilaiden kohtaaminen vaatii pienempiä ryhmäkokoja tai use-

ampia aikuisia esimerkiksi samanaikaisopettajuuden muodossa. (Mantere 1994, 21; Louhe-

la 2012, 88, 99–106). Puhe oppilaiden kokemusmaailman pohjalta luoduista opetuskoko-

naisuuksista ja oppilaskeskeskeisyydestä tulisi levittää koko pedagogiikkaan, koko vuoro-

vaikutuksen kenttään ja kaikkeen siihen mikä opettajan olemassaolon tavassa vaikuttaa 

hänen tapaansa opettaa. 

4.3 Erilaisuuden kohtaaminen ja läsnäolo 

”vuorovaikutuksen taitavampi osapuoli virittyy toisen tunnetilaan, toimintaan ja toiminnan rytmiin se-

kä heijastaa omalla toiminnallaan hänen toimintaansa hänelle takaisin – Vuorovaikutusparien taita-

vimmilta osapuolilta vaaditaan tällaisessa tilanteessa herkkää eläytymiskykyä ja ennakkoluulottomuut-

ta, jotta he osaavat tulkita vuorovaikutuskäyttäytymiseksi kaiken sellaisen toiminnan, joka antaa mah-

dollisuuden vuorotteluun ja ehkä vähitellen monipuolistuvaan jaettuun toimintaan.” (Launonen 2007, 

162.) 

”opettajina hyvin nöyrinä kaiken sen edessä, mitä emme ymmärrä tai emme sanoin saa kiinni, mutta 

jonka olemassaolon tunnemme samoin kuin sävelten värähtelyn iholla ja mielemme syövereissä.” 

(Huhtinen-Hildén 2012, 253). 

Aitous ja läsnäolo vuorovaikutuksessa ovat Huhtinen-Hildénin (2012) mukaan avaintekijät 

erilaisuuden kohtaamiseen (Huhtinen-Hildén 2012, 108). Launonen (2007) puhuu opetta-

jalta vaaditusta herkkyydestä erityisesti olemuskielen tasolla toimivien lasten kohdalla, 

mutta mielestäni hänen vuorovaikutusnäkemyksensä virittymisestä, eläytymisestä ja vuo-
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rottelusta voitaisiin laajentaa jokaiseen oppilas-opettaja suhteeseen, jopa jokaiseen ihmis-

ten väliseen vuorovaikutussuhteeseen. 

Erityiskasvatuksen kentällä törmää vielä useammin kehotuksiin uskoa läsnäolon ja oman 

intuition voimaan hyvien opetuskäytäntöjen ja hyvän vuorovaikutuksen löytämisessä, sillä 

oppilaat ja tilanteet ovat niin yksilöllisiä, ettei heidän kohtaamiseensa voida tehdä yleispä-

teviä ohjeita. Vaikeavammaisten kehityksessä on aina yksilöllisesti merkittäviä piirteitä, 

joita valmiit listat tai arviointiasteikot eivät tavoita. Havainnoinnin herkkyydessä on olen-

naista erityisesti ennakkoluuloton suhtautuminen siihen mikä kaikki voi olla juuri tämän 

lapsen vuorovaikutuksessa olennaista. (Launonen 2007, 114.)  

Laajassa mielessä kommunikaatiota tukevan opettajan tulisi pyrkiä tutustumaan jokaisen 

lapsen yksilölliseen olemukseen ja luomaan opetuksensa niin, että jokainen saisi koulussa 

vuorovaikutustaan ja toimintaansa tarkoituksenmukaisesti ohjaavia signaaleja. Erityisesti 

kielihäiriöisten ja muiden erityistukea vaativien ja vaikeavammaisten lasten kohdalla ”hei-

dän kiinnostuksen kohteidensa ja taitojensa tunnistaminen vaatii arvioijalta herkkää eläy-

tymistä ja ennakkoluulottomuutta --- valmiiden ohjeiden mukaan toimittaessa herkkyys 

saattaa kärsiä ja yksilöllisesti olennaisia piirteitä voi jäädä tunnistamatta.” (Launonen 2007, 

14.) Inklusiivisessa koulutodellisuudessa herkkyys nouseekin opettajan ammattitoiminnan 

vaatimukseksi. Opettajan tulee sietää epävarmuutta ja joustavuutta, sillä aito 

”[k]ohtaaminen tapahtuu vain siellä, missä kaikki keinot ovat sortuneet.” (Buber 1991, 34). 

Opettajan ei tulisi niinkään pelätä tällaisia tilanteita, vaan nähdä ne mahdollisuutena. Lo-

pulta olemme kyllä kykeneväisiä päättämään, mikä olisi oikea tapa toimia jos tunnemme 

yhteyden ja tiedämme Sinän läsnäolosta. (Buber 1991, 77). 

Uusissa, yllättävissä ja konfliktiin johtaneissa tilanteissa opettaja kohtaa oppilaan yleensä 

oman intuitionsa ja elämänkokemuksensa äänettömän ammattitaidon varassa. Opettajan 

ammattitaito täydentyy läpi elämän erilaisista kohtaamisista. (Virtanen 2013, 213.)  

Vuorovaikutusta tukeva opetus perustuu pitkälti opettajan ja oppilaan välisen ihmissuhteen 

toimivuudelle ja rikkaudelle. Erilaisilla metodeilla ja opetuskäytännöillä voi päästä vain 

puoliväliin, mutta aito kehitys tapahtuu aidossa vuorovaikutuksessa, joka vaatii aidon ih-

missuhteen. Mikään metodi tai ohjelma ei voi itsessään kertoa meille miten olisi hyvä toi-

mia (Van Manen 1991, 46). Ennakkoluulot ja lukkiutuneet odotukset siitä, mihin lapsi pys-

tyy ja miten, ovat yleensä vain lapsen kehityksen tiellä. Kaikki asenteet ja ennakko-

oletukset voivat oikeastaan toimia vain suhtautumisen ja toimenpiteiden apuna, mutteivät 
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koskaan niitä määrittävinä. Kun emme keskity vain odottamaan ja näkemään juuri itse toi-

vomaamme edistystä, voimme huomioida lapsen juuri sellaisena kuin hän kussakin vuoro-

vaikutustilanteessa on.  ”Tällainen toista ihmistä omana itsenään ehdoitta arvostava vuoro-

vaikutus antaa aina mahdollisuuden myös vuorovaikutuksen luovaan muunteluun ja siten 

edelleen kyseisen ihmissuhteen kehittämiseen.” (Launonen 2007, 101.) 

Luokanopettajien keskuudessa käydään usein keskusteluja etäisyydestä oppilaisiin ja 

omaan työhönsä ja pelosta tulla liian läheiseksi opettamiensa lasten kanssa, mutta erityis-

lasten kohdalla alkaa olla jo tieteellisesti perusteltua muodostaa läheinen, luotettava ja 

avoin ihmis- ja vuorovaikutussuhde lapseen. ”Herkästi lapseen ja vuorovaikutukseen kes-

kittyvä aikuinen osaa tunnistaa lapsen tarpeet ja antaa tälle itsenäisen rooli, vaikka toiminta 

vaatisikin ajoittain tavallista kiinteämpää lähikontaktia.” (Launonen 2007, 64). Kaikkien 

lasten vuorovaikutustaitoja kehitetään pitämällä yllä aitoa viestintää, jossa molemmilla 

osapuolilla ja heidän sanomallaan on itselle ja toiselle merkitystä pyrkien lopulta ymmär-

tämään toisen näkökulmaa. (Launonen 2007, 8). Aikuisen täytyy antaa lapselle signaali, 

että myös lapsen viestinnällä on aito merkitys. Lapsi ei voi olla vain opetettava objekti ja 

vuorovaikutuksen kohde.  

Vaikka kohdattavan ihmisen ominaisuudet, äidinkieli tai taidot olisivat minkälaiset hyvän-

sä, tulisi opettajan pyrkiä eläytymään lapsen näkökulmaan ja henkilökohtaisiin kokemuk-

siin tai kiinnostuksen kohteisiin. ” Lapsen tulee tuettunakin saada kertoa omia tarinoitaan 

ja omia kokemuksiaan eikä aikuisten tulkintoja niistä.” (Launonen 2007, 75).  Vaikka lapsi 

kertoisi tarinaansa viittoen tai kuvasymbolien avulla, tulisi hänellä olla mahdollisuus tari-

nan laatimisen lisäksi sen tulkinnan kontrolloimiseen. Myös kuulijan roolissa tulisi jokai-

sella olla mahdollisuus kyselemiseen ja kommentoimiseen. Vaikeavammaistenkin tulisi 

päästä ja joutua jakamaan omien tarinoidensa lisäksi muiden kokemuksia ja tunnetiloja. 

(Launonen 2007, 165.) 

Empatiakyky auttaa opettajaa lähestymään toista ihmistä hänen elämänpiirinsä ja sosiaali-

sen järjestelmänsä osana. Empatian mahdollistama tarkkaavainen (herkkä) kuuntelu ja sa-

nattomien viestien aistiminen auttavat erilaisuuden sietämistä ja kunnioittamista, erilaisten 

näkökulmien ymmärtämistä ja ihan yksinkertaisesti toimeentulemista erilaisista taustoista 

ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. (Virtanen 2013, 60, 212.) 

Vaikka erilaisuuden kohtaaminen vaatii erityistä herkkyyttä, ei tule unohtaa herkkyyttä 

myös tavanomaisilta näyttävien tilanteiden kohdalla. Näkymätöntä ja kuulumatonta on 
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vaikeampi aistia kuin selkeästi erottuvaa, ja näkymättömiksi saattavat jäädä myös ihan 

tavallisen lapsen hiljaiset kommunikaatioyritykset. Louhelan (2012) mukaan erityisen tuen 

oppilaiden ja poikien vertaisprosesseja on helpompi nähdä, kun taas ”Yleisopetuksen ryh-

män tyttöjen kohdalla tuli opettajan havaintokykyä herkistää tietoisesti ja keskittyä hyvin 

aktiivisen kuuntelun tilanteisiin.” (Louhela 2012, 130). 

4.4 Herkkyys opettajan kompetenssina 

”Opettajan ammatillinen kompetenssi on koetuksella. Selvitäkseen työn emotionaalisista vaatimuksista, 

tulee opettajan tiedostaa emotionaaliset valmiutensa.” (Virtanen 2013, 197). 

”Opettajan herkkyys omille sisäisille viesteille on yhteydessä hänen kykyyn tunnistaa, miten tunteet 

vaikuttavat itseen ja työsuoritukseen.” (Virtanen 2013, 208). 

”oppimistilanne sisältää aina ihmistä syvältä koskettavia ulottuvuuksia, minkä vuoksi ei ole samanteke-

vää, millaisin eväin ja asentein opettaja oppijansa kohtaa. Musiikin opettamisessa tarvitaan herkkiä 

tuntosarvia, sensitiivisyyttä, jolla olemme toisen käytettävissä tietoinemme ja taitoinemme, mutta ennen 

kaikkea ihmisinä ja kanssakulkijoina.” (Huhtinen-Hildén 2012, Esipuhe.) 

Herkkyyttä on tutkittu viime vuosina empiirisesti merkittävästi opettajan tunneälyn ja emo-

tionaalisen kompetenssin yhteydessä. (Virtanen 2013). Tätä aikaisempaa tutkimusta perus-

koulun luokanopettajien emotionaalisen kompetenssin kartoittamisesta ei ole Suomessa 

tehty (Virtanen 2013, 225). Kvantitatiivisen kasvatustieteellisen tutkimuksen puolella Mir-

jam Virtanen tutki yli viidensadan (N=551) opettajan ja opettajaopiskelijan otannalla vuo-

sina 2009-2010 opettajan emotionaalista kompetenssia ja päätyi sivuamaan luokittelemis-

saan tunneälyn piirteissä ja tunneälytaidoissa herkkyyttä läheisesti muistuttavia ominai-

suuksia. Virtanen myös mainitsee tunneälytutkimuksessaan herkkyyden käsitteen useam-

paan otteeseen. (Virtanen 2013, 20, 56–57, 208).  

Opettajantyön henkisen kuormittavuuden lisääntyessä ovat opettajan selviytymistä tukevat 

ominaisuudet nousseet tutkimuksen kohteiksi. Holistisessa maailmankuvassani en itse erot-

tele herkkyyttä henkilön, ympäristön,- tai suhdeominaisuudeksi. En myöskään rajaa herk-

kyyttä osaksi tunteita saati allekirjottaisi tunneälyn käsitettä sen erottaessa lähtökohtaisesti 

tunteet ja järjen. Virtanen mielsi tutkimukselleen keskeisen tunneälyn käsitteen ” kyvyksi 

tunnistaa ja hallita omia ja muiden tunteita.” (Virtanen 2013, 22). Itselleni herkkyys puo-

lestaan ei ole vain kyky, vaan opettajan ominaisuus ja olemassaolon tapa, todellistuen 

myös hänen toiminnassaan ja ihmisten välillä. Myös Virtanen perustelee emotionaalisen 
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kompetenssin tärkeyttä opettajan työnkuvalla ihmissuhdetyönä ja voidaan päätellä, että 

hänellekin tunneäly, emotionaalinen kompetenssi tai herkkyys on sekä ihmisessä, että ih-

misten välillä. (Virtanen 2013, 208). Jaamme siis jossain määrin käsitystä herkkyydestä 

ominaisuutena, joka ei aktuaalistu vasta vuorovaikutustilanteessa, olkoonkin se Virtaselle 

kyky ja minulle tapa olla olemassa. Onkin mielenkiintoista ja käsitettä rikastavaa avata 

tuoreen tutkimuksen ja erityisesti Virtasen käsitystä herkkyydestä kompetenssina, eräänlai-

sena emotionaalisena valmiutena. 

Herkkyys voidaan siis nähdä myös osana opettajan persoonallisuutta ja kompetenssia. Per-

soonallisuus puolestaan mielletään opettajan arvokkaimpana työvälineenä. Teemme kui-

tenkin tätä työtä persoonallamme, emmekä voi koulussa olla pelkästään opettajia ja kotona 

aidosti Minä. Opettajantyön kutsumuksellisuutta ja persoonallisuutta korostaa sen eettisesti 

herkkä luonne. Opettaja tekee eettisesti merkittäviä pedagogisia ratkaisuja yleensä hyvin 

yksin ja persoonastaan käsin. (Virtanen 2013, 21.) Itsekin käsitän herkkyyden ominaisuu-

tena, jolla etiikkaa voidaan toteuttaa, olemassaolon tapana joka mahdollistaa eettisesti kes-

tävää ja rakentavaa toimintaa. 

Virtasen Emotionaalinen kompetenssi kouluyhteisössä EKK-kyselylomakkeeseen vastan-

neet opettajat ja opettajaopiskelijat kokivat vahvimmaksi tunneälytaidokseen empaattisuu-

den. Empaattisuus, tässä yhteydessä muiden tunteiden kohtaaminen, nousi aineistossa su-

kupuolesta riippumatta luokanopettajien työssä sekä vahvimmaksi, että luokanopettajan 

työn kannalta tärkeimmäksi koetuksi tunneälytaidoksi. Empaattisuus oli tutkimustuloksissa 

yhteydessä hyvin monien herkkyys-käsitteenkin piirteiden kanssa, sillä empaattisella opet-

tajalla oli yleisesti kykyä kuunnella toista ja ymmärtää toisen näkökulmia, vahvuuksia, 

heikkouksia, sekä tavoitteita. Sen lisäksi, että empaattinen opettaja pystyi aistimaan ja tun-

nistamaan kanssaihmisten sanattomia viestejä, oli hänellä myös halu käyttää tätä empaat-

tista hiljaista tietoa aidosti auttaakseen. (Virtanen 2013, 3, 127, 209, 211.) Vaikutusvaltai-

nen ja empaattinen opettaja ”aistii ihmisten reaktiot ja osaa säätää omaa suhtautumistaan 

niin, että kanssakäyminen etenee parhain päin.” (Virtanen 2013, 61). 

Erityisesti jo valmistuneet opettajat kokivat olevansa vahvoja empaattisuuden lisäksi emo-

tionaalisessa itsetietoisuudessa, mikä Virtasen tutkimuksessa tarkoitti opettajan herkkyyttä 

tunnistaa erityisesti omia tunteitaan ja niiden vaikutusta hänen työhönsä ja toimintaan. Täl-

lainen opettaja on niinsanotusti herkkä omille sisäisille viesteilleen. Virtanen teroittaa, 

kuinka herkkä omien tunteiden tunnistaminen vaati myös kaikkiaan hyvää itsetuntemusta. 
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Jos ei tunne itseään, on vaikea ymmärtää myöskään omia tunteitaan. Jos ja kun opettaja on 

emotionaalisesti itsetietoinen, pystyy hän aidosti antamaan itsestään, tuntemaan toisia ih-

misiä ja luomaan sekä ylläpitämään rakentavaa vuorovaikutusta. Tällainen opettaja hah-

mottaa intuitiivisesti monimutkaisia tilanteita ja hyviä tapoja toimia tällaisissa tilanteissa. 

Hän on aito ja ennakkoluuloton. (Virtanen 2013, 56–57, 208–209.) Emotionaalisesti itse-

tietoisen opettajan toiminta muistuttaa oikeastaan Martin Buberin dialogista Minä-Sinä 

suhdetta ja avointa kohtaamista, sillä Minä-Sinä suhteen syntyminen vaatii ihmiseltä itse-

tuntemusta ja oman toimintansa kompleksisuuden ymmärtämistä, sekä uskallusta aitoon 

ennalta-arvaamattomaan läsnäoloon kanssaihmisten kanssa. (katso Buber 1999, 16, 78–

79). Loppujen lopuksi aikuisen ihmisen ”aitous tulee siitä, että on ymmärtänyt itsestään 

asioita, jotka kykenee kohtaamaan toisissa ihmisissä ja olemaan läsnä. Tästä syntyy voi-

makas läsnäolon ja jakamisen kokemus.” (Huhtinen-Hildén 2012, 109). 

Minä-Sinä suhde ja opettajan itsekasvatus liittyvät olennaisesti myös steinerpedagogiik-

kaan. opettajan jatkuva itsekasvatus. Steinerkoulun opettajan on elettävä ja elävöitettävä 

pedagogiikkansa ja kehitettävä itsessään herkkyyteen verrattava kyky ja ominaisuus tehdä 

vaistomaisesti oikeita asioita lasten edessä (Skinnari 1988, 81). Valmiiden opintosuunni-

telmien puuttuminen ja avoimuus mahdollistavat opetuksen luovuuden ja ”elävän virtauk-

sen”. Steinerpedagogiassa opetustilanteet luodaan opettajan omasta persoonasta, minkä 

tavoitteena on muodostaa oppilaiden kanssa syvä sinä-minä suhde. (Mansikka 2008, 14, 

18).  

Virtasen tutkimuksen tulokset osoittivat luokanopettajaopiskelijoiden arvostavan usein 

samoja ominaisuuksia työssäkäyvien opettajien kanssa, mutta osaavan niitä vielä huonosti. 

Erityisesti opettajaopiskelijat kokivat juuri emotionaalisen itsetietoisuutensa heikoiksi ja 

tunneälytaitojen kehittämisen tarpeelliseksi. Tulevaisuuden opettajankoulutuksella onkin 

aiheellisesti parannettavaa herkkien, työelämässä kompetenttien opettajien kouluttamises-

sa. Virtasen mukaan opiskeluaikana olisi mahdollista ja jopa keskeistä kehittää omien emo-

tionaalisten reaktioiden hallintaa ja empatiakykyä, sillä tunneälytaidot jäävät helposti hyö-

dyntämättä, jollei niitä opi tiedostamaan. (Virtanen 2013, 25, 128–129, 215–217, 222–

224.) 

Herkkyyden tai tunneälyn kehittyminen vaatii opettajalta tutustumista itseensä. Vaikka 

tunteistaan ei lähtökohtaisesti olisi tietoinen, voi niistä tulla tietoiseksi. Herkkyyttä ja koh-

taamisen taitoa voi harjoitella myös kohtaamalla, sillä kokemukset erilaisista kohtaamisista 
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lisäävät ammattitaitoa. (Virtanen 2013, 33, 44.) Usein käykin niin, että opiskelun ja elämän 

aikana oppii eniten juuri kohdatessaan erilaisia ihmisiä töissä, matkoilla tai vaikka lauan-

tai-iltana. Voi olla, ettei opettajan ammattitaito olekaan syntynyt koulutuksesta vaan elä-

mässä läsnäolosta, sillä koulumaailmassa opetuksen aikana on jätetty hyvin vähän tilaa 

aidoille kohtaamisille. Lohduttavaa on kuitenkin nähdä, kuinka sekä Virtasen, Louhelan 

(2012) että Huhtinen-Hildénin (2012) käsitysten mukaan herkkyyttäkin voi oppia ainakin 

kohtaamisten, opettaja-oppilassuhteeseen panostamisen ja jatkuvan itsensä uudelleen löy-

tämiseen johtavan intentionaalisen itsereflektion kautta (ks. Virtanen 2013, 33, 44, 226; 

Louhela 2012, 119, 121; Huhtinen-Hildén 2012, 229, 231–232.) 

Aito ja läsnäoleva opettaja ei voi kieltää tunteitaan ja elämänkokemuksiaan irti työminäs-

tään. Oman käsitykseni mukaan myös ja varsinkin tunteet ja eletyt kohtaamiset ovat ihmi-

sen voimavara, joita voi käyttää pedagogisesti. Buberin (1999) tunnekäsitykseen viitaten 

aito persoonallaan töitä tekevä opettaja ei voi jakaa elämäänsä puhtaasti tunteisiin ja insti-

tuutioihin, paeten aina sisäiseen elämään, jossa toivutaan instituutioista. Pelkkä tunteiden 

hyväksyminen osana koulumaailman instituutiota ei synnytä automaattisesti elävää mo-

lemminpuolista yhteyttä, mutta tämä yhteys, kohtaaminen ja läsnäolo sisältää myös tunteet. 

Läsnäolo mahdollistaa julkisen  ja persoonallisen elämän liittymisen. (Buber 1999, 67–71.) 

Pelkkä tunneälyn korostaminen ei tule pelastamaan kiireen syövyttämää kouluinstituutiota. 

Emotionaalisen itsetuntemuksen ei tule tarkoittaa sellaista itsetuntoa, joka johtaisi minä-

keskeisyyteen. Minäkeskeinen ihminen keskittyy ominaisuuksiin ja tuntee itsensä muodos-

sa Sellainen minä olen. Aidolla ja läsnäolevalla opettajapersoonalla on mahdollisuus tuntea 

itsensä muodossa Minä olen. Hänelle Buber toteaa: ”Tunne itsesi jonakin, joka on.” (Buber 

1999, 91.) 

Luokitellut ominaisuudet, niiden tunnistaminen ja kehittäminen itsessään ovat osa herk-

kyyttä muistuttavaa tunneälyä ja rikastavat herkkyyden käsitettä, mutteivät voi sen olemus-

ta tyhjentävästi selittää, koska herkkyys on jotain essentiaalista ja olemukseemme kietou-

tunutta, usein sanoin selittämätöntä. 

4.5 Herkkyys merkityksellisten oppimiskokemusten mahdollistajana 

”Musiikin oppiminen ja kokeminen sisältää paljon herkkää ja henkilökohtaista” (Huhtinen-Hildén 

2012, Esipuhe). 



43 

 

 

”Oppimisen syvyyskokemukset eivät näy esimerkiksi pienestä oppijasta, jos niitä ei ole herkkä ja am-

mattitaitoinen havaitsemaan.” (Huhtinen-Hildén 2012, 28). 

Tutkimuksessaan musiikkipedagogiksi kasvusta ja sensitiivisestä musiikinopetuksesta 

Huhtinen-Hildén (2012) käsittää kaiken kokemuksen elämyksenä ja merkityksenä, johon 

erottamattomasti kuuluvat myös merkityssuhteet. Hänen mukaansa (oppimis)kokemusta ei 

voida tutkia ilman ymmärtävää eläytymistä ja syvemmän subjektiivisen merkityksen ha-

kemista, sukeltamista myös sanojen taakse. (Huhtinen-Hildén 2012, 25.) Kuten mm. empa-

tiakyvyn yhteydessä ilmenee, on herkkyys jotain, joka auttaa juuri sanoja suurempien, 

usein non-verbaalisesti ilmenevien kokemusten ja elämysten sekä luomisessa, että niiden 

ymmärtämisessä ja aistimisessa. Opettaja ja oppilas ovat oppimiskokemuksissa Huhtinen-

Hildéninkin mielestä aina tekemisissä tiedon eri muotojen muovautumisen lisäksi aisti- ja 

tunneherkkyyden kanssa (Huhtinen-Hildén 2012, 26). Tämä ei ole nähdäkseni tyypillistä 

vain taide- ja taitoaineiden kohdalla, vaan kaikessa merkityksellisiä oppimiskokemuksia 

synnyttävässä pedagogiikassa. 

Huhtinen-Hildén (2012) viittaa John Deweyn kokemuksen käsitteeseen ja teroittaa merki-

tyksellisten oppimiskokemusten olevan hyvin kokonaisvaltaisia. Deweyn kasvatusfilosofi-

assa tällaisen kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen mahdollistajana on sekä opettajan 

että oppilaan, kasvattajan ja kasvatettavan olemuksellinen aistiherkkyys. Aistiherkkyys 

mahdollistaa merkityksiä ja merkitykset luovat vastarinnan ja kehityksen kautta elävää 

tietoa. (Huhtinen-Hildén 2012, 29; Dewey 2010, 24–27). Aistiherkkyyden lisäksi on koko-

naisvaltaisia pedagogisia hetkiä syntyäkseen oltava mahdollisuus pedagogisen läsnäolon, 

aidon vuorovaikutuksen, opettajan hiljaisen tiedon ja osallisuuden kokemusten kautta jopa 

pedagogisiin flow-tiloihin (Huhtinen-Hildén 2012, 108). Kokonaisvaltaisissa pedagogisissa 

hetkissä ja oppilaiden kanssa jaetussa flow´ssa syntyy elävää tietoa. Tuossa flow-tilassa ja 

kokonaisvaltaisuudessa tuntisuunnitelmista irtaannutaan elävän opetustilanteen vaatimalla 

tavalla hiljaisen tiedon ja pedagogisen läsnäolon varassa (Huhtinen-Hildén 2012, 112). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimustehtävä 

”H: Oothan sää hyvin miettiny että mitä haluat kysyä. 

T: Oon. Monta vuotta. 

H: Ne on kypsyny kuule.” (H1) 

Virtanen heitti tuoreen tunneälytutkimuksensa pohdintaosiossa haasteen jatkotutkimusai-

heista, jotka avaisivat laadullisella tutkimuksella teemahaastatteluiden ja opettajien itsere-

flektion kautta opettajien omia käsityksiä tunneälytaitojen merkityksestä työnsä voimava-

ratekijöinä. Opettajantyössä keskeisten ydinkompetenssien, kuten emotionaalisen itsetie-

toisuuden, kyvyn kehittää toisia ja empaattisuuden kuvaa tulisi syventää ja monipuolistaa 

opettajien kuvausten kautta. (Virtanen 2013, 225–226.) Tämän tutkimuksen empiirinen 

osio opettajahaastatteluineen pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen avata opettajien käsityk-

siä oman työnsä voimavaroista ja ydinkompetensseista pedagogisen herkkyyden käsitteen 

kautta. 

Huhtinen-Hildén puolestaan tutki musiikinopettajien ammattitaidon ja opettajuuden raken-

tumista ja huomasi pedagogisen sensitiivisyyden nousevan haastatteluista keskeiseksi am-

mattitaidon rakentajaksi. Oma tutkimukseni on poiminut tuon herkkyyden käsitteen ja läh-

tee avaamaan sen merkitystä työuransa aloittaneiden tai jo eläkkeelle jääneiden opettajien 

ammattitaidossa ja arvomaailmassa. Fenomenografisena tutkimuksena tarkoitus on paljas-

taa tämän ihmisryhmän ajattelun laadullista vaihtelua tutkimusaiheesta (Uljens 1991, 82). 

Pyrin näin osaltani vastaamaan yhteen kasvatustieteellisen tutkimuksen tällä hetkellä osoit-

tamaan tarpeeseen lähtien liikkeelle siitä, mihin Virtasen ja Huhtinen-Hildénin väitöskirjat 

päättyvät. (Virtanen 2013, 227, Huhtinen-Hildén 2012.) Tämän tutkimuksen empiirisessä 

osiossa tutkimustehtäväni ymmärtää pedagogista herkkyyttä johti seuraavaan tutkimusky-

symykseen: 

2. Miten opettajat käsittävät pedagogisen herkkyyden? 

Tavoitteeni on yhä ilmiön ymmärryksen syveneminen ja käsitteen avaaminen osaksi kasva-

tuskeskustelua –ja käytäntöä (ks. tässä tutkimuksessa luku 1, jossa esiteltiin tutkimusky-

symys 1. Miten pedagoginen herkkyys käsitetään?). 
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Tutkittuani filosofista ja kasvatustieteellistä kirjallisuutta muodostaen itselleni tutkimastani 

herkkyyden ilmiöstä asiantuntevan kuvan koen pystyväni ammattitaitoisesti, eettisesti ja 

luotettavasti muodostamaan ja käyttämään herkkyyden käsitettä rikastavia ja syventäviä 

kysymyksiä avoimessa teemahaastattelussa. Jotta saisin relevanttia aineistoa opettajien 

käsityksestä tästä moniulotteisesta ilmiöstä, tuli minun tähdentää tutkimuskysymystäni ja 

purkaa sitä pienempiin, helpommin vastattaviin osiin. Fenomenografisessa tutkimuksessa 

kun on usein vaarana tutkimushenkilön harhautuminen avoimessa haastattelussa itse ai-

heesta. Tutkijan teoreettinen perehtyneisyys tutkittavaan ilmiöön parantaa kykyä syventää 

haastattelua kysymyksillään ja saada näin mahdollisimman relevanttia aineistoa. (Syrjälä et 

al. 2002, 154). Fenomenografia on lävistänyt koko tutkimusta lähestymistapana tunnistaa 

ja nimetä, muodostaa ja käyttää tietyntyyppisiä tutkimuskysymyksiä. (Marton & Booth 

1997, 111; Niikko 2003, 30, 46; ks. tässä tutkimuksessa luvut 2.1 ja 2.2). Kirjallisuuden 

käsitysten ja tutkimuskysymykseni pohjalta muodostin teemahastattelun rungoksi (LIITE 

2) seuraavat kysymykset: 

- Millainen on tutkittavien esiymmärrys herkkyydestä kasvatustyössä? 

- Minkälaisia kokemuksia tutkittavilla on herkkyydestä? 

- Minkälaisissa tilanteissa opettajalta vaaditaan herkkyyttä? 

- Onko juuri pedagogisessa herkkyydessä jotain erityistä? 

- Onko herkkyys pysyvä ominaisuus vai tilannesidonnainen? 

- Voiko maailmalle herkistyä eli herkkyyttä oppia? 

- Miten tutkittava opettaisi pedagogista herkkyyttä? 

5.2 Haastattelut 

”Haastatteluprosessi on dialoginen ja reflektiivinen ja siinä korostetaan tutkijan roolin herkkyyttä.” 

(Niikko 2003, 31). 

Fenomenografisen tutkimuksen yleisin tiedonhankintamuoto on avoin teemahaastattelu. 

(Marton & Booth 1997, 132; Uljens 1991, 88; Niikko 2003, 31). Haastattelutilanteessa 

pyritään rohkaisemaan haastateltavaa tarkentavilla kysymyksillä ja non-verbaalisella vies-

tinnällä reflektoimaan tutkittavan ilmiön eri ulottuvuuksia niin aidosti kuin tutkijan vaiku-
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tuksen huomioiden on mahdollista. Tutkittavalla täytyy olla mahdollisuus myös ohjata 

haastattelua valitsemaansa suuntaan valiten niitä kysymysten ulottuvuuksia, joihin haluaa 

vastata. Kysymysten tulee olla etukäteen valmisteltuja mutta suhteellisen väljiä. (Niikko 

2003, 31-32.) Tässä tutkimuksessa käytetty teemahastattelurunko löytyy tutkimuksen lä-

pinäkyvyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi myös tutkimuksen liitteistä (LIITE 2). 

Haastattelujen aikana syntyi usein uusia kysymyksiä ja monia haastattelurungon kysymyk-

siä jäi kysymättä riippuen haastattelun kehityskaaresta. 

Haastattelu ei ole ainoa mahdollinen fenomenografisen tutkimuksen aineistonkeruumuoto, 

sillä kuten Uljens (1991) on todennut, kerätään aineisto usein haastattelemalla (Uljens 

1991, 88). Muitakin aineistonkeruutapoja voidaan fenomenografiassa käyttää. Marton & 

Booth (1997) mainitsevat mm. videomateriaalin ja kirjoitelmat vaihtoehtoisina tapoina 

kerätä fenomenografista aineistoa ja toteavat, ettei ole mitään teoreettista estettä käyttää 

myöskään julkaistua kirjallisuutta ainestona sen ilmaistessa ihmisten käsityksiä tietystä 

todellisuudenosasta. (Marton & Booth 1997, 132). Tässä tutkimuksessa olen herkkyyden 

käsitettä tutkiessani laajentanut aineistoni jo tutkimuksen luvuissa 3-4 kirjallisuuteen teh-

den eräänlaista fenomenografista kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen empiirisisessä osassa 

(luvut 5-7) aineistoa on hankittu haastattelun lisäksi kirjoituskutsulla. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty tutkimukseen alunperin pyydetyiltä kolmelta 

tutkimushenkilöltä. Kaikki pyytämäni henkilöt tahtoivat siis osallistua tutkimuksen tekoon 

ja pitivät aihetta tärkeänä, enkä joutunut missään vaiheessa etsimään uusia haastateltavia. 

Ensimmäisessä sähköpostiviestissä keväällä 2013 perustelin valinneeni juuri kyseiset opet-

tajat, koska koin heidän antavan aiheesta relevanttia tutkimusaineistoa. Kyseiset opettajat 

olivat tehneet minuun vaikutuksen ”pedagogisella herkkyydellä ja avoimuudella, tahdik-

kaalla opetuksella, työrauhalla ja toimintakullttuurilla.” (LIITE 1). Tässä vaiheessa annoin 

opettajille sekä haastattelun että kirjoittamisen vaihtoehdot. Tutkimushenkilöistäni kaksi 

(H1 ja H2) valitsivat haastattelun heille mieluisammaksi tavaksi avata käsityksiään, yksi 

(H3) puolestaan kertoi kirjoittavansa aiheesta mieluusti, ja lähetin hänelle kahden noin 

tunnin mittaisen avoimen teemahaastattelun toteuduttua aiheesta kirjoituskutsun (LIITE 3). 

Haastattelemani henkilöt edustivat kolmea eri sukupolvea ja hieman erilaisia koulutus- ja 

työtaustoja. Satunnaisessa järjestyksessä mainittuna haastattelin eläkkeelle jäänyttä harjoi-

tuskoulun lehtoria, musiikki- ja psykoterapeuttina toimivaa erityispedagogia, sekä vasta-

valmistunutta Steinerkoulun luokanopettajaa. Koen tutkimushenkilöideni valinnan olleen 
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onnistunut ja haastateltavien määrän tässä vaiheessa riittävä. Haastattelujen välillä oli seit-

semän kuukautta ja litteroitua aineistoa syntyi kahdesta haastattelusta puolensataa sivua. 

Kirjoituskutsuun vastannut tutkimushenkilö tuotti puolestaan kolme sivua aineistoa. Tee-

mahaastattelut toteutettiin haastateltaville miellyttävissä ympäristöissä heidän kotonaan ja 

työhuoneellaan. Pyrin kaikin tavoin varmistamaan, että haastateltava sai aina ”rauhassa 

kehitellä ajatuksiaan” (Syrjälä et al. 2002, 153–154). Haastattelujen alussa kerroin nosta-

vani esiin teemoja ja tarkentavia kysymyksiä pyrkien tuomaan omaa näkemystäni aiheesta 

esiin mahdollisimman vähän. Koin tällaisen tavan keskustella sosiaaliselle ja pohtivalle 

luonteelleni melko haastavaksi, mutta aineiston luotettavuuden kannalta välttämättömäksi. 

5.3 Analyysivaihe 

”Näillä luokitteluilla pyritään osoittamaan ajattelun sisäisiä yhteyksiä ja variaatiota. Kategorioiden 

luominen perustuu teoreettiseen ajatteluun ja on samalla teorian luomista.” (Poikolainen 2002, 18). 

Koska teen fenomenografista tutkimusta, asetin analyysivaiheeni tavoitteeksi luokittelut, 

jotka kuvaisivat ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti niin kuin se on käsitetty, siitä on 

ajateltu ja sanoin ilmaistu. Jotta näkisimme ja voisimme tulkita erilaisia tapoja ymmärtää 

on fenomenografian tavoitteeksi asetettu kuvauskategorioiden luominen, järjestäminen ja 

niiden suhteiden paljastaminen. Ihmisten käsityksistä tutkijan tulkinnan kautta luodut ku-

vauskategoriat ovat väistämättä laadullisia, suhteellisia, kokeellisia ja sisältöorientoitunei-

ta, mutta juuri luokittelulla ja uudelleenjärjestelyllä on parhaimmillaan mahdollisuus ta-

voittaa jotain ihmisen ja ilmiön välisen suhteen ytimestä. (Marton 1986, 146–147.) Marton 

& Booth (1997) loivat myöhemmin anekdootin, jonka mukaan suhde ilmiön yksilöllisen 

kokemuksen ja kuvauskategorian välillä on kuin Lewis Carrolin irvikissa ja puun oksalle 

irvailemaan jäävää hymy kissan hiipuessa hiljaa näkyvistä! Ihmisen tapa kokea on vain osa 

koetusta ilmiöstä, eikä kuvaus ole koskaan kaikki se mitä kuvaillaan. (Marton & Booth 

1997, 128). Kun aineisto ja ihmisten alkuperäiset kokemukset ovat hiipuneet tavoittamat-

tomiin, jäävät kuvauskategoriat loistamaan tietoa ilmiön olemassaolosta. Kuvauskategoriat 

ovat siis nähtävissä ja tavoitettavissa oleva osa itse ilmiötä, olkoonkin pelkät hampaat, 

mutta ne jo kertovat meille paljon irvikissan (kulloinkin tutkittavan ilmiön) olemassaolosta 

ja luonteesta. Fenomenografian mahdollisuus luoda uutta teoriaa perustuukin nähdäkseni 

inhimilliseen järjestelyn ja luokittelun tarpeeseen ja sen kautta aineistosta paljastuviin irvi-

kissan hymyihin - kristallisoituneisiin merkityksiin.  
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Jokaisen yksittäisen kategorian tulee Martonin & Boothin (1997) mukaan olla selkeässä 

suhteessa tutkittavaan ilmiöön niin että jokainen kategoria kertoo jotain poikkeavaa ja eri-

tyistä (distinct) yksittäisestä tavasta kokea ilmiö. Tämä on kategorianmuodostuksen en-

simmäinen kriteeri. (Marton & Booth 1997, 125.) Suhde tutkittavaan ilmiöön on tärkeä 

säilyttää, sillä jaettaessa aineistoa merkityksellisiin teemoihin ei koskaan tulisi kadottaa 

ilmausten yhteyttä kokonaisuuteen. (Uljens 1991, 87). Saavuttaakseen kuvauskategoriat ja 

käsitysten loogisen tulosavaruuden, on fenomenografisen tutkijan käytävä läpi useita ana-

lyysin vaiheita. Kuviosta (Kuvio 3) voi nähdä, kuinka olen tässä tutkimuksessa soveltanut 

fenomenografiselle analyysille tyypillisiä vaiheita (ks. esim. Niikko 2003; Isotalo 2006, 

32). 
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Teemoittelun ja luokittelun kokeellinen ja suhteellinen luonne paljastui itselleni viimeis-

tään analyysin toisessa vaiheessa, kun olin jo lukenut aineistoani huolella antaen sen täyt-

tää ajatukseni ilmauksillaan ja merkityksillään ja lähdin lajittelemaan ja ryhmittelemään 

merkityksellisiä ilmauksia teemoiksi. (ks. Niikko, A. 2003, 33–34). Kaikkien teemojen 

sisällöt tuntuivat olevan läheisissä suhteissa toisiinsa ja merkitykselliset ilmaukset löysivät 

ryhmänsä ja avautuivat vasta kokeiltuani useita erilaisia teemoitteluja. Säilyttääkseni käsi-

tysten monimuotoisuuden Isotalon (2006) tapaan, pyrin kohtelemaan kaikkia lausumia 

esiintymistiheydestä, –tai määrästä riippumatta yhtä arvokkaana (Isotalo 2006, 32). Määrän 

tai edustavuuden sijaan ilmauksissa oli olennaista niiden sisältö ja laadulliset erot. Tässä 

analyysin vaiheessa pyrin sulkeistamaan omat esioletukseni, eli persoonallisen tietoni, us-

komukseni ja teoreettiset rakenteet aineistosta. (Niikko 2003, 35.) Käytännössä jätin myös 

kaikki tutkijan kysymykset ja välihuomautukset merkityksellisten ilmausten joukosta. 

Teemoittelu ja alakategoriat on luotu sisällyttäen kaikki aineiston merkitykselliset ilmauk-

set, mikä kasvatti teemoittelun pohjalta syntyneiden alatason kategorioiden määrän kol-

mannessa analyysivaiheessa yli viiteentoista laadullisesti toisestaan poikkeavaan ryhmään. 

Alakategoriat syntyivät siis täysin aineiston ehdoilla pyrkiessäni itse tutkijana toisaalta 

reflektoimaan ja eläytymään tutkittavien ilmaisemiin merkityksiin kuitenkin jatkuvasti ja 

tietoisesti sulkeistaen omaa esiymmärrystäni aiheesta.  

Fenomenografisessa aineiston analyysissä hyödynnetään myös tutkijan teoreettista ajatte-

lua (Niikko 2003, 35–36). Esiymmärrys ja perehtyneisyys tutkittavaan aiheeseen empirian 

ja kirjallisuuskatsauksen kautta pääsivät vaikuttamaan analyysin neljännessä vaiheessa, 

kun lähdin luokittelemaan syntyneitä alatason kategorioita etsien niiden keskinäisiä yhty-

mäkohtia, laadullisia eroja ja rinnakkaisia ilmauksia. Kuvauskategoriat heijastavat laadulli-

sesti erilaisia tapoja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja ne ovat aina tutkijan tulkintoja tutkit-

tavilta kootusta tiedosta. Kuvauskategorioita luodessa on tarkoituskin luoda erottelemalla 

ja yhdistelemällä teoriaan ja empiriaan viittaavia kokonaisuuksia, jotka eivät enää ole li-

mittäisiä keskenään (Niikko 2003, 37). Tässä tutkimuksessa ylätason kuvauskategorioiksi 

muodostuivat Herkkyys persoonallisena ilmiönä, Herkkyys vuorovaikutuksellisena ilmiönä, 

sekä herkkyyden jalostaminen pedagogiaksi. 

Fenomenografisen tutkimuksen kuvauskategoriasysteemi voi muodostua horisontaaliseksi 

(käsitykset yhtä arvokkaita keskenään), vertikaaliseksi (järjestys aineistosta nousevan kri-

teerin, kuten yleisyyden perusteella) tai hierarkkiseksi (järjestys käsitysten kehittyneisyy-

den tai laaja-alaisuuden perusteella) (Niikko 2003, 38–39; Poikolainen 2002, 17; Rouvinen 
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2007, 67). Omassa tutkimuksessani kuvauskategoriasysteemi esiintyy horisontaalisena, 

sillä lähtökohtainen tavoitteenikin on ollut etsiä mahdollisimman monenlaisia ja samanar-

voisia näkemyksiä. Fenomenografiassa yleensäkin kategoriat syntyvät ensisijaisesti aineis-

ton pohjalta, ja koska en pyytänyt vastaajia laittamaan käsityksiään tärkeys- tai muuhun 

järjestykseen, eivätkä vastaajat sitä myöskään itse tehneet, jää oikeastaan ainoaksi mahdol-

liseksi vaihtoehdoksi horisontaalisen kuvauskategorian käyttö. Käsitysten järjestäminen 

olisi vinouttanut tulosavaruutta voiden virheellisesti johdattaa lukijaa ajattelemaan kysees-

sä olevan käsitysten todellinen ja aineistossa ilmennyt järjestys (ks. esimerkiksi Isotalo 

2006, 99.) 

Muodostaessani horisontaalista kuvauskategoriasysteemiä (eli luokitellessani alatason ka-

tegorioita tulosavaruuteen, jossa jokainen alatason kategoria ilmaisi merkityksellisen nä-

kemyksen herkkyydestä vuorovaikutuksellisena, persoonallisena tai kehitettävänä ominai-

suutena) huomasin aineistosta paljastuvan myös uuden, vaihtoehtoisen tulosavaruuden, 

jonka nimesin Herkkyyden edellytysten ja Herkkyyden seurausten yläkategorioiksi. Koska 

vaihtoehtoinen, kokoava kuvauskategoriasysteemi (6. Analyysivaihe) ei sisällä kaikkia 

aineiston merkityksellisiä ilmauksia, mutta kertoo kuitenkin uutta merkityksellistä tietoa 

ilmiön käsityksistä, nostan sen tässä tutkimuksessa osaksi tulosavaruutta ja tutkimuksen 

tulosten pohdintaa alaluvuksi 7.1. Herkkyyden edellytykset ja seuraukset opettajien käsit-

täminä. 

Menetelmän luonut Marton (1986) ei turhaan kutsu kuvauskategorioiden paljastamista 

oivalluksen ja löytöretkeilyn muodoksi (form of discovery). Martoniin viitaten olisi mahdo-

tonta odottaa muiden tutkijoiden toistavan juuri omia löytöretkiäni aineiston kanssa saati 

tekevän samoja keksintöjä teemoja ja kategorioita etsiessä. Kun kategoria on keksitty, tulee 

sen kuitenkin olla keskustelussa tai jatkotutkimuksessa perusteltavissa ja käytettävissä. 

(Marton 1986, 148.) Käytänkin tutkimuksessani fenomenografiselle tutkimukselle tyypilli-

seen tapaan paljon tekstiviittauksia laajoinakin yksikköinä, jotta perusteluja ja oivalluksia 

myös kategorioiden taustalla on mahdollista seurata. (vertaa esim. Marton 1986, 155; Poi-

kolainen 2002, 19; Niikko 2003, 39). Kuudennessa analyysivaiheessa käytän päättelyni 

tukena jo edeltäneissä luvuissa ja analyysin vaiheissa esitellyistä laajemmista ilmauksista 

poimittuja muutaman sanan tai lauseen merkitysyksikköjä. Tämä vaihe kokoaa myös tut-

kimuksen tuloksia ikään kuin luettavampaan ja tiivistettyyn muotoon edellisten vaiheiden 

esitellessä tutkimusprosessia ja aineiston paljastamia käsityksiä niiden koko rikkaudessaan. 
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6 OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ HERKKYYDESTÄ 

Käsilläolevan tutkimuksen tulokset opettajien käsityksistä pedagogisesta herkkyydestä 

muodostivat kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kaltaisia teemoja, joista on viime vuosina 

kirjoitettu erityisesti musiikkikasvatuksen ja koululiikunnan yhteydessä (Huhtinen-Hilden 

2012; Louhela 2012; Jordan-Kilkki & Pruuki 2012). Oli yllättävää lukea Musiikkipedago-

gin käsikirjaa (2012) jo luotuani aineistostani kuvauskategorioita, ja huomata, kuinka sa-

mankaltaisia ajatuksia kasvatusalalla on virinnyt aivan viime vuosina. Jordan-Kilkki ja 

Pruuki jakoivat kyseisessä käsikirjassa artikkelinsa ”Miten tehdä tilaa kohtaamiselle?” 

(2012)  dialogisuuden, kohtaamisen ja läsnäolon, oppilaan näkemisen, kuuntelemisen, ky-

symisen, yhdessä ymmärtämisen, opettajien dialogisen yhteistyön ja elävän reagoinnin 

lukuihin. (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 18–27.) Jordan-Kilkin ja Pruukin artikkeli on suo-

siteltavaa lisäluettavaa avaamaan useita samoja aiheita, joita tulen tässä luvussa aineistooni 

nojaten käsittelemään.  

Omassa tutkimuksessani pedagogista herkkyyttä ei rajattu missään haastattelujen vaiheessa 

tiettyyn oppiaineeseen, vaan puhuimme aina yleisesti pedagogiikasta. Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella kohtaamisen, läsnäolon, kuuntelun ja elävän reagoinnin pedagogiikkaa 

tulisi laajentaa musiikin, -ja muiden taide- ja taitoaineiden opetuksesta kaikkien opettajien 

ja oppilaiden pääomaksi. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston esille nostamat ja tutkijan luokittelemat tee-

mat ovat tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia, ja ne esitetään yleensä kuvauskategoriasystee-

min tai tulosavaruuden avulla (KUVIO 4). Tutkimuksen tulokset kuvataan kaavion lisäksi 

avaamalla syntyneitä kuvauskategorioita lukijalle lainauksin ja arkikieltä käyttäen, ”jotta 

kuvaukset pysyisivät sensitiivisinä kokemusten ja käsitysten semanttiselle sisällölle.” 

(Niikko 2003, 37–39.) Kaavio selkiyttää tutkimustulosten kokonaiskuvan saamista, kun 

taas tulosten avaaminen tutkimuksessa ilmenneiden kuvauskategorioiden mukaisissa alalu-

vuissa syventää ymmärrystämme ihmisten erilaisista käsityksistä. 

Tässä tutkimuksessa ryhmittelin kaikki aineistossa esillenousseet teemat alakategorioihin 

A1 – E3 (ks. KUVIO 4), jotka järjestin kirjallisuuskatsauksen tarjoaman teorian ja aineis-

ton merkityssisältöjen avulla kolmeen yläkategoriaan: Herkkyys persoonallisena ilmiönä, 

Herkkyys vuorovaikutuksellisena ilmiönä, sekä Herkkyyden jalostaminen pedagogiaksi. 

Ala- ja yläkategorioiden teemat ovat keskenään samanarvoisia. Tutkimushenkilöt eivät ole 
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esittäneet käsityksiään herkkyydestä minkäänlaisessa tärkeysjärjestyksessä. Kuvauskatego-

riaa tulee lukea horisontaalisesti ja jokainen tuloksissa ilmenevä käsitys aiheesta on siis 

tässä vaiheessa yhtä arvokas. 

Alakategorioissa voi olla myös sisäkkäisiä teemoja, joita avaan kyseistä alakategoriaa kä-

sittelevässä luvussa alaotsikoin. Sisäkkäiset teemat syntyivät merkityksellisiä ilmauksia 

ryhmiin järjestellessä, kun jokin teema nousi selvästi esille erikseen mainitsemisen arvoi-

sena sisältyen kuitenkin aihealueeltaan lopulta osaksi toista alakategoriaa. Tällaisia teemo-

ja olivat lupa epäonnistua osana herkkyyden ominaisuutta (alatason kategoria A1), sekä 

kuulluksi tuleminen, arvokas ihminen, taustojen ymmärtäminen ja erilaisuuden hyväksymi-

nen osana oppilaan näkemistä (alatason kategoria D2).  

Toivon kategorisointini säilyttävän tutkittavien oman äänen ja pysyvän rehellisenä heidän 

aidoille käsityksilleen, vaikkei fenomenografiassa koskaan päästäkään täydelliseen objek-

tiivisuuteen ja tutkijan ennakkokäsityksistä irtaantumiseen (Niikko 2003, 41). Kaaviossa 

(KUVIO 4) olen soveltanut Isotalon (2006) tapaa esittää fenomenografisessa tutkimukses-

sa paljastunut kuvauskategoriasysteemi. 
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KUVIO 4. Opettajien käsityksiä pedagogisesta herkkyydestä (*:llä merkityissä kategori-

oissa sisäkkäisiä teemoja) Isotalon (2006) kuvauskategoriasysteemiä soveltaen. 
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6.1 Herkkyys persoonallisena ilmiönä 

”Mää luulen että kyl sitä niinku jonku verran voi oppia mutta kyllä se tämmönen herkkyyski on kyl se 

aikatavalla semmonen persoonallisuuden tavallaan pysyvä piirre on. Mut sitä voi oppia niinku tunnis-

tamaan.” (H1) 

”ehkä se on aika paljon semmonen niinku persoonaan liittyvä asia, jota voi varmasti niinku harjottaa. 

Ja jotenki kehittää itsessään, mutta silti se on aika paljon varmaan semmonen tiedostamaton tekijä kas-

vatuksessa.” (H2) 

Haastateltavat liittivät kaikki herkkyyden essentiaalisesti sekä ihmisen persoonaan että 

vuorovaikutustilanteisiin. Herkkyys ei ollut heidän mielestään mikään helposti sanallistet-

tava tai paikallistettava ominaisuus, mutta erityisesti se ilmeni ihmisen ominaisuutena. 

Haastattelemilleni opettajille herkkyys näyttäytyi siis ihmisen persoonallisena piirteenä, 

jota lähtökohtaisesti joko on tai ei ole. Herkkyyden ominaisuuden ajateltiin kuitenkin 

muuntuvan ja kehittyvän ympäristön, vuorovaikutuksen ja itsetutkiskelun kautta. Kaikille 

herkkyys liittyi olennaisesti ja henkilökohtaisesti opettajuuteen ja tutkittavat kuvasivatkin 

herkkyyttä onton ammatti-identiteetin täyttymisenä ihmisen omalla persoonalla: 

H: Niin no, ehkä se on just se että opettaja ei voi olla vaan semmonen ammatti-

identiteetiltään opettaja ja olla siellä, et se on tosi ontto tyyppi, jos sää oot vaan se opettaja, 

et ehkä se herkkyys on se kaikki niinku just se että sää täytät sen onttouden myös sillä sun 

persoonalla ja tuot ittes eli se semmonen rehellisyys sen kanssa että – musta ainaki tuntuu et 

siihen liittyy myös semmonen että kertoo omista asioista et jos oikeesti tavallaan haluaa että 

ne oppilaat kertoo itelle ja kyselee nii se, niinku, et jos ne  kyselee minulta niin minä yritän 

vastata niin hyvin ku ite osaan. Jotenki semmonen rehellisyys ja oman itsensä tuominen sii-

hen. Mitä sä kysyitkään? (H2) 

Herkkyys vaatisikin rehellisyyttä ja koko persoonan laittamista likoon opettajantyössään. 

Tämä opettajien käsitys vastaa Huhtinen-Hildénin saamia musiikinopettajaopiskelijoiden 

käsityksiä aidon vuorovaikutuksen ja kohtaamisen edellytyksistä, joihin kuului mm. rehel-

lisyys ja ammatillinen omana itsenään olo. (Huhtinen-Hildén 2012, 108). Herkkyyttä käsit-

televässä tutkimuskirjallisuudessa Louhela (2012) puolestaan peräänkuulutti kouluja jopa 

ensisijaisena pedagogisena tehtävänään tukemaan opettajien persoonallista läsnäoloa. 

(Louhela 2012, 49). Kuten seuraavissa alaluvuissa herkkyydestä persoonallisena ilmiönä 

selviää, tässä tutkimuksessa haastateltavat mielsivät herkkyyden erityisesti ihmisen omi-

naisuudeksi, johon vaikuttaa ympäristön lisäksi ihminen itse. Ihminen voi, ja hänen tulee-
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kin kehittää herkkyyden ominaisuuttaan sen tunnistamisen ja kokonaisvaltaisen itsetunte-

muksen kautta. 

6.1.1 Herkkyyden ominaisuus 

Haastateltavien käsitys herkkyyden ominaisuuden laadusta ja pysyvyydestä tuntui kehitty-

vän haastattelujen aikana kohti avointa ja muuntuvaa pedagogista herkkyyttä. Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa tämä käsityksen elävyys on jopa tyypillinen ilmiö. (Niikko 2003). 

Haastattelun alussa käsitys herkkyydestä oli erityisesti H1:llä vielä suhteellisen staattinen: 

H: Mmmh... No jos mää aattelisin ihan niin tavallaan niinku isosti, että mää en tiedä pystyy-

kö sitä herkkyyttä jotenki välttämättä erottelemaan onko se jossaki joku tietty tilanne tai onk-

se pedagogisessa työssä tai terapiatyössä että mää... jotenki sitä ite ajattelee että ihmisessä 

on sitä herkkyyttä enemmän, tai sitä ei ole. (H1) 

H: // kyl se aikatavalla semmonen persoonallisuuden tavallaan pysyvä piirre on. // (H1) 

Tunnin kestäneiden haastattelujen loppua kohti tutkittavien käsityksissä ilmeni kuitenkin 

useita tapoja kehittää herkkyyden ominaisuutta itsessään (ks. tässä luku NUMERO Herk-

kyyden jalostaminen pedagogiaksi) ja käsitys herkkyydestä oli ikään kuin joustanut ja 

avartunut pohdinnan ja omien käsitysten sanallistamisen seurauksena. 

H: Mmm. Mut se on se, no senhän tosta tietysti voi sanoa, että se on jotenki... semmonen 

niinkun lohdullinen tai ihana asia, että kyl siinä voi niinkun oppia ja kehittyä ja niinku läpi 

elämän, et kyllähän, siinei ikinä voi sanoa että on niinku valmis. Siinäkään asiassa mutta et-

tä jatkuvasti niinku löytää, löytää niinku uutta ja sitä herkkyyttä voi todellaki niinku miettiä 

ja siinä niinku oppia kehittymään, et ei varmaa  koskaan oo niinku liian herkkä. (H1) 

H: // persoonaan liittyvä asia, jota voi varmasti niinku harjottaa. // (H2) 

Herkkyys nähtiin alusta saakka myös tilannesidonnaisena ominaisuutena, joka muokkautuu 

elämän varrella ja kokemusten kautta. 

H: // Oon mää varmaan aina ollu aika herkkä mutta se niinku. Ehkä seki on semmonen, elää 

ja on prosessissa ja liittyy elämäntilanteisiin ja vaiheisiin ja kaikkeen maholliseen se, sem-

monen herkkyys. (H2) 

H: Niin, ehkä sitä ei voi, niin ei sitä varmasti voi erottaa. Ehkä se on ominaisuus joka on ti-

lanteesta riippuvainen, niinku molempia. (H2) 
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Yleisesti ottaen herkkyyden kuvaileminen sanoilla koettiin haastavaksi. Kuten olin tutkija-

na jo kirjallisuuskatsauksen ja esiymmärrykseni pohjalta osannut odottaa, oli haastateltavi-

en opettajien ensikäsitys herkkyydestä asiana, joka on ”kaikilla opettajilla läsnä siinä työs-

sä koko ajan, mutta kuitenki se on varmaa aika paljon semonen että sä et ajattele sitä ter-

minä ollenkaan.” (H2). Pedagoginen herkkyys ei juuri näiden käsitteiden yhdistelmänä 

ollut haastateltaville ennalta tuttu termi. 

Olennaisena piirteenä, jopa herkkyyden ominaisuuden mahdollistajana pidettiin kiinnostus-

ta sekä itseen, että ihmiseen yleensä. Kiinnostusta ihmisyyteen ja itsetutkiskeluun korosti 

haastatelluista erityisesti myös terapeuttina toimiva ja siihen koulutuksen saanut opettaja 

(H1). Herkkyyden ominaisuuden käyttäminen voimavarana edellytti hänen mielestään ”et-

tä se tunnistais ittessään sen.” (H1). Opettajat päätyivät siis haastatteluissa herkkyyden 

ominaisuutta pohtiessaan tutkimuskirjallisuudenkin osoittamaan joustavaan ja kehityyvään 

herkkyyden ominaisuuteen. Erityisesti Virtanen (2013) on korostanut, ettei olisi syytä us-

koa toisten opettajien olevan emotionaalisesti kompetentteja toisilta näiden ominaisuuksien 

puuttuessa. Opettajat ovat lähtökohtaisesti eri tasoilla, mutta voivat kehittää avainkompe-

tenssejaan kehittämällä mm. tunneälyään ja itsetuntemustaan. (Virtanen 2013, 44, 226.) 

Lupa epäonnistua 

Inhimillisyyttä korostettiin vilpittömän ihmisestä kiinnostumisen lisäksi myös erehtymisen 

sallimisella osana herkkyyden ominaisuutta (H2, H3). Epäonnistumisten ja erityisesti nii-

den hyväksymisen nähtiin kehittävän sekä oppilaiden inhimillisyyttä, että opettajan herk-

kyyttä. 

H: // Mutta onhan tää just tämmönen työ että kaikki epäonnistumiset liittyy, tai semmoset 

tunteet, että se ei menny ihan nappiin, liittyy niin vahvasti omaan itseen ja omiin semmosiin 

niinku, että ne ottaa aika, niinku itseensä ne asiat jotka ei mee ihan putkeen just sen takia et-

tä sää teet sitä työtä sää oot se, se työkalu. Ehkä se on just tämmösen ammatin hienouskin. 

(H2) 

H: // Sitte sää vähä epäonnistut ja opit siitä jotenki kehittään taas sitä niinku, sit se kehittää 

taas omaa herkkyyttä vähä eteenpäin. (H2) 
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6.1.2 Olemassaolon tapa 

”jos ihmisellä on sitä herkkyyttä, niin ethän sää voi sitä herkkyyttä tavallaan niinku rajata, et sehän on sitä 

herkkyyttä kuuntelet sää musiikkia tai kohtaat jonku ihmisen, tai katot elokuvaa tai ylipäätään että miten sää 

tämän elämän niinku koet ja musta tavallaan siinä se semmonen herkkyys niinku tulee esille.” (H1) 

Kun opettajat laajensivat herkkyyttä ominaisuudesta kokemuksiin ja ympäristön kokonais-

valtaisiin vaikutuksiin, he totesivat herkkyyden olevan jotain mitä ei voi palauttaa vain 

ominaisuudeksi. Herkkyys oli elämän kokemista tunnetasolla. Myös herkkyyttä ”sille että 

mitä se toinen ihminen on” (H2). Herkkyyden ajateltiin olevan ”yksi ihmisen perusominai-

suuksista, alkuominaisuus.” (H3). Tämän alkuominaisuuden eläkkeelle jäänyt opettaja 

(H3) näki säilyvän, mutta muotoutuvan erityisesti läheisistä ihmisitä koostuvan ympäristön 

vaikutuksesta. Herkkyys voitiin nähdä ja kokea siis Gadamerin (1989, 15–17) tapaan ko-

konaisvaltaisena olemassaolon tapana, sekä lähelle tulevan ihmisen olemassaolon ymmär-

tämisenä. Herkkään olemassaolon tapaan kuuluivat aistit, vuorovaikutus ja koko opettajan 

henkilö. 

H: // Itteasiassa oikeestaan jos vielä niinku laajemmin aattelee niin ihan jo herkkyyttä sille 

että miten se toinen on. Ihan semmonen niinku olemisen tapa. (H1). 

H: // mitä sieltä jää mieleen ala-asteelta ja ehkä vielä yläasteeltakin niin juuri se että miten, 

minkälainen se on se opettaja ollu. Henkilönä, ei niinkään mikä on se opetustyyli ollu vaan et 

miten se on niinku nähny ja jutellu ja ollut. Ja kuunnellut. Kyllähän nämä kaikki on siinä. 

Joo. (H1) 

6.1.3 Tapa reagoida 

”Sehä ei oo pelkästään tunnetasolla sitä herkkyyttä, mut ihan jo siis kehollisella tasolla mehän reagoidaan 

herkästi ja kukin miten reagoi ja, ja ihan, ja sitte kuuloaisti ja siis ihan ilman muuta!” (H1). 

Herkkyydestä puhuessaan haastateltavat opettajat mainitsivat hyvin usein reagoinnin. Rea-

goinnista puhuttiin kokonaisvaltaisena tapahtumana niin välittömin aistein ja keholla rea-

goimisena, kuin toiminnallisena reagoimisena luokassa ilmeneviin tunteisiin ja tilanteisiin. 

Reagointi yleensä nähtiin oleellisena osana herkkyyttä, ikään kuin alueena, jossa pedago-

ginen herkkyys näkyy ja vaikuttaa. Opettajantyön ytimessä, kiireisen arjen keskellä ”ainoa 

työkalu on vaan se oma niinku persoona ja oma kasvatus ehkä, miten itteä on kasvatettu et 

miten reagoi johonki tilanteeseen päivittäin. Mutta ne on niin, ne varmasti niin vahvasti 

liittyy omaan itseen, se reagointitapa.” (H2). 
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Pedagogiseen herkkyyteen nähtiin kuuluvan aktiivisen reagoinnin lisäksi oman reagointi-

tavan tunnistaminen: ”Niin niin mutta just se että sitä voi niinku työstää sillain et miettiä et 

mikä on se luontainen tapa itelle että onkse, onkse nostaa vaan niinku kädet pystyyn ja olla 

näkemättä vai onkse niinku mennä toimimaan” (H2) sekä omien reaktioidensa analysoimi-

nen ja niistä oppiminen jälkikäteen: 

H: // sitten vasta ku alkaa miettiä että ainiin sillä oppilaalla oli oikeesti joku hätä jossain 

vaiheessa ja mää niinku ohitin sen tai se sano jotain ja mää en reagoinu siihen oikein tai 

mää en niinku ehtiny tai ymmärtäny reagoida, et mun pitää palata siihen huomenna tai sitte 

että ymmärtää jotain et miten joku on kehittyny että ei vitsi se osas sen tänään mut se ei 

osannu sitä viikko sitten, mitä ei ehi huomata sillon.” (H2) 

Musiikkipedagogin käsikirjassa (2012) kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka elävä ja spon-

taani reagointi mahdollistaa opettajan ja oppilaan välistä jaettua yhteistä ymmärrystä (Jor-

dan-Kilkki & Pruuki 2012, 26). Edellinen aineistokatkelma kuitenkin muistuttaa, kuinka 

aina ei ehdi reagoida tilanteeseen spontaanisti oikein ja ymmärrystä lisäten. Onneksi reak-

tionsa voi tiedostaa myös jälkikäteen ja niihin voi palata. Kun ihmisen herkkyyttä jaloste-

taan osaksi pedagogiikkaa, voi reaogintitapaansa tiedostaa ja kehittää tilanteiden läpikäy-

misen ja niihin palaamisen lisäksi ainakin tiedostamalla omia ja muiden tunteita. (ks. tässä 

luku 6.3.2 tunteiden tiedostaminen ja reagointi). 

6.1.4 Empatiakyky 

”Myötätunnon kokeminen mielletään helposti feminiiniseksi tunneälyn ominaispiirteeksi eikä siksi ollut yllät-

tävää, että naisopettajat arvioivat empatiakykynsä miesopettajia korkeammaksi. Odottamatonta kuitenkin oli, 

että miesopettajat arvioivat empaattisuuden kaikista tunneälytaidoistaan vahvimmakseen. Tämän perusteella 

voidaan päätellä, että empaattisuus näyttäisi olevan luokanopettajille keskeinen taito sukupuolesta riippu-

matta.” (Virtanen 2013, 209.) 

Kaikki kolme haastatettelemaani opettajaa (yksi mies, kaksi naista) kokivat Virtasen tut-

kimustuloksia vastaten empatiakyvyn olevan olennainen osa herkkyyttä, ehkä jopa peda-

gogisen herkkyyden ydintä (H3). Kaikki kolme ilmaisivat herkkyyden olevan kuitenkin 

empatiakykyä laajempi käsite. Kuten kasvatustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa, empa-

tiakyky nähtiin erityisesti toisiin ihmisiin liittyvänä taitona (Virtanen 2013, 60–61, 212.) 

kun taas herkkyyden nähtiin liittyvän aivan kaikkeen, myös itseen liittyviin kokemuksiin. 

Empatian ja herkkyyden välinen suhde nähtiin joko kausaalisena niin, että herkkyyttä seu-

raisi empatiakyky (H2) tai hierarkkisena empatian ollessa herkkyyden yksi laji (H3) tai 
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alakäsite (H1). Joka tapauksessa empatiakyvyn nähtiin ainakin liittyvän olennaisesti herk-

kyyteen kysyttäessä herkkyyden ja empatian mahdollisista eroista. 

H: Kyllä varmaan jotain eroa. Mitenköhän se vois mennä... Jos empatiakyky liittyy nimen-

omaan semmoseen kykyyn asettua toisen asemaan, josko herkkyys sitte, herkkyyttä ylipäänsä 

niinku tuntea asioita, että ehkä sitä herkkyyttä sitte seurais se empatiakyky. Ehkä se herkkyys 

liittyy niinku ihan vaa itseen, eikä niinku, niihin toisiin. Voihan herkkyys liittyä kaikkeen 

muuhunki jasit empatiakyky nimenomaan toisiin eläviin olentoihin tai ihmisiin mutta ehkä se 

herkkyys voi liittyä kaikkeen niinku ko... niinku itseen liittyviin kokemuksiin, et mikä herkis-

tää tai millon sulla tulee semmonen ihmetyksenn tunne, mikä herkistää tai säätilaan tai luon-

toon tai mihin tahansa niinku omaan, omaan elämään liittyen nii, et mihin se herkkyys sitten 

liittyis. (H2) 

6.1.5 Liian herkkä 

”Mut se ei oo mitenkään helppo aihe tuo herkkyys ja sitte ku siihe jotenki liitetää se, tai mää oon 

törmänny siis aika usein. Se että tuota... et se herkkyys ja heikkous.” (H1) 

Törmäsin opettajien herkkyyskäsitysten yhteydessä myös ennakkoluuloihin ja negatiivisiin 

kokemuksiin herkkyydestä, joskin haastateltavista ainoastaan yksi painotti teemaa ja toi 

esille myös henkilökohtaisia negatiivisia kokemuksiaan herkkyydestä (H1). Tämä ei ole 

toisaalta teorian näkökulmastakaan vierasta, sillä jo Buber muistutti pelkän herkkyyden 

kuluttavan ihmistä (Buber 1991, 56-57). Tästä puolestaan tulee aina mieleeni kokeneen 

opettajan kertoma tarina liiasta auringosta, joka tekee autiomaan. Aineistonikin (H1 ja H3) 

tuntuisi puhuvan sen puolesta, että herkkyyttä voi olla ihmisellä myös liikaa. 

Toinen haastattelemistani opettajista ei puolestaan ollut ikinä ajatellut herkkyyttä millään 

tavalla heikkoutena (H2). Kolmas toi herkkyyden heikkoutena esiin mainitessaan ympäris-

tölle haitallisen herkkyyden ainakin teoreettisena mahdollisuutena ja myös ihmiselle itsel-

leen haitallisena. Hän vaatisi opettajia kitkemään liiallista herkkyyttään siinä määrin, että 

oppilaat tuntisivat tulevansa kohdelluksi tasavertaisina (H3). Tässä viitattiin ehkä opettajan 

huomion kiinnittymiseen tunnesyistä liikaa yhteen oppilaaseen.  

Aineistoa analysoidessani jäin pohtimaan, josko herkkyyteen kasvaminen tai vastakohtai-

sesti herkkyyden tukemisen puute voivat aiheuttaa erilaisia kokemuksia herkkyydestä voi-

mavarana tai heikkoutena. Ympäristöllä on varmasti merkittävä rooli herkkyyden ominai-

suuden kehityksessä. (ks. tässä luku 6.3.5 Herkkyyteen kasvattaminen). 



61 

 

 

Kokemukset herkkyydestä heikkoutena liittyivät pitkälti ympäristön ennakkoluuloihin ja 

odotuksiin, kuinka ”ihminen joka vaan on cool eikä reagoi niin, et se pärjää.” (H1) tai ”sil-

le ei voi sanoa tai kertoa jotaki asiaa koska se on niin herkkä. Ja tavallaan pelätään että se... 

herkkyys aiheuttaa sit jonku niinku romahduksen” (H1). Tämä vastaa Virtasen (2013) il-

maisemaa käsitystä siitä, kuinka ”Tunteita on yleisesti pidetty työelämän haittatekijöinä, 

jotka tulee jättää työn ulkopuolelle. Todellisuudessa positiiviset ja negatiiviset tunteet ovat 

osa jokaisen työpaikan arkea.” (Virtanen 2013, 22.) Ihmisten ennakkoluulot voivat aiheut-

taa oman herkkyyden ja tunteiden piilottelua. H1 totesi haastattelussa kokeneensa huo-

nommuuden tunnetta ja ymmärtämättömyyttä omasta herkkyydestään. ”Mulla oli vaikee 

hyväksyä sitä herkkyyttä.” (H1).  

Olen itsekin törmännyt usein epäileviin katseisiin puhuessani herkkyydestä voimavarana, 

eikä herkkyys ollut myöskään kaikille tutkimukseen haastattelemilleni opettajille aina ollut 

voimavara. Liiasta herkkyydestä puhunut opettaja muisti kuitenkin aina mainita, kuinka 

hän oli aikuisiällä ymmärtänyt herkkyyden itsessään ja näki sen nyt ainoastaan positiivise-

na piirteenä, kun taas omalta herkältä reagoinnilta suojautumisen hän näki aiheuttavan ih-

miselle vain hankaluuksia. (H1). 

 T: Sää sanoit että siitä on ollu jopa niinku haittaakin, että voiko olla liian herkkä? 

H: Niin, mää nimittäin oon kuullu just tätä, että ku sää oot aivan liian herkkä tai jotenki näin 

mutta tuota... Emmää oikeestaan usko et voi olla ihminen liian herkkä. (H1) 

H: Ja herkät ei pärjäis. Mut ei se niin oo, kyl se on niinku enemmänki semmone voimavara. 

(H1) 

Lopulta aineiston näkökulma tuntuu olevan ihmisen herkkyyttä puolustava, sen ominai-

suutta opettajilta jopa vaativa ja siihen kasvattava yhden haastateltavan vaikeista herkkyy-

teen liittyvistä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista huolimatta. 

6.2 Herkkyys vuorovaikutuksellisena ilmiönä 

”mun mielestä jos aattelee pedagogista herkkyyttä niin kyl se niinku aikuisen vastuulla on se, minkälai-

seksi se vuorovaikutus syntyy, ja siinä tarvitaan sitä pedagogista herkkyyttä et se opettaja, aikuinen ky-

kenee sen suhteen luomaan siihen oppilaaseen. Mut se niinku on tavallaan siinä se sitten.” (H1) 

Toinen aineistosta omiin ja kirjallisuuden käsityksiin reflektoiden paljastunut pedagogisen 

herkkyyden yläkategoria oli herkkyys vuorovaikutuksellisena ilmiönä (ylätason kategoria 



62  

 

  

2, KUVIO 4), sillä usein opettajien (H1, H2 ja H3) käsitykset herkkyydestä tuntuivat liitty-

vän läheisesti opettajan ja oppilaan, -tai opettajan ja oppilasryhmän väliseen suhteeseen. 

Herkkyyden tulisi näkyä vuorovaikutuksellisissa suhteissa syntyneissä yhteyksissä. Eksis-

tentiaalisen näkemyksen mukaan ’toisen’ dialoginen kohtaaminen merkitsee välitöntä yh-

teyden kokemista (Juuso, Laine & Rocena 2005, 144). Vain täydellisen herkässä läsnäolos-

sa on vain yhteys. Kasvattajan kannalta merkittävää on myös se, että tuo yhteys voi syntyä 

myös silloin, kun toinen ihminen ei sitä kokemuksessaan kuule. (Buber 1999, 31.) Buberin 

näkemys viittaa nähdäkseni juuri H1:n ilmaisemaan kokeneemman vuorovaikuttajan eli 

opettajan vastuuseen yhteyden luomisista vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa:  ”kyl se 

niinku aikuisen vastuulla on se, minkälaiseksi se vuorovaikutus syntyy, ja siinä tarvitaan 

sitä pedagogista herkkyyttä” (H1). Vuorovaikutuksen aitoudessa ja syvyydessä paljastuu 

opettajan herkkyys tai sen puute. Tutkimustulos täydentää filosofisen ja kasvatustieteelli-

sen kirjallisuuden käsityksiä herkkyydestä, missä herkkyyttä on usein sivuttu juuri dialogi-

suuden ja kasvatuksellisen vuorovaikutuksen yhteydessä (ks. esim. Juuso, Laine & Rocena 

2005; Buber 1999; Huhtinen-Hildén 2012; Louhela 2012; Hovila 2004; tässä luvut 4.5. 

Dialoginen herkkyys, 5.2. Herkkyys vuorovaikutuksessa).  

Vuorovaikutus esiintyi hyvin monipuolisena ilmiönä tutkittavien käsityksissä. Seuraavissa 

luvuissa avaan hieman, kuinka herkkyys ilmeni aineistossa vuorovaikutuksellisena ilmiönä 

ainakin ryhmätilanteissa, tunnelman ja ilmapiirin aistimisessa, kyvyssä nähdä oppilas, sekä 

aidoissa kohtaamisissa ja niiden kiireettömyydessä. Ilokseni huomasin, kuinka inhimillinen 

vuorovaikutus kietoutui hyvin monisyisesti herkkyyden tematiikkaan: vuorovaikutus ei 

vain paljasta herkkyyttä, vaan se nähtiin itsetuntemuksen rinnalla herkkyyden mahdollista-

jana.  

H: Varmaan molempia että on tosi vaikea kehittyä itsekseen kasvattajaksi ilman niitä kontak-

teja lasten kanssa ja sitten, se on just se vuorovaikutus, että sää tarvit niitä kokemuksia sieltä 

ja sit niinku sen ohella sää tarvit sitä omaa, jotenki oman itsen rakentamista, mutta niin... ei-

hän kukaan oo valmis. Valmis koskaan opettajanakaan. (H2) 

6.2.1 Tunnelman ja ilmapiirin aistiminen 

”Nii ja ehkä sit myöski muute se herkkyys on muutenki sitä että tota onhan siis jos aattelee joku ryh-

mätilannekki tai luokkatilanne, että... et niinkun aistia herkästi se, et minkälainen se tunnelma siinä 

niinku ryhmässä on, että mitä tässä nyt kannattaa tehä tai toimia tai puhua” (H1). 
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Kysyessäni miten herkkyys voisi näkyä ryhmätilanteissa, nousivat ilmapiirin ja tunnelman 

käsitteet keskeisiksi teemoiksi. Haastattelemani opettajat vertasivat pedagogista herkkyyttä 

mm. ryhmän tunnelman aistimiseen (H1) ja yleisen ilmapiirin luomiseen  (H2). Pedagogi-

sesti herkän opettajan toivottiin kykenevän luomaan oppimista edistävä ilmapiiri aistimalla 

ja purkamalla luokkaryhmässä vallitsevia jännitteitä, uhkia ja pelkoja, sillä ”eihän semmo-

nen ilmapiiri mitenkään niinku edistä sitä että kukaan vois oppia mitään.” (H1). Pedagogi-

sen herkkyyden uskottiin mahdollistavan ryhmää puhutteleviin ongelmiin puuttumista 

(H2). Tunnelman ja jännitteiden aistiminen ja positiivisen ilmapiirin luominen olivat peda-

gogisen herkkyyden vuorovaikutuksellisen ja sosiaalisen luonteen ydintä. 

H: Niin ja että sit se että se ei pelkästään se että opettaja aistii suhdetta siihen yhteen lap-

seen vaan että opettaja aistii sen koko luokan keskinäisiä suhteita ja niinku pyrkii vaikuttaan 

niihin ja niinku toimimaan niiden jotenki edistämiseksi koska se, se on se oppiympäristö, se 

sosiaalinen oppiympäristö. Eikä se vaan se opettajan luoma opetusympäristö että se on var-

maan niinku tosi pieni osa siitä loppujen lopuksi se opetusympäristö minkä mää teen sillä it-

se opetuksella. Tai en mää ehkä halua ajatella että tosi pieni mutta kuitenki että se sosiaali-

nen ympäristö on niinku merkittävä sen rinnalla. (H2). 

Haastateltavat uskoivat opettajan mahdollisuuksiin aistia tällaisia pieniä ja usein sanatto-

mia vuorovaikutuksen elementtejä. Opettaja on kuitenkin luokassa yleensä se aikuinen, 

jolla on takanaan eniten kohtaamisia ja vuorovaikutuskokemusta. 

6.2.2 Ryhmätilanne 

”voihan se myös tarkottaa sitä koko, niinku suhdetta koko ryhmään ja sen niinku yhteisön kasvatta-

mista.” (H2) 

Haastateltavat opettajat pohdiskelivat pedagogista herkkyyttä ryhmätilanteessa ilmapiirin 

ja tunnelman lisäksi myös mm. ryhmäkoheesion, luokan toimintakulttuurin, yksilöllisyy-

den ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opettajan tehtäväksi ei nähty vain yksilöiden kas-

vattamista, vaan opettajan tulisi kasvattaa tasavertaisesti koko luokka- ja kouluyhteisöä, ja 

juuri tässä kasvatustehtävässä tuli esille pedagogisen herkkyyden ilmenemismuotoja ryh-

mätilanteissa. Yksilöllisyyden ja yhdenvertaisuuden haastavassa yhteensovittamisessa her-

kissä ryhmätilanteissa opettajalta vaaditaan mm. rehellisyyttä ja tahdikkuutta: 

H: Ryhmässä tämä toiminta vaatii sitä, että opettajan ”käsitellessä” oppilaitaan yksilöllises-

ti (siis kutakin eri tavoin), oppilaat voivat silti kokea tulevansa yhdenvertaisesti, arvokkaasti 

kohdelluksi. Opettaja on tässä ”veitsen terällä”. Häneltä vaaditaan ehdotonta rehellisyyttä, 
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oman mahdollisen liikaherkkyytensä jalostamista, selkeää tavoitetietoisuutta ja aina tahdik-

kuutta. (H3) 

Haastateltava H3 viittasi tässä Van Manenilta tuttuun tahdikkuuden käsitteeseen. Ryhmäti-

lanne, - ja tunnelman ja ilmapiirin aistimisen kategorioiden käsityksille läheiseltä vaikutta-

vat myös Van Manenin (1991) ajatukset pedagogisesta sympatiasta (kirjaimellisesti with-

feelings). Sympaattinen opettaja olisi ihminen, joka huomaa luokan ilmapiirin, näkee on-

gelmat, ja hänelle voi uskoutua. Sympaattista opettajaa  pidetään reiluna ja avoimena ja 

pedagoginen sympatia on virittäytymistä lapsen sisäiseen maailmaan välittäen ja ymmärtä-

en. Sympatian vastakohta olisi puolestaan kylmä ja välinpitämätön, reseptorinsa ja sympa-

tian mahdollisuutensa sulkenut opettaja. (Van Manen 1991, 98.) Sekä teoria, että tämän 

tutkimuksen löydökset näkisivät pedagogisen herkkyyden,- tai sympatian liittyvän vuoro-

vaikutuksellisena ilmiönä ja ryhmätilanteessa ilmenevänä opettajan ominaisuutena ainakin 

tahdikkuuteen, rehellisyyteen ja tunnelman aistimiseen. 

Haastateltavat H1 ja H2 painottivat opettajan mallin lisäksi ryhmäkulttuuria pedagogisen 

herkkyyden värittämässä luovassa ja kannustavassa luokkahengessä. Pedagogisen herk-

kyyden ei tarvitse olla pitkällä tähtäimellä vain opettajan ominaisuus ja hänen kannattele-

mansa toimintakulttuuri, vaan lapset voisivat haastateltavien mielestä myös oppia empa-

tiakykyä ja muiden huomioimista mallioppimisen kautta. 

H: Et kyl ne varmaan kaikki semmoset niinku luovat jutut, ja tietysti se aikuisen malli. Miten 

se niinku suhtautuu. Ja ohan se nyt paljon aikuisen malli siihen että jos aatellaan joku luok-

katilanne tai miten aikuinen puhuu luokassa. Jo ihan sehän lähtee ihan siitä. Ja muut oppi-

laat kuulee miten se puhuu nyt vaikka tälle oppilaalle. No sehän on ihan malli, jo itessään ja, 

eikö vain, nyt kun rupee miettimään. Ja sitte tuota, ja sitte se et miten siellä niinku tehdään ja 

toimitaan ja miten aikuinen hyväksyy että miten niinku lapset puhuu, että voihan siihenki 

puuttua. Tai jotenki ohjata. (H1) 

H: // eihän se missään koulussa kuitenkaan oo se opettajan malli vaan se pitäis saada sen 

koko yhteisön malliksi ja sen ryhmän malliksi ja se ryhmä ruokkis sitä semmosta, niitä kyky-

jä. Et jos se ryhmä saadaan niinku toimimaan semmoseks että ryhmä ei naura joillekki asi-

oille tai ryhmä tukee tiettyjä asioita nii sitte sehä on se niinku paras kasvuympäristö eikä se 

pelkästään se opettajan malli et ehkä se on vielä keskeisempi se koko se sen niinku ryhmä-

kulttuuri, miten se minkälaiseksi se niinku muodostuu. (H2) 

Pedagogisen herkkyyden ja sen piirteiden ei siis tulisi olla vain opettajan malli ja hänen 

vastuullaan, vaan ”sitä empatiakykyä ja jotenki toisten kuulemista ja kykyä kuunnella tois-
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ta ja odottaa omaa vuoroaan ja tämmösiä perustaitoja.” (H2) tulisi kasvattaa myös koko 

yhteisön voimavaroiksi. 

Sisältö puhuttelee lasta 

”Että on niinku aikaa miettiä mitä just tämä ryhmä kaipaa tai tarvitsee ja mennä sen mu-

kaan. Että siinä mielessähän se oikeestaan nyt loppupeleissä tuleeki aika paljon siihen, ite 

niinku pedagogiikkaan mukaan.” (H2) 

Steinerkoulun opettajan (H2) haastattelun yhteydessä ryhmätilanteen herkkään aistimiseen 

nousi mukaan myös ryhmää puhuttelevan opetussisällön luominen. Steinerkouluissa kun 

opetusmateriaalin ”koko ajatus perustuu siihen, et se liittyy siihen luokkaan, ja että tehhään 

ite.” (H2). Opetukseen kuuluvat haastateltavan mukaan olennaisesti mm. opettajan itse 

tekemät moraalitarinat: 

H: Ne moraalitarinat on aina semmosia, että ne liittyy johonki ongelmaan joka on ollu siellä 

luokassa ja sit se ongelma sijoitetaan. Me ollaan keksitty ite vaikka että meillä on semmonen 

peikkometsämiljöö ja sit siitä... siitö kerrotaan se tarina. Ja se on periaatteessa vaan tarina, 

mutta kuitenki se, että se puhuttelis nyt sitä lasta enemmän ku semmonen jostain asiasta paa-

saaminen. Nii tuohon ehkä just liittyy se että, et se on meillä semmonen tiedollinen sisältö, 

joka on verhoiltu semmoseen, niinku siihen tunteen sisältöön. (H2) 

Luokan ja sen tarpeiden ehdoilla tehdyt aapiskertomukset ja moraalitarinat herkistävät 

opettajaa kuuntelemaan, mitä luokassa todella tapahtuu, ja saa myös ryhmän keskittymään 

oppisisältöön aivan uudella ja herkällä tavalla, kun ”ne niinku tuntee sen jossai syvällä, että 

tää liittyy muhun, vaikka ne ei oo uskaltanu sitä vielä ääneen sanoa” (H2). Koko opetus 

herkistyy kohti lapsen maailmaa. Myös Van Manen on kiinnittänt H2:n tapaan huomiota 

siihen, kuinka lapsen kouluoppimiseen tulisi aina sisällyttää hänen tietonsa, kiinnostuksen-

sa, tunteensa, ymmärryksensä ja koko olemuksensa (Van Manen 1991, 34). 

Pedagogista herkkyyttä voi ja ehkä tulisikin käyttää myös opetussisältöjen luomisessa ja 

suuntaamisessa kullekin oppilasryhmälle puhuttelevaksi ja mielekkääksi. 

6.2.3 Oppilaan näkeminen 

”On tärkeää tiedostaa, että koska oppilaat muistavat opettajistaan asioita heidän persoonallisuudes-

taan, lähestyttävyydestään ja henkilökohtaisesta suhteestaan, samalla tavoin myös oppilas haluaa 

tulla vastavuoroisesti nähdyksi ja muistetuksi opettajansa taholta.” (Louhela 2012, 117) 
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”se oli kolmas ja neljäs luokka, no ei hän ollu ku kaks vuotta vaan mut mulla oli sitte semmonen van-

hempi miesopettaja, joka oli äärimmäisen lempeä ja herkkä. Ja hän niinku näki mut. Nii jotenki mää 

oon sitä miettiny et siinä, siinä kyllä et hän niinku tavallaan monta asiaa minussa niinku pe-pelasti. 

Tavallaan hän sitä isäsuhdetta korvas ja oli myös tämmönen herkkä mies, joka niinkun näki ja taval-

laan pysähty ja koki. --- koulupäivä päätty ja oli viimenen tunti ja me sitte jäätii jotenki siihen opetta-

jalle juttelemaan ja mitä ja sit hän vaan niinku tuli ja hän niinku jotenki otti mut niinku syliin jopa ja 

sit niinku nosti näin, nii se on mulle vieläki niinku se tunne jotenki siitä, että tää opettaja joka on mul-

le niin tärkee nii hän tulee ja niinku nostaa mua. Et varmaan hänelle ihan semmonen pieni ele ja 

tämmönen, mut siinä välitty niin paljon semmosta ja ehkä hän myös niinkun näki sen mun tavallaan 

tarpeen.” (H1) 

Oppilaan näkeminen nousi haastatteluissa yhdeksi keskeisimmistä teemoista pedagogisessa 

herkkyydessä. Haastateltavat kertoivat (H1) myös omilta kouluajoiltaan mieleenpainuneis-

ta tilanteista, joissa opettaja oli pysähtynyt ja todella nähnyt lapsen ja hänen henkilökohtai-

set tarpeensa. Tarina syliin nostaneesta miesopettajasta kerrottiin vastauksena kysymyk-

seen, josko joku opettaja tai teko oli jäänyt erityisen herkkänä mieleen. Jatkoimme keskus-

telua haastateltavan kanssa pohtien, kuinka hänellekkään ei ollut jäänyt kouluajoista juuri 

mitään muita muistoja kuin tällaiset yksittäiset herkät kohtaamiset. Opettajien olisi hyvä 

tiedostaa, ettemme jätä jälkeemme juuri muuta kuin persoonallisuutemme, sekä läheisyy-

den ja kaukaisuuden, näkemisen tai näkemättä jättämisen hetkiä. 

Kuten Louhela (2012, 117) totesi oppilaan haluavan tulla nähdyksi ja muistetuksi, myös 

haastattelemani opettajat painottivat jokaisen halua tulla nähdyksi (H1 ja H2): 

H: Ja tavallaan niinku näkee just sen lapsen. Et tää mun mielestä liittyy ehkä niinku semmo-

seen sitte. Ja lapsethan, tai mehän niinku jokainen tavallaan niinkun, niinku haluaa sen että 

meidät nähdään ja, eikö niin, et jotenki se liittyy musta semmoseen että herkkyys pysähtyä ja 

herkkyys nähdä ja... // (H1). 

Herkkä opettaja on ihminen, joka ”voi mennä ja kysyä tai sanoa --- ihan että mitä sulle, tai 

todeta jotaki” (H1) kenen tahansa oppilaan kohdalla. ”Kysymys ja kysyminen ovat lahjoja, 

joiden kautta opettaja ilmaisee olevansa kiinnostunut oppilaan ajatuksista ja näkemyksis-

tä.” (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 23). Tällainen opettaja näkee myös hiljaiset ja vaati-

mattomat, sekä oppilaiden piilottelemat asiat: 

 

H: // olla niinku herkkänä siinä, että ei vaan ne jotka muutenki tuovat itseänsä esille et ne 

sais sitä huomiota vaan niinku nähä sieltä paljon muutakin// (H1). 
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Nuori opetttaja (H2) liitti oppilaan näkemisen erityisesti herkkyyden palauttamiseen ja tus-

kaili arjen usein himmentävän herkkyyden nähdä oppilas hänen opettajaa ärsyttävän toi-

mintansa takaa: 

H: // ehkä enemmän se liittyy mää luulen et semmoseen herkkyyden palauttamiseen, jos joi-

denki oppilaiden kohdalla sää niinku vaan kadotat sen arkipäivän alle sen herkkyyden nähä 

se oppilas. Nii sitte sää niinku saat sen takas jollain keinoin, et sää näätki taas et se on vaan 

lapsi ja hän niinku tekee nää asiat jostain syystä ja sen kaiken takana on jotain ja hän ei oo 

ne omat virheensä. Kuitenkaan. Tai että niitä ei oo olemassakaan... Niin tota, ehkä se liittyy 

siihen, mutta kyllähän se nimenomaan just tuntuu että se suurin vaikutus on siinä se, että 

kuinka sen jälkeen itse niinku näkee sen lapsen, ja se miten itse näkee sen lapsen vaikuttaa 

siihen niinku lapseen... (H2) 

H: // ne on niin vaikeita tilanteita että kun pitäs nähä kaikista ne parhaat puolet, mutta mitä 

jos ne joku päivä vaan himmentyykin ja ne pitäs saada sieltä taas sillain raaputettua esiin, 

niinku omassa mielessä. (H2)  

Tälle opettajalle oppilaan näkeminen oli myös ikään kuin kehämäistä, sillä samalla kun 

oppilaan toimintatavat helpottivat tai vaikeuttivat lapsen näkemistä, myös opettajan tapa 

nähdä kyseinen oppilas vaikutti aina myös siihen lapseen ja hänen tuleviin toimintamal-

leihinsa (H2). Niinpä opettajan palauttaessa herkkyyttään ja tehdessä hieman töitä oppilaan 

näkemiseksi, myös oppilas vastaa yleensä näihin kohtaamisiin arvostuksella ja kehittämällä 

omaa toimintaansa opettajaa ja koko luokkaryhmää kohtaan, ja niin lapsi toiminnan taus-

talla on joka kerta hieman helpommin nähtävissä. 

Oppilaan näkeminen oli laaja aihealue, johon liittyi useita eri ilmiöitä ja aisteja, sekä ym-

märryksen käyttöä. Vaikka olen jakanut oppilaan näkemisen alakategorian kuvauskatego-

riasysteemissä useampaan rinnasteiseen teemaan, eivät seuraavat teemat ole horisontaali-

sen analyysitavan mukaisesti (ks. esim. Isotalo 2006, 99) toinen toistaan tärkeämpiä tai 

kehittyneempiä käsityksiä. Tämän vuoksi en esitä seuraavaa kaaviota esimerkiksi hierark-

kisessa muodossa, vaan nostan haastateltavien (H1, H2 ja H3) käsittelemät herkkyyteen ja 

oppilaan näkemiseen liittyvät asiat oppilaan näkemisen rinnalle. Esimerkiksi erilaisuuden 

hyväksyminen tai oppilaan kuulluksi tuleminen voidaan opettajan arjessa tämän tutkimuk-

sen tulosten valossa nähdä yhtä arvokkaina ja tavoiteltavina, oppilaan todelliseen näkemi-

seen liittyvinä asioina. 
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ALATASON KATEGORIA C2: 

OPPILAAN NÄKEMI-

NEN 

 

Oppilaan näkeminen arvokkaana sinänsä 

Oppilaan taustojen ymmärtäminen 

Erilaisuuden hyväksyminen 

Kuulluksi tuleminen 

 

KUVIO 5. Oppilaan näkemiseen liittyvät teemat ja näkökulmat. 

Oppilaan näkeminen arvokkaana sinänsä 

Oppilaan näkemiseen arvokkaana sinänsä liittyy juurikin lapsen näkeminen toiminnan 

takaa, se että lapsi ei ole vain näkyvä toimintansa, saati virheensä, vaan arvokas ihminen 

siinä missä opettajakin. Haastateltavien mukaan opettaja sekoittaa usein omat tunteensa 

kuvaansa tietystä oppilaasta (H2) ja kuvittelee tapahtumien ja oppilaan kommenttien suun-

tautuvan häntä vastaan (H3). H3:n kuvailema minä – ympäristö vastakkainasettelu näkyy 

usein myös lapsilla muissa ryhmätilanteen vuorovaikutussuhteissa ja valjastaa ihmisen 

herkkyyttä huomaamaan vain negatiivisia ja omaa itseään ihmisen mielestä vastustavia tai 

uhkaavia piirteitä ympäristössä. Näkemys ihmisestä kasvottomana osana ympäristöä ja 

minää jotenkin uhkaavana, kuten kaikki muutkin negatiiviset tunteet muita kohtaan vaikut-

tavat aina myös kokemuksen kohteena oleviin ihmiseen.  

H: Niin, ne on ollu mun mielestä aina nimenomaan semmosia, tai eniten mulla on jääny mei-

leen semmoset tilanteet, että joku oppilas on jo niin käytöksellään tai muulla olemuksellaan 

niin jotenki raskas, että sitä alkaa jo ottaan ite jotenki henkilökohtasesti, tai että miten joku 

voi olla tommonen, että sitten sitä tarvii jotenki uudestaan miettiä sitä kokonaan sitä suhdet-

ta siihen oppilaaseen // (H2) 

H: // se miten ite ite tuntee jonku asian niin kuinka paljon se vaikuttaa siellä luokassa. Että 

minkälainen vaan tunne itellä vaan on jostain, jostain että toi on loppupeleissä kuitenki niin-

ku hyvä, hyvä ihminen ja pieni lapsi ja se on kuitenki tärkeä tunne säilyttää ja vaalia ja sit 

jos se katoaa nii tehä jotenki töitä että sen sais takasin. (H2) 

Tunne raskaasta, jopa kamalasta oppilaasta lienee jokaiselle opettajalle tuttu. Näissä tilan-

teissa haastateltavat kehoittavat itseään ja kollegoitaan itsereflektioon ja ihmissuhteen uu-

delleenarviointiin lapsen leimaamisen tai syyttämisen sijaan. Näkemys muistuttaa Jordan-

 Opettajan 

näkökulma 

 

Oppilaan 

näkökulma 
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Kilkin & Pruukin (2012) oppilaan moniulotteista kohtaamista, jolloin oppilas tulee näh-

dyksi kokonaisvaltaisena ja avoimena mahdollisuutena ilman määritelmiä (Jordan-Kilkki 

& Pruuki 2012, 22). Jokaisen lapsen kohteleminen arvokkaana sinänsä kuuluu osaksi opet-

tajan pedagogista herkkyyttä, eikä se voi sallia oppilaiden kohtelemista itsestä erillisenä 

osana ympäristöä. Buber (1991) ilmaisee asian suhtautumisella myös oppilaisiin ajattele-

malla ”sinä”, sen sijaan, että puhuisi heistä sanoin ”se oppilas” (Buber, M. 1991, 46-47). 

Jokainen oppilas toivoo tulevansa nähdyksi ja jokainen oppilas ansaitsee tuon arvokkaan ja 

inhimillisen kohtelun. 

Oppilaan taustojen ymmärtäminen 

”Pedagogisen herkkyyden avulla opettajan tulisi nähdä näkyvän toiminnan taakse. Tämä 

herkkyyden taito mahdollistaa sen, että opettaja voi ”käsitellä” oppilasta yksilöllisesti, sekä 

hänen henkisen rakenteensa, että kasvuympäristönsä huomioiden.” (H3) 

”Herkkyyttä niinkun... asettua sen toisen ihmisen asemaan ja ikään ku ymmärtää sitä hänen 

kokemustaan mikä siellä takana on.” (H1) 

Lapsen näkeminen toiminnan takaa ei ole vain tunneasia tai filosofinen ideologia, eikä 

ratkea pelkästään opettajan herkällä itsereflektoinnilla ja hänen ja oppilaan välisen vuoro-

vaikutuksen tarkastelulla, vaan se vaatii opettajalta myös herkkyyttä nähdä lapsen taustoja 

ja ymmärrystä oppilaan toimintaan vaikuttavia syitä kohtaan. Aineistossa ilmenee vaatimus 

herkälle opettajalle pysähtyä tilanteissa ”miettimään et mistä nyt oikee on kysymys” (H1) 

ja olla yleisesti ”paremmin kärryillä siitä, että mitä jokainen lapsi on yksilönä.” (H2). 

Kaikki haastattelemani opettajat painottivat sitä, kuinka oppilaat ovat usein paljon muuta, 

kuin miltä he ensivaikutelmiltaan tuntuvat olevan: 

H: // se miten he käyttäytyy tai toimii tai puhuu niin se ei välttämättä... välttämättä tai niinku 

sanotaan et se niinku pinnan alla saattaa olla jotaki ihan muuta mut se niinku ilmenee se... 

ihmisen semmonen hankaluus tai tai mikä tahansa tavallaan että ollaan niinku herkkänä 

miettiä että mistähän tässä on kysymys ja... ja jotenki niinku aistia siinä jotakin niinku muuta 

kun ehkä se ensimmäinen asia mikä siinä tulee ehkä niinku esille jossaki käyttäytymisessä tai 

sanoissa, tai näin. (H1) 

Pedagogisesta herkkyydestä puhuessa tulisi haastatteluaineistoni (H3) mukaan korostaa 

herkkyyttä havaita: 

1) Oppilaan puheessa ja toiminnassa ennakkoasenteet. Hän on ne luultavasti imenyt/oppinut vanhem-

miltaan ja laajemmin ympäristöstään. 
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2) Yhteiskunnassa käytävän keskustelun takana olevat ennakko-oletukset, 

3) ns. asiantuntijoiden puheissa, tutkimusasetelmissa vaikuttavat ennakko-oletukset ja asenteet (H3) 

Haastateltava kehotti siis opettajia tuntemaan oppilaan taustoja tarpeeksi hyvin, jotta hänen 

olisi mahdollista havaita lapsen vanhempien, kaveripiirin ja yhteiskunnan vaikutukset ky-

seisen lapsen toimintaan ja nähdä lapsen perimmäinen olemus näiden vaikutteiden takana. 

Syitä ymmärtämällä myös lapsen toimintaa on helpompi ymmärtää. Lisäksi haastateltava 

laajensi herkkyyden kaikkien ennakko-oletusten sulkeistamiseen, jotta voisimme laajem-

massakin mittakaavassa nähdä näkyvän taakse ja toimia tilanteissa joustavasti ja avoimin 

mielin pedagogista herkkyyttämme käyttäen. 

Myös nuori steinerkoulun opettaja painotti haastattelussa opettajan joustavuutta ja avoi-

muutta eri tilanteille, mikä hänen mukaansa vaatisi yksittäisten lasten ja heidän historiansa 

tuntemista (H2). Hän kertoi myös steinerkoulujen toimintakulttuurista, jossa ”alkuopetuk-

sessa käydään jokaikisen oppilaan kotona kotikäynnillä --- ja hän saa näyttää omaan huo-

neen ja lelut ja tärkeimmät leikkipaikat ja omat sisarukset ja vanhemmat” (H2). Kotikäyn-

nit ovat myös yksi kasvatustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa mainittu keino ihan ta-

vallisissa kouluissa lisätä opettajan pedagogista herkkyyttä lasta kohtaan ja Louhelan 

(2012) tavoin löytää jokaisesesta oppilaasta jotain rakastettavaa. Louhelan sanoin: ”Lapsen 

kohtaaminen muissakin ympäristöissä kuin koulukontekstissa avaa uusia mahdollisuuksia 

hyvän opettaja-oppilassuhteen ja oppilaantuntemuksen luomiselle.” (Louhela 2012, 47–

48). Kuten steinerkoulun opettaja haastattelussa totesi, on kotikäynti: 

H: // lähes aina jotenki semmonen käänteentekevä niinku piste sen oppilaan tuntemiselle, et-

tä joka aamu ku näkee jonku tulevan sinne kouluun nii sää tiiät mistä ympäristöstä hän on 

sinne tullu ja miten ja kuka on tuonu ja kaikki se, et siinä vaikka se on vaan niinku yks parin 

tunnin käynti nii silti se vie sitä aika paljon eteenpäin. (H2) 

Opettajan on siis mahdollista vaikuttaa oppilaan ymmärtämisen ja kohtaamisen laatuun 

ihan konkreettisin keinoin tutustumalla oppilaan taustoihin ja hänen kokemusmaailmaansa. 

Erilaisuuden hyväksyminen 

”sitte on helpompi myöski hyväksyä sitä erilaisuutta jos sää niinku herkemmin... niinkun 

näät ja koet ja ehkä ymmärrät, tai helpompi asettua toisen asemaan niin myöskin... Et se li-

säis sitä hyväksyttävyyttä sitte. Et ois helpompi hyväksyä ne... tai ylipäätään erilaisuus.” 

(H1) 
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Tähän tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli lähtökohtaisesti hyvin erilaisia suhtautu-

mistapoja erilaisuuden käsitteeseen. H1 näki herkkyyden helpottavan erilaisuuden hyväk-

symistä yleensäkin, kun taas H2 puhui erilaisuudesta lähinnä temperamenttiajattelun yh-

teydessä. H3 sanoutui irti kyseisen käsitteen käytöstä todeten, kuinka ”erilainen, joka itse-

näisesti ja nimenomaan ihmisestä käytettynä (ilman vertailua) asettaa käsitteen käyttäjän 

”erilaisuuden” ulkopuolelle ja nimenomaan yläpuolelle.” (H3). Aineisto näyttäisikin ky-

seenalaistavan koko erilaisuuden termin tarpeellisuuden paljastaen erilaisuudesta vähintään 

paljon laajemman käsityksen kuin erityispedagogiikkaa painottava kirjallisuus on herkkyy-

den yhteydessä antanut ymmärtää (ks. esimerkiksi Launonen 2007; tässä luku 5.3. Erilai-

suuden kohtaaminen ja läsnäolo). Käytän tässä nyt erilaisuuden käsitettä, mutta jätän 

avoimeksi mahdollisuuden hylätä käsite tulevaisuudessa pedagogiselle herkkyydelle tar-

peettomana, koska kaikki ovat opettajia myöten kuitenkin tasa-arvoisesti erilaisia. 

Steinerpedagogisen temperamenttiajattelun yhteydessä H2 painotti erilaisuuden hyväksy-

mistä lähtökohtana kaikkien lasten kohtaamiseen: 

H: // se on tämmösenä tausta-ajatuksena, että on erilaisia ja ne on lähtökohtasesti tosi eri-

laisia ne lapset, ja että niitä ei tuu kohdella samanlailla niitä eri temperamenttejä, nii se on 

jo tavallaan itellä tullu yheksi semmoseksi välineeksi siihen just semmoseen niinku... siihen 

kohtaamiseen. (H2) 

H: // temperamenttiajatteluun kuuluu se että, tuota ikinä ei sais toimia sen lapsen omaa tem-

peramenttiä vastaan ja kehottaa vaikka jotain tosi hidasta ja semmosta lasta joka tekee tosi 

hitaaseen tahtiin ja sillain niinku oikeen rauhassa asiat että noniin kiirehdippä vähän ja nyt 

liikkeelle ja että äläpä nyt, jotenki se että se on semmonen. (H2) 

Erilaisuuden hyväksyminen ei siis rajoitu vain lapsen kehitykseen vaikuttaneisiin syihin, 

erityispedagogisiin tarpeisiin, lapsen kotiin ja ympäristöön tai tapoihin oppia, vaan ole-

muksellisesti ihan kaikkeen siihen mitä olemme, jokainen uniikki minä. Herkkyys voi olla 

työkalu tuon erilaisuuden ja rikkauden näkemiseen, hyväksymiseen ja pedagogiseen käyt-

töön. 

Kuulluksi tuleminen 

”usein kuvailee niitä tilanteita jos hän ei oo tullu niinku kuulluksi --- kyllähän niitä tilanteita 

on niinku tosi paljon että, et yksin jää semmosen niinku tunteen kanssa et on niinku herkkä ja 

reagoi mut kukaan ei tavallaan niinku välitä tai kysy --- Et siinä jos ois niinku aikuinen ollu 

tukena tai jotenki sanottanu tai kysyny nii sehä on ihan eri tilanne sitten.” (H1) 
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Haastateltavan kuvailu kuulluksi tulemisesta, sen piirteistä ja merkityksestä muistuttaa 

hyvin läheisesti Louhelan (2012) kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa (ks. myös tässä luku 

5.2. Herkkyys vuorovaikutuksessa). Viime vuosien kasvatustieteellisessä tutkimuskirjalli-

suudessa kuulluksi tulemisen pedagogiikka lienee pedagogiseen herkkyyteen liittyvistä 

teorioista ja tutkimustuloksista merkityksellisin, mutta aihe jää omassa haastatteluaineis-

tossani hyvin ohueksi haastateltavien opettajien mainitessa kuulluksi tulemisen vain kerran 

(H1). Käsitys lieneekin vielä ennemmin teoreettinen kuin arkinen tapa hahmottaa opettajan 

pedagogista herkkyyttä vuoovaikutuksellisena ilmiönä. Tämä voi johtua myös siitä, että 

haastateltavina on tässä vaiheessa ollut opettajia, joiden näkökulmissa korostuu luonnolli-

sesti opettajalähtöisyys oppilaan näkökulman sijaan, mitä voidaan tavoittaa tutkimalla op-

pilaita, kuten Louhela (2012) on omassa väitöksessään tehnyt. 

Tämän tutkimuksen aineistossa kuulluksi tuleminen mainittiin toisen kerran välillisesti 

negaation kautta, kun haastateltavalle olivat jääneet omilta kouluajoilta mieleen myös opet-

tajat ”joilla ei sitä herkkyyttä oo, jolloin se tulee se kokemus siitä, että... että on niinku sa-

nottu väärin tai... niin, että. Et nää just nää niinku tavallaan tunneasiathan sieltä jää mie-

leen.” (H1). Jordan-Kilkin & Pruukin (2012) mukaan kuunteleva opettaja koetaan oppilai-

den taholta myös läsnäolevana opettajana (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 22). Kuten seu-

raavassa luvussa ilmenee, myös tässä tutkimuksessa haastateltavat ovat yhdistäneet herk-

kyyden ja kuuntelun läsnäoloon. Tunne siitä, ettei minua ole tässä vuorovaikutuksessa 

huomioitu tai kuultu etäännyttää lasta opettajasta ja jättää aina ihmiseen jäljen, mutta on-

neksi niin tekevät myös aidon kohtaamisen hetket.  

6.2.4 Aito kohtaaminen ja läsnäolo 

”vielä tulee mieleen kato ainaku lähtee sitte tämmönen assosiointi liikkeelle, että kuinka paljon se 

herkkyys sitte on myöski sitä että siihe liittyy semmonen... niinku aito kohtaaminen?” (H1) 

”tuossa tänä aamuna yritin miettiä tätä, ja aattelin että se [pedagoginen herkkyys] varmaan tarkot-

taa semmosta, jotenki kykyä kohdata. Kykyä kohdata, niinku eka mää aattelin että se tarkottaa var-

maa vaa sitä kykyä kohdata niinku yksilö, ja kykyä kohdata se sillälailla että... nimenomaan se, että 

kaikkia ei voi kohda... että tasavertaista ei oo kohdata kaikkia samanlailla, vaan se että kohdata se 

niinku yksilönä.” (H2) 

Kohtaaminen ja läsnäolo koettiin hyvin olennaisesti pedagogiseen herkkyyteen kietoutu-

neina ilmiöinä. Aineistosta paljastuvat käsitykset kohtaamisesta ja sen vaatimuksista vas-

taavat Hovilan (2004) tutkimustuloksia siitä, kuinka oppilaan ja opettajan kohtaamisen 
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mahdollistamiseksi koulusituaatiossa ”koulun elämänmuoto ja opetustapa tulisi järjestää 

siten, että opettajalla olisi mahdollisuus tutustua jokaiseen oppilaaseen yksilönä” (Hovila 

2004, 60). Yksilönä kohtaaminen on mahdollista vain kun opettaja on voinut todella tutus-

tua oppilaaseen, siihen millainen hän on sekä oppijana että kokonaisvaltaisena ihmisenä.  

Aito kohtaaminen ei tunne valmiiksi määriteltyjä kaavoja vaan on aina yksilöllistä ja tilan-

nesidonnaista, ainutkertaista (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 21). Myös kolmas haastatelta-

va kehotti opettajia kohtaamaan oppilaita nimenomaan tasapuolisesti eli niin, että kutakin 

itse asiassa käsittelee eri tavalla. (H3).  

Tämän tutkimuksen haastatteluissa opettajalta vaadittiin pedagogista herkkyyttä, jotta hän 

kykenisi näissä koulupäivän kohtaamisissa ”aidosti olemaan sitä mitä on --- tietysti amma-

tillisesti, mutta aidosti.” (H1) Lisäksi kausaliteetti toimi läsnäolon ja pedagogisen herkkyy-

den välillä myös toisinpäin, koska ”herkkyys pääsee sillon sitte niinku esille että jos aidosti 

voi olla.” (H1) Opettajat painottivat haastatteluissa kohtaamisen laatua, sillä ”pedagogiikka 

sisältää sen kohtaamisen ja sit se herkkyys liittyy sitten jotenkin siihen kohtaamisen laa-

tuun.” (H2). Toisin sanoen herkkyyttä yhä kehittävä aito kohtaaminen vaatii läsnäoloa het-

kessä, mihin kykeneminen puolestaan tuntuisi vaativan edes hieman jo olemassaolevaa 

pedagogista herkkyyttä. 

H: // jos opettajalla on herkkyyttä niin kyllähän se silloin kykenee, et se niinkun tavallaan 

kykenee erilaisten oppilaitten kanssa niinku voi olla niinku läsnä just siinä hetkessä. Ja aistia 

sen. (H1) 

H: // Tavallaan hän sitä isäsuhdetta korvas ja oli myös tämmönen herkkä mies, joka niinkun 

näki ja tavallaan pysähty ja koki. (H1) 

Herkkä vuorovaikutus on yksinkertaisesti sellaista, jossa ihminen näkee, pysähtyy ja ko-

kee. 

6.2.5 Kiireettömyys 

”Et kun on päässy ite kiinni siitä herkkyydestä niin, toinen puoli on sitten sitä että ei niin hirveesti 

tarvi suorittaa. Et ehkä se toinen puoli mikä on tullu sit siihen tilalle, että koska meillähän on hirveen 

helppo, semmoseen kaikkeen niinku tekemiseen ja aikatauluun ja niinku suorittamiseen niin pistää ne 

omat tunteet niinku piiloon. Ja myöskin se herkkyys et mitä tuo toinen ihminen oikeesti sanoo ja mitä 

se, miten sillä menee, mitä se haluaa sanoa. Kun vaa tehhää ja tehhää ja aikataulut ja näin. Kun et 

pitäs vaan pysähtyä ja vähän miettiä että miten, mutta se ei oo helppoa.” (H1) 
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Kiire nousi aineistossa pedagogisen herkkyyden vastakohdaksi ja esteeksi. Myös Jordan-

Kilkki & Pruuki (2012) ovat kirjoittaneet kiireisyydestä dialogisen opetustapahtuman, koh-

taamisen ja Minä-Sinä suhteen vastakohtana (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 20). Hyvin 

usein haastateltavat ovat puhuneet pysähtymisestä, läsnäolosta ja tunteiden sallimisesta. 

Kiire nähtiin (H1 ja H2) juuri päinvastaisena ilmiönä, ja valitettavasti tämän päivän kou-

lumaailmassa hyvin tavanomaisena tilanteena: 

H: Mm. Niin. Etkä sää voi sitä tavallaan välttää, et niinku, seki on vaan semmonen että, tie-

tenki pitäis pyrkii siihen että sulla on aikaa, mutta just se että koko koulumaailma on niin 

ennalta-arvaamaton. Oikeesti. Ja tilanteet tulee nopeesti ja menee nopeesti niin sillon sää et 

niinku, ei sitä pysty säätelemään ite niinku niin pitkälle välttämättä. (H2) 

H: Se varmaa tosi paljon riippuu kaikista että sitä vaan tarvitaan tiettyä herkkyyttä niin joka 

tilanteessa sää et vaan pysty käyttään sitä herkkyyttä vaan sää toimit vielä nopeemmin ku 

mitä se oma herkkyys niinku sää et ehi oikeestaan miettimään mikä tuntus oikealta ja mitä 

tää mun herkkä itseni tähän tilanteeseen sanoin, vaan sitä vaan toimii vielä nopeemmin ku se 

ehtii tulla se herkkyys. (H2) 

H: Tai ei kato pysähdy! Ei kato oo mahollisuutta pysähtyä. Vaa sit täytyy just hirveenä suo-

rittaa ja tehä, et se näkyy semmosessa. (H1) 

Jos siis tahdomme opettajina olla pedagogisesti herkkiä ja antaa oppilaille kaikki herkkyy-

den tuomat edut ja hyvinvoinnin, tulisi meidän välttää kiirettä.  Opettajien puheista kum-

puaa myös se, ettei herkkyyttä nähdä täysin intuitiivisena toimintana, vaan se todellakin 

vaatii pysähtymistä ja jonkinlaista tunteiden ja tilanteen analysointia, tilaa herkkyydelle, 

jotta ihminen ei toimisi ”vielä nopeemmin ku se ehtii tulla se herkkyys” (H2). Pedagoginen 

herkkyys koulun arjessa vaihtelee, minkä jo Buber (1991) huomasi dialogisen vuorovaiku-

tuksen filosofiassaan. Jokainen oppilas ei voi olla opettajalle jatkuvasti ja yhtäaikaisesti 

Sinä, koska elämän luonne on jatkuvaa aaltoilua myös kohtaamisen laadussa. Jokaiselle 

tulisi kuitenkin olla mahdollisuuksien mukaan läsnä. (Buber 1991, 78–79.) Niin kiire ei 

saisi olla, että läsnäolon mahdollisuus katoaa, mutta meidän on hyväksyttävä myös vä-

hemmän laadukkaat kohtaamiset osaksi väistämätöntä arkea. 

Herkkyyden nähtiin ilmenevän usein opetuksen välisissä hetkissä ja hyvin pienissä asiois-

sa: 

H: // usein se varmaan liittyy just semmosiin että annatko sää hetken aikaa semmoseen että 

sää vastaat johonki kysymykseen tai kysyt kuulumisia ku tullaan välitunnilta tai ennenku tun-

ti alkaa tai... tai että sää muistat jotain lapselle tapahtuvia asioita tai tärkeitä asioita ja pa-
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laat niihin myöhemmin. Niinku tämmösiä, niinku pieniä hetkiä että sää, että niitä sais viljel-

tyä sinne koulupäivän sekaan, sen niinku kiireen ja sen ainesisällön ja sen koko luokan hal-

litsemisen niinku, tavallaan ympärille, joka paikkaan, että... Joo. Ehkä se nimenomaan just 

semmosiin, se liittyy just niihin pieniin hetkiin millon sää et opeta, tai tee sitä pelkästään sitä 

opettajan työtä, vaan sitä niinku ihmistyötä ja miten, miten hyvin sää tutustut vanhempiin ja 

miten hyvin sää tutustut sen oppilaan niinku elämänpiiriin, ylipäänsä miten hyvin sää tunnet 

sen ja onko siitä kiinnostunu ja... joo. Ehkä se liittyy nimenomaan siihen kiireettömyyden 

tuntuun. Että onko itellä aikaa niinku luoda semmosta, et on aikaa vastata kysymkseen tai, 

niinku semmosenaki aikana ku sää et oo velvollinen opettamaan siinä luokassa. (H2, tum-

mennukset tässä haastateltavan äänenpainojen mukaan) 

Edellisessä aineistoviittauksessa kuvataan mielestäni erittäin hyvin tutkimukseen osallistu-

neen opettajan kuvaa ideaalista ja todellisesta opetustilanteesta, opettajan vaikutusmahdol-

lisuuksista ja kiireettömyyteen ja oppilaan näkemiseen liittyvistä ilmiöistä, kuten ajasta 

vastata oppilaan tarpeisiin ja kysymyksiin, oppilaan elämänpiiriin tutustumisesta ja yleises-

tä kiinnostuksesta oppilaita kohtaan. Valitettavasti ylisuuret ryhmäkoot ja opettajien työ-

tehtävien lisääntymisen myötä kiristynyt kiire estävät opettajia toteuttamasta ideaaleja ope-

tustilanteita ja opettaja joutuu kuuntelemisen ja huomioinnin sijaan yksinomaan käskyttä-

mään suurta oppilasryhmää (ks. esim. Louhela 2012, 153-154). Kuten edellisessä jo viitat-

tiin, ei ole onneksi pelkästään koulujärjestelmästä, vaan myös opettajasta kiinni, kuinka 

paljon hän antaa aikaa tärkeille asioille. Kuten toinen haastattelemani opettaja asian ilmai-

si, on aikuisen mallilla suuri merkitys siihen  

H: // Voiaanko ollaki niin ettei ookkaan kiire. Vaan oikeesti pysähytään, että mitä sullon 

mielessä ja. Sillonku siihe on mahollisuus. Mut kyllähän semmoseen voi olla mahollisuus, et-

tä eihän sen aina tarvi olla sitä että on kiire ja aikatauluja. Et me niin äkkiä helposti men-

nään siihen että... On muka kiire. (H1) 

Kun kiire tahtoo yllättää ja viedä mukanaan, olen itse laittanut soimaan seuraavan kappa-

leen muistuttamaan pysähtymisen voimasta. 

”Niin paljon hyvää olen pilannut, kun aina olen kiilannut liian nopeasti eteenpäin, enkä näin 

ole koskaan sitä aatellut. Hitaasti, niin hitaasti. Hitaasti, älä kiirehdi. Hitaasti, hyvä tulee. 

Varmasti. Älä kiirehdi.” (J.Karjalainen, 1987) 

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa luokan ilmapiiriin, eikä kiireen ole koskaan pakko 

lävistää myös sitä, miten toimitaan, vaikka tiettyihin tavoitteisiin ja oppiainesisältöjen hal-

lintaan pyrittäisiin, ja lopulta jopa paremmin päästäänkin. Hitaasti. 
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6.3 Herkkyyden kehittäminen pedagogiaksi 

”sitä herkkyyttä voi todellaki niinku miettiä ja siinä niinku oppia kehittymään” (H1) 

”No tietysti mun kohalla se on tapahtunu sitä kautta, että on niinku tutustunu itteensä” (H1) 

 

Haastatteluprosessin aikana haastattelujen sisältö kehittyi vastaamaan muuhunkin kuin 

alunperin asettamaan tutkimusongelmaani pedagogisesen herkkyyden luonteesta. Ensim-

mäisen haastattelun aikana yllätyin, kun haastateltava muotoili ajatuksia pedagogisen 

herkkyyden kehittämisestä ja opettamisesta. Toisen ja kolmannen aineiston kohdalla osasin 

muokata haastattelurunkoa niin, että myös näiltä haastateltavilta nousi paljon tietoa herk-

kyyden kehittämisestä ja juuri pedagogisen herkkyyden erityispiirteistä. Sen lisäksi, että 

käsilläoleva tutkimus tuotti tietoa ihmisten käsityksistä herkkyydestä, kertoi aineisto lopul-

ta myös miten herkkyyttä voitaisiin konkreettisesti kehittää pedagogiaksi. Tuore kasvatus-

tieteellinen tutkimus on haastattelemieni opettajien kanssa samoilla linjoilla ja näkee herk-

kyyden kehittämisen mahdollisuuksia mm. kohtaamisten, opettaja-oppilassuhteeseen pa-

nostamisen ja jatkuvan itsensä uudelleen löytämiseen johtavan intentionaalisen itsereflek-

tion kautta (ks. Virtanen 2013, 33, 44, 226; Louhela 2012, 119, 121; Huhtinen-Hildén 

2012, 229, 231-232.) Tutkimushenkilöideni käsitykset aiheesta käsittelivät myös muita 

teemoja, kuten tunteiden tunnistamisen roolia itsereflektiossa ja oppilasmeditaatiota herkän 

opettaja-oppilassuhteen rakentajana.  Seuraavat alatason kategoriat vastaavat tutkimushen-

kilöiden käsityksiä keinoista kehittää opettajan pedagogista herkkyyttä ja kasvattaa myös 

lapsia herkkyyteen. 

6.3.1 Herkkyyttä voi kehittää 

”se on jotenki... semmonen niinkun lohdullinen tai ihana asia, että kyl siinä voi niinkun oppia ja kehit-

tyä ja niinku läpi elämän, et kyllähän, siinei ikinä voi sanoa että on niinku valmis.” (H1) 

 

Haastattelemieni opettajien käsitysten mukaan herkkyyttä voi kehittää itsessään oppimalla 

tunnistamaan oman herkkyytensä. Jotta herkkyydestä saataisiin pedagogiaa, on opettajan 

siis ensin löydettävä oma herkkyytensä. Omaa herkkyyttä ei voida tunnistaa kuitenkaan 

pelkästään lukemalla kirjoista, eikä myöskään puhtaalla itsetutkiskelulla ilman reflektointia 

ja kohtaamisia kanssaihmisten kanssa (H1 ja H2). Myös Virtasen (2013) tutkimuksessa on 

painotettu tunneälytaitojen ja herkkyyden reflektoivaa kehittämistä: ”Tullakseen emotio-

naalisesti kompetentiksi tulee opettajan kehittää tunneälyään. Ei ole syytä uskoa, että toiset 



77 

 

 

opettajat ovat emotionaalisesti kompetentteja ja toiset taas eivät. Kyse on pikemminkin 

siitä, että opettajat ovat eri tasoilla. --- avainkompetenssien kehittäminen esimerkiksi täy-

dennyskoulutuksessa olisi paikallaan.” (Virtanen 2013, 226.) Tässä tutkimuksessa haasta-

teltavat pohtivat keinoja opiskella ja kouluttaa herkkyyttä, mutta kokivat aiheen hyvin 

haastavaksi opettaa. Herkkyyden oppimisen mahdollisuutta ja vaikeutta kuvailtiin mm. 

seuraavasti: 

H: // voi niinku oppia se ittessään niinku tunnistamaan ja  jotain kautta sitä voi sitte kehittää. 

--- Mut sää et voi pelkästään niinku lukea sitä, vaan se jotenki täytys päästä niinku koke-

maan ja niinku jakamaan sitä, että sen tunnistaa // (H1) 

H: // ne [tässä tunneälytaidot] on niin semmosia asioita että ei niitä opi millään kurssilla ja 

ne on koko ajan niinku prosessissa itessä ja ne liittyy sun omaan kehitykseen. Se on tosi vai-

kea niinku jotenki, yrittää tuoda niitä kasvatustieteen opetuksen sisällöiksi ku ne ei oo mi-

kään semmonen selkeä sisältö mitä opitaan jostain, vaa, mutta ehkä niinku, varmasti se aut-

taa jollain tavalla että ne, tulis jotenki esille ja niitä pohdittais, ehkä enemmänki. (H2) 

H: // varmaan pistäsin ensin ne [opettajaopiskelijat/opettajat] kuule miettimään että mitä se 

on se herkkyys teiän mielestä. Et oikeesti niinku miettis et mitä herkkyys on. Et mitä kaikkea 

se niinku herättää mielessä ja sit siitä voi niinku puhua. (H1) 

Haastateltavilla oli ristiriitaisiakin käsityksiä pedagogisen herkkyyskasvatuksen mahdolli-

suudesta, mutta vallalla oli kuitenkin käsitys siitä, että herkkyyttä voitaisiin opettaa ja sitä 

tulisi opettaa erityisesti miettimällä yhdessä, mitä tämä herkkyys on. Käsillä oleva tutki-

mus antaa hyvät lähtökohdat pedagogisen herkkyyden miettimiseen ja keskustelun avaami-

seen. Haastateltavat antoivat kuitenkin muitakin keinoja herkkyyden kehittämiseen kuin 

aiheen pohtimista ja siitä keskustelua. Yksi keinoista oli rohkaiseminen oppilaiden havain-

nointiin ja erilaiset tehtävät oppilaista kirjoittamiseen, tutkimiseen ja tunnustelemiseen jo 

opetusharjoitteluvaiheessa (H2). Muita mainittuja keinoja olivat mm. lupa tuntea, sekä 

erilaiset luovat,- ja tunneharjoitukset. 

H: Mutta se, että jos sitä haluais niin, silloha pitäs... Tehä semmosia luovia asioita joissa 

sää pääset omien tunteiden kanssa kosketuksiin ja sullon niinku mahollisuus tuntea ja sit vie-

lä niinku jakaa niitä tunteita. (H1) 

H: // kehittää tai muuta, niin kyllä kait se lähtee siitä, et niinkun sä ittessäs niinkun... annat 

luvan ja niinku tavallaan löydät sen herkkyyden, et sillä tavalla. Joka lähtee tietenki siitä että 

on lupa tuntea. Ja oli se tunne nyt mikä vaan. Muttet on lupa niinku tuntea. Ja että ei tarvi si-

tä pistää pois tai pelätä sitä tunnetta, tai suojautua siltä ja vaan suorittaa. (H1) 
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H: Mm. Niin, se oiski kyllä mahtava jos sitä ois semmosta tunnekasvatusta tai herkkyyskas-

vatusta tai sen alle menis. (H1) 

Tunnekasvatukseen liittyen toinen haastateltava muistutti, että herkkyys on myös sitä, että 

opetellaan tunteiden hallintaa ennekuin tunteet menevät yli (H2). Oman herkkyyden kehit-

tämisen avain olisi omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen. Yleisesti tunteiden 

tiedostamisesta, ja erityisesti muiden ihmisten meihin siirtyvien tunteiden tunnistamisesta 

ja niihin reagoinnista muodostui tässä aineistossa hyvin käyttökelpoinen pedagoginen työ-

väline, josta syntyi seuraava tunteiden tiedostamisen ja reagoinnin alakategoria. 

6.3.2 Tunteiden tiedostaminen ja reagointi 

”Nii sitä ehkä vaan mietin että ku me mietittiin niin paljon, niinku tässä juteltiin siitä herkkyydestä 

semmosena jotenki tiedostamattomana ja tämmösenä niinkun tunteen asiana, että kuinka se oikeas-

taan sitte pedagogisessa työssä on myös niin paljon sitä tiedostettua. Ja sää teet, sun täytyy tehä sitä 

työtä sillain että sää tiedät mitä sää teet ja sää tunnistat ne omat tunteet ja tunnistat ne muiden tun-

teet --- se ei kuitenkaan oo pelkkä tunne. Et se herkkyys on niinku ajatuksia. Ajatuksia ja tiedostettuja 

ja rakennettuja ajatuksia myös hyvin paljon.” (H2)  

Pedagoginen herkkyys erotetaan tässä luvussa puhtaasta, intuitiivisesta herkkyydestä. Kun 

herkkyydestä tulee tietoista, siitä voidaan tehdä myös tiedostettua pedagogiaa. Aineiston 

käsitysten pohjalta pedagoginen herkkyys on oman herkkyyden käyttämistä pedagogisena 

voimavarana opettajantyössä, ja tämä vaatii tunteiden ja tilanteiden tiedostamista ja rea-

gointia. Lähtökohtana oli oman herkkyyden tunnistaminen, jotta tunteita on mahdollista 

ottaa tietoisesti vastaan, eikä niitä säikähdä (H1).  

Omien ja muiden tunteiden hallinta ja eräänlainen herkkyyden säätely nousi aineistossa 

keskeisiksi keinoiksi käyttää herkkyyttä pedagogisena välineenä reagoinnin kautta (H1, H2 

ja H3). 

H: Meillä yks harjottelukoulun opettaja sano että on hyvä suuttua hallitusti, että sää niinku 

oikeen suunnittelet että sää suutu ja se ei oo semmonen, et se ei oo sulla tunteena vielä vaa 

vasta niinku ajatuksen tasolla. Että sitä, niinku... jotenki että sää osaisit myös säädellä sitä 

omaa herkkyyttäs, että ei vaan niinku sietäis jotain asiaa niin kauan ennenku räjähtää vaa 

että se, että sää tunnistat sen että kohta, että nyt mää oon vielä ihan ok, mutta tää nyt on me-

nossa niinku huonoon suuntaan että nyt pitää reagoida jollain tavalla, niinku sillain inhimil-

lisesti että mikä on oikea tapa reagoida ja mitkä ne on ne oikeet tavallaan tunteet mitä on eri 

tilanteissa niinku opetettava lapsille. (H2) 
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H: Herkkyys opettajan ammatillisena ominaisuutena on merkittävä osa opettajuutta. Kysy-

mys on nimenomaan pedagogisesta herkkyydestä. Se on tulosta herkkyyden muokkaamises-

ta/muokkautumisesta välineeksi opettajan työhön. Kun herkkyys on opettajan välineenä, 

herkkyyden muutoin mahdolliset haittatekijät ovat opettajan hallinnassa // (H3) 

Opettaja siis voi, ja haastattelemieni opettajien kokemusten mukaan hänen myös tulee 

käyttää herkkyyttään pedagogisena keinona jokaisen lapsen parhaaksi. Pelkkä herkkyys ei 

vielä riitä vaan reagoinnin tulisi olla pedagogisesti mielekästä. Seuraava pitkä tekstiote 

aineistosta kuvaa mielestäni hyvin ja autenttisesti haastateltavan käsitystä herkkyyden ja 

pedagogisen herkkyyden eroista ja tuon pedagogisen herkkyyden ilmenemisprosessista. 

H: // tilanne tai se toinen ihminen herättää sen tunteen ittessä. Yleensähän se tapahtuu niin 

että, että tuota herkkä ihminen reagoi myös toisen ihmisen tunteisiin ja monesti käy näin. 

Myöskin oli nyt sitten luokkatilanne tai mikä tahansa ihmissuhdetilanne että kyllähän toiset 

ihmiset niinku siirtää meihin omia tunteita just niitä vaikeita tunteita. Jos sää oot herkkä, 

niin sää otat ne tunteet vastaan. Mutta, jos sä oot, jos sä tavallaan niinkun... tunnistat ittes-

säsi että tää ei nyt oo mun tunne vaan tää siirtyy tässä nyt, nii sillon sää pystyt tekemään jo-

taki, ja tavallaan sillon se on se voimavara. Mutta jos sä vaan otat ne tunteet vastaan ja oot 

ite kaaoksessa niitten tunteitten kans nii sillon, tavallaa siihe väsyy, ja uupuu. Ja sillo ei vält-

tämättä pysty toimimaan tavallaan sen lapsen eikä nuoren, tai sen oppilaan niinkun edun 

mukaisesti. (H1) 

Lapsen parhaaksi toimiakseen tulisi opettajan siis olla herkkä, mutta hyvin tietoisesti ja 

tavoitteellisesti herkkä. Haastateltavat olivat Virtasen (2013) tutkimuksen kanssa samaa 

mieltä siitä, että tunteita voidaan oppia tiedostamaan. (Virtanen 2013, 44). Tunteiden tie-

dostaminen on kuitenkin vain yksi osa-alue, jolla pedagogista herkkyyttä voidaan kehittää 

opettajantyön välineeksi. 

6.3.3 Tavoitteet ja herkkyys 

”joo, se on varmasti just se, niinku, oman herkkyyden mukaan miten sillon toimii mutta se ei, emmää 

luota siihen että kyllä mää kaipaisin paljon semmosia konkreettisia, niinku, neuvoja et emmää usko 

että pelkästään semmonen miltä musta vaan tuntuu, vaikka se varmasti aina, niinku, ihmiset toimii 

varmaan usein oikein ihan vaan vaistonvaraisesti, mutta kuitenki ne on niin isoja juttuja että mää en 

voi olla ihan varma että onkse mun vaistonvarainen toiminta aina niinku oikea asia koska se, mää en 

tiedä itekkään mistä se oikeesti tulee, että sitä vois varmaan, siitä ois niin paljon hyötyä just niissä ti-

lanteissa, et sää toimisit jonku muun varassa ku sit vaan sen oman herkkyyden pelkästään. Että sitte-

hän niistä niinku varmasti mitä enemmän niinku opiskelee ja tulee toimintamalleja niin niistä tulee 

osa sitä sun semmosta pedagogista herkkyyttä, että ne ei oo irrallaan siitä, että jos ne oikeesti sisäis-
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tää niin se silloin, ne on niinku osa sitä mitä sää teet, ne ei oo irrallisia vaan ja jonku esittämiä asioi-

ta.” (H2) 

”tavoitteethan on jo asetettu, mutta haluan tässä korostaa, että annetut tavoitteet on opettajan kui-

tenkin itse sisäistettävä, jolloin niistä tulee hänen omat opettajantyönsä tavoitteet.” (H3) 

Kun pyrimme pedagogiseen toimintaan, jonka laadun ytimenä olisi aito kohtaaminen, em-

me voi sivuuttaa herkkyyttä, muttemme tutkimushenkilöideni käsitysten mukaan toisaalta 

myöskään toiminnan tavoitteita. Vaikka Buber (1991) on väittänyt, että ”Kohtaaminen 

tapahtuu vain siellä, missä kaikki keinot ovat sortuneet” ja olisimme kykeneväisiä päättä-

mään, mikä olisi oikea tapa toimia jos tunnemme yhteyden ja tiedämme Sinän läsnäolosta. 

(Buber 1991, 34, 77) eivät tutkittavat tässä tutkimuksessa uskoneet pelkän intuitiivisen 

herkkyyden riittävän oikein toimimiseen. Sen sijaan sisäistetyistä toimintamalleista ja ta-

voitteista voi heidän mielestään tulla osa opettajan pedagogista herkkyyttä. Siksi on tärkeää 

avata tässä luvussa haastateltujen käsityksiä mm. teorian ja tavoitteiden tiedostamisesta 

osaksi herkkyyttä. 

Tarvitsemme tavoitteita ja tietoa ihmisen toiminnasta, sekä oppimisesta yleensä. Oma ih-

miskäsityksemme ja kasvatustavoitteemme, kuten vaikka ilolla oppiminen ja vuorovaiku-

tustaitojen hallitseminen, samoin kuin opetussuunnitelman tavoitteet esimerkiksi lukemaan 

oppimisesta aina sisältötavoitteisiin, kaikki ohjaavat myös herkkyytemme jalostamista, 

jotta pystyisimme aistimaan, mikä edesauttaisi lapsen kasvua ja oppimista ja mikä sitä mil-

loinkin jarruttaa. Sisäistetyt tavoitteet ohjaavat luonnostaan meidän pedagogista herkkyyt-

tämme, ulkoisia tavoitteita joudumme vielä tiedostetusti käsittelemään toiminnan osana. 

H: Miksi opettajalla tulisi olla herkkyyttä havaita ympärillään (oppilaissa, ammattikunnassaan, yh-

teiskunnassa...) vaikuttavat ennakkoasenteet ja –olettamukset? 

1) opettaja ei tiedostamattaan olisi vahvistamassa asenteita, jotka sotivat asetettuja tavoitteita 

vastaan, 

2) opettaja osaisi valita sanansa selvittely-/opetustilanteissa siten, että ne veisivät kohti aset-

tamiaan tavoitteita, 

3) opettaja osaisi tukea kasvatettavien asenteitten kasvua/kehitystä halutulla tavalla (esim. 

oppimisen ilon ja elämänilon suuntaan). (H3) 

Pedagoginen herkkyys tuo toimintaan herkkyyden havaita ennakkoasenteet esimerkiksi 

oppilaan tai vanhempien puheessa ja ohjaa toimintaamme niin, ettemme tiedostamattamme 

tulisi vahvistaneeksi tavoitteidemme vastaista toimintaa ja asenneympäristöä. Selvittely- ja 
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riitatilanteissa erityisesti opettajan tulisi valitakseen sanansa ja toimintansa mahdollisim-

man oikein ymmärtää tuo tavoitteiden ja herkkyyden tasapaino toiminnan taustalla.  

Pedagoginen herkkyys tuo tilanteisiin myös oppilaiden yksilöllisyyden ja opettajan ym-

märryksen heidän näkyvää ja näkymätöntänsä kohtaan. Pedagogisen herkkyyden toteutu-

akseen vaadittaisiin kuitenkin myös läsnäoloa ja kiirettömyyttä, mitkä mahdollistavat sen 

että opettajalla on edes aikaa reagoida ja nähdä reagoinnin tarve. Pedagogisesti herkkään 

reagointiin kietoutuu erottamattomasti ymmärrys ja empatia, jotta opettaja ei reagoidessaan 

sekoita omia ja oppilaiden tunteita tai koe oppilasta mitenkään osana minälle vaarallista 

ympäristöä, vaan näkisi oppilaan itsessään arvokkaana ihmisenä ja reagoisi sitten herkästi 

hänen tarpeensa ja ihmisyytensä huomioiden. 

H: // miten riitelytilanteessa, miten onhan siihen kuitenki vaikka kuinka paljon teoriaa et mi-

ten kannattais hoitaa se ja ketä kannattais kuunnella ja minkälaisia kysymyksiä esittää että 

sää et mee kenenkään puolelle ja... ne on myös opeteltavia asioita ja niitä ois tosi, tuota... to-

si tosi tärkeä opetella enemmän. (H2) 

H: Seki varmasti liittyy nimenomaan siihen herkkyyteen että sulla on, sää niinku käytät niitä 

työvälineitä sen verran ku sää hal – osaat käyttää, ja niissä tilanteissa kun niistä näkee että 

on apua ja muut menee sitten vaan sen vaiston tai herkkyyden mukaan ja... nekin, ei nekään 

aina onnistu. (H2)  

Kun tavoitteista ja herkkyydestä suuntaudutaan pedagogiseen toimintaan ja kohtaamisiin, 

ovat opettajan apuna kaikki hänen elämänsä, oppimansa ja lukemansa pedagogiset työväli-

neet, toimintamallit ja teoria. Kuten Van Manen (1991) on todennut, myös tutkimushenki-

löideni mielestä tehdessämme pedagogisia ratkaisuja elämme ne usein ennen kuin tulemme 

tavoitteistamme tietoisiksi. Pedagogiset tavoitteet eivät ole ilmauksia vain teoreettisista 

tavoitteista, vaan myös meistä itsestämme ja meidän aktiivisesta, reflektiivisestä maailmas-

saolemisesta. (Van Manen 1991, 23.) Pystyäksemme kuitenkin valitsemaan tilanteisiin 

sopivaa teoriaa ihmisyydestä tai oppimisesta, sekä niitä toimivia pedagogisia työvälineitä, 

tulisi valinnan ja toiminnan taustalla olla aina sekä pedagogisen herkkyyden, että sisäistet-

tyjen tavoitteiden. Muuten opettaja ei seiso aidosti ja rehellisesti toimintansa takana, sillä 

hän ei joko löydä muuta kuin oman intuitionsa mihin epävarmana nojata, tai hän pyrkii 

sokeasti tavoitteisiin ymmärtämättä ja näkemättä niiden toteutumisen tiellä olevia esteitä, 

saati uusia innovatiivisia ja oppilaita puhuttelevia polkuja, jotka johtaisivat alkuperäisiä 

suunnitelmia paremmin opettajan asettamiin tavoitteisiin. 
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KUVIO 6. Sisäistetyt tavoitteet ja pedagoginen herkkyys pedagogisen toiminnan taustalla 

aineistosta nousseita käsityksiä mukaillen. 

6.3.4 Oppilasmeditaatio 

”Se oppilasmeditointi se on semmosta... se ajatus on, että sää joka ilta kävisit ne oppilaat läpi. Joko 

sillai että joka ilta kaikki nopeesti tai sitte osan niinku näin hitaammin, että... ku, päivällä on niin 

paljon kiireitä niiden kaikkien oppilaiden kanssa ja semmonen hälinä, niin sit että sää näkisit illalla 

jotain semmosta mitä sää et oo päivällä nähny.” (H2) 

 

Oppilasmeditaatio on steinerpedagoginen työväline, jonka haastattelemani steinerkoulun 

opettaja oli kokenut erityisen hyödylliseksi juuri pedagogisen herkkyyden kannalta. Myös 

koska hän puhui tästä metodista erityisen konkreettisena keinona kehittää opettajan peda-

gogista herkkyyttä, oli se nostettava aineiston analyysissä omaksi alakategoriakseen. Oppi-

lasmeditaatio auttoi kyseistä opettajaa useissa pedagogisen herkkyyden paljastuneissa ala-

kategorioissa, kuten oppilaan näkemisessä arvokkaana itsessään, kiireettömyydessä ja op-

pilaan kohtaamisessa. Kategorian käsitykselle läheiseltä vaikuttaa Van Manenin (1991), 

Huhtinen-Hildénin (2012) määritelmä oppijan ”kantamisesta mielessään” (Van Manen 

1991; Huhtinen-Hildén 2012a, 229; Huhtinen-Hilden 2012b, 165). 
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TAVOITTEET 
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LINEET 
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KOHTAAMINEN 

toiminnan ytimessä 
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H: // sulla on systemaattinen tapa miettiä koulun jälkeen ajalla. Ei sillä lailla, kaikillahan ne 

pyörii mielessä ne oppilaat. Ei sillä tavalla vaa oikeesti et sää niinku mietit sitä, et sää et 

mieti niitä sillai sun kokemuksen kautta vaan sää mietit niitä vaan niinku itessään. Ja sit sää 

vaan käyt niitä läpi. Ihan vaan vaikka niitä kasvoja --- se on aina auttanu sillä lailla että 

seuraavana päivänä ne kohtaa ihan eri tavalla just ne oppilaat // (H2) 

Olisiko tämä oppilaan miettiminen itsessään oman kokemuksen kautta miettimisen sijaan 

juuri oppijan kantamista mielessä ja jotain sellaista, mikä voisi herkistää opettajia mene-

telmänä oppilaan näkemiseen ja pedagogiansa kehittämiseen. 

6.3.5 Herkkyyteen kasvattaminen 

”luulen et se semmonen herkkyys ylipäätää tois semmosta hyvää oloa, ja hyvinvointia ylipäätään ja 

sit mitä pienemmästä... et siihen vois tavallaan niinku kasvaa” (H1) 

 

Opettaja voi tämän tutkimuksen aineiston käsityksissä tukea lapsen persoonan kehittymistä 

ja herkkyyttä (H1 ja H2). Vaikka vanhemmilta puuttuisi herkkyyttä kohdata, on koululla 

iso rooli, mitä on mahdoton väheksyä (H1). Aikuinen voi toisaalta tukea herkän lapsen 

olemassaolevaa herkkyyttä, ja toisaalta myös kehittää sitä. 

H: Ihmisen ollessa herkkyyden vietävissä puhuisin villistä herkkyydestä. Mitä enemmän lapsi 

jäsentää ympäristöään tekemällä syy/seuraus –havaintoja, sitä enemmän hän alkaa käyttää 

herkkyyttään hyväksi. Herkkyys on siten parhaassa tapauksessa hyödyksi paitsi hänelle itsel-

leen myös ympäristölle. (H3) 

Samalla kun opettaja kehittää ”villiä herkkyyttään” pedagogiaksi mm. tunnistamalla omia 

ja muiden tunteita reagoidakseen ja toimiakseen lapsen parhaaksi, hän näyttää sekä toimin-

tamallia lapsille, että voi myös samalla kasvattaa oppilaitaan jo pienestä pitäen herkkyy-

teen. Käsittääkseni kaikki opetus tukee lasta tekemään maailmasta havaintoja, ja näinollen 

tutkimukseen osallistuneen opettajan käsitykseen viitaten kaikella opetuksella olisi mah-

dollisuus kehittää ihmisen herkkyyttä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

”Ja myöskin se herkkyys et mitä tuo toinen ihminen oikeesti sanoo ja mitä se, miten sillä menee, mitä se 

haluaa sanoa. Kun vaa tehhää ja tehhää ja aikataulut ja näin. Kun et pitäs vaan pysähtyä ja vähän miet-

tiä että miten, mutta se ei oo helppoa.” (H1) 

Tämän herkkyyden käsitettä ymmärtämään ja valaisemaan pyrkineen tutkimuksen johto-

päätöksinä esitän teoreettisesta ja empiirisestä aineistosta nousseita ydinkohtia ja käytän-

nön sovelluksia pedagogisesta herkkyydestä. Näen toisaalta kaikki kohtaamani herkkyys-

käsitykset yhtä arvokkaina, kuten horisontaaliseen tapaan nähdä fenomenografisen tutki-

muksen tulokset kuuluu (Niikko 2003, 38). Tutkimukseni tavoitteiden kannalta juuri se 

ajatus herkkyydestä, joka on saanut aikaan keskustelua ja lukijan ymmärtämään omaa 

opettajuuttaan ja herkkyyden merkitystä siinä, on se tärkein ajatus. Toisaalta tutkimukseni 

on herättänyt minussa itsessäni paljon ajatuksia. Herkkyyden käytännönsovelluksia ja ke-

hittämismahdollisuuksia miettiessäni olen ajoittain myös turhautunut koko koulujärjestel-

mään ja sen tämänhetkiseen tilaan. Koulutuspolitiikka ja yhteiskunnan arvot kun tuntuvat 

tekevän pedagogisen herkkyyden usein mahdottomaksi. Jotta tutkimuksellani olisi keskus-

telunherättäjän lisäksi konkreettista merkitystä, pohdin tässä luvussa pedagogisen herk-

kyyden merkitystä käytännössä, sekä opettajien ja ympäristön roolia pedagogisen herkkyy-

den mahdollistajana. 

Empiirisestä aineistosta herkkyyden vaatimukset ja sen merkitys kasvatustyössä nousivat 

luvuksi 7.1. Herkkyyden edellytyksiä ja seurauksia. Luvussa 7.2. Teorian ja käytännön 

yhtymäkohtia käsittelen lyhyesti vielä herkkyyden merkitystä oppimiselle ja opetuskäytän-

nöille teorian ja aineiston paljastamien käsitysten kautta. 

Herkkyys vaatii opettajalta suhteellisen paljon, liittyyhän se sekä opettajan persoonaan, 

vuorovaikutukseen, että jatkuvaan ihmisenä kasvuun.Vaikka opettaja tahtoisi toteuttaa 

herkkää kasvatusta, ei ympäristö tee sitä aina helpoksi. Kuten opettajien käsityksissä herk-

kyyden edellytyksistä selviää, vaatii herkkyys ympäristöltä ainakin kiireettömyyttä ja jous-

tavaa politiikkaa. Ilman päätöksiä, joilla opettajien herkkyyttä edistetään ja mahdolliste-

taan, tuntuu ainakin itsestäni turhauttavalta laittaa kaikki se aika, energia ja rakkaus välit-

tävään ja läsnäolevaan pedagogiikkaan. 
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7.1 Herkkyyden edellytykset ja seuraukset opettajien käsittäminä 

”Herkkyys opettajan ammatillisena ominaisuutena on merkittävä osa opettajuutta. Kysymys on nimen-

omaan pedagogisesta herkkyydestä.” (H3) 

Haastatteluaineistostani nousi analyysin loppuvaiheilla esiin haastattelemieni opettajien 

tapoja nähdä herkkyyden edellytyksiä ja seurauksia arjessa ja opetustyössä. Selkeyttääkse-

ni myös omaa käsitystäni herkkyyden hyödyllisyydestä ja toisaalta sen vaatimuksista opet-

tajalle, tartuin näihin merkityksellisiin ilmauksiin ja koostin niistä Herkkyyden edellytysten 

ja seurasten kokoavat yläkategoriat. Herkkyyden seuraukset perustelevat myös pedagogi-

sen herkkyyden yhteiskunnallista merkitystä ja sen kehittämisen seurauksia koulumaail-

massa vastaten osaltaan kysymykseen miksi opettajan tulisi olla pedagogisesti herkkä. Tä-

män tutkimuksen tulosten perusteella pedagoginen herkkyys mahdollistaa mm. opettajien 

ja oppilaiden hyvinvointia ja ihmisenä kasvua, juuri niitä asioita joita Suomen pisatulosten 

heikkenemisen jälkeen talouskriisin keskellä koetamme pelastaa. Lisäksi pedagoginen 

herkkyys tukee lahjakkaiden kasvatusta ja estää syrjäytymistä opettajien ymmärryksen ja 

kohtaamisen lisääntymisen kautta. 

Toisaalta pedagogisen herkkyyden edellytykset voivat ohjata yhteiskunnallista keskustelua 

ja päätöksentekoa pitämään yllä herkkyyden mahdollistavia resursseja, kuten kiireettö-

myyttä ja opettajien itsensä kehittämistä joustavan koulutuksen kautta.  

Aineistokatkelmat ovat tässä luokittelussa huomattavasti lyhyempiä ja merkitykselliset 

yksiköt muodostuivat muutaman sanan ”jos aidosti voi olla” –tyylisistä ilmauksista. Koko-

sin käsitykset pääpiirteittäin myös seuraavaan kaavioon: 
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KUVIO 7. Opettajien käsityksiä pedagogisen herkkyyden edellytyksistä ja seurauksista. 

Edellytyksiä 

Tullakseen pedagogisesti herkäksi ihmiseksi tulisi opettajan osata ihmetellä yhdessä oppi-

laiden kanssa. Herkkyys yksinkertaisesti vaatii kykyä pysähtyä ja ”ihmetellä maailmaa” 

(H1). Utelias ihminen on kiinnostunut niin maailmasta kuin itsestään ja oppilaistaan osana 

maailmaa. Utelias ja ihmettelevä ihminen myös huomaa pieniäkin asioita, kuten tunnelman 

ja ilmapiirin muutoksia. 

Herkkyys edellyttää myös sitä, että ”on lupa niinkun tuntea” (H1). Tunnetason kokeminen 

tulisi hyväksyä osaksi ihmisyyttä ja opettajan  onkin ”ihan hyvä hallita niitä tunteita en-

nenku ne menee yli” (H2). Omien tunteiden tutkiskelu ja niiden tiedostaminen on opetta-

jalle lähes välttämätöntä itsensä kehittämistä. Tunteista ja omista kokemuksista tulisi voida 

myös puhua. Jo opettajankoulutukseen saisi Vuorikosken (2003) ja Louhelan (2012) mu-

kaan kuulua omien koulukokemusten käsittelyä, sillä reflektoimalla voi oppia ymmärtä-

mään itseään ja näin myös oppilaiden kokemusmaailmaa. (Vuorikoski 2003, 89, 100-105 

& Louhela 2012, 119).  Virtasen mukaan opiskeluaikana olisi mahdollista ja jopa keskeistä 

kehittää omien emotionaalisten reaktioiden hallintaa ja empatiakykyä, sillä tunneälytaidot 

jäävät helposti hyödyntämättä, jollei niitä opi tiedostamaan. (Virtanen 2013, 25, 128–129, 
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215–217, 222–224.) Reflektointi ja hallittu suuttuminen, sekä tunteidenkäsittelyn opetta-

minen myös oppilaille voidaan nähdä juuri herkkyyden muokkautumisena ”välineeksi 

opettajan työhön.” (H3) 

Pedagoginen herkkyys edellyttää opettajalta suhteellisen korkeaa ja kokonaisvaltaista tie-

dostamisen tasoa ja jatkuvaa tutkimista, jakamista ja kouluttautumista. Jotta oppimiaan 

toimintamalleja voi käyttää pedagogisesti herkästi, tulee toimintamallit ”oikeesti sisäistää” 

(H2) 

Kokemuksen, yrityksen ja erehdyksen, sekä oman intuitiivisen persoonallisen kohtaamisen 

kautta voi lopulta tietää ja tuntea mitä ”kannattaa tehä tai toimia tai puhua” (H1). Tällä 

haastavalla tiellä suurena apuna olisi keskusteleva toimintakulttuuri, jossa niin opettaja 

kuin oppilaat saavat ”jakaa niitä tunteita” (H1). 

Pedagoginen herkkyys näyttäisi vaativan rikasta elämänkokemusta. Elämänkokemus ei 

tässä tarkoita niinkään korkeaa ikää tai suuria seikkailuja, vaan erityisesti elettyä ja koettua 

elämää ihmisten kanssa (H1). Toisin sanoen suurta määrää uteliaita ”syy/seuraus –

havaintoja” (H3), ”kontakteja lasten kanssa” (H2), sekä ”tiedostavaa oman itsen rakenta-

mista.” (H2) Sellaista elämänkokemusta, joka mahdollistaa rennon ja aidon olemassaolon 

ja avoimuuden erilaisille tilanteille (H1). Herkkyys pedagogisena välineenä on vaatinut 

elämältä myös epäonnistumisia ja niistä oppimista (H1). 

Ihminen ei voi olla pedagogisesti herkkä, jos hän ei ole kiinnostunut oppilaistaan tai kasva-

tettavistaan. Oppilaantuntemus syntyy kiinnostuksen kautta (H2). Myös empatian ja sa-

maistumisen kyky auttavat (H1) ja niitä taas on voinut oppia elämällä vuorovaikutuksessa 

ihmisten keskellä. Arkielämän lisäksi herkkyyden jalostaminen pedagogiaksi edellyttää 

jonkin verran oppilaista kirjottamista, tutkimista ja systemaattistakin havainnointia (H2). 

Kiireettömyys nousi tässä tutkimuksessa sekä herkkyyden edellytykseksi, että seurauksek-

si.  Tutkimustulos ei sinänsä yllätä, sillä kuten Buber (1991) jo totesi eivät herkkyyteen 

essentiaalisesti kietoutuvat kohtaaminen ja merkitykselliset yhteydet voi elää kiireen kes-

kellä. ”[E]ikö työn ja omistamisen moderneissa muodoissa tapahtunut kehitys itse ole hä-

vittänytkin pois melkein kaikki jäljet elämästä, jossa ihmisolennot kohtaavat toisensa ja 

ovat merkityksellisessä yhteydessä?” (Buber 1991, 72). Opettajien kiirettä lisäävät päätök-

set tuhoavat tehokkaasti herkkyyden edellytyksiä. Ilman joustavaa politiikkaa ja kiirettö-

myyden mahdollistavia laadukkaita ratkaisuja, on opettajan hyvin vaikea päästä ”kiireet-
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tömyyden tuntuun” (H2). Herkkä kasvatus kuitenkin vaatii sitä, että ”ehit miettimään sitä 

ja ehit niinku kohdata” (H2). Opettajille tulisi antaa työkaluiksi aikaa ja joustovaraa (H2). 

Seurauksia 

Miksi kiireetöntä politiikkaa ja herkkyyttä sitten ylipäänsä tarvitaan? Jos opettajalla on 

nämä edellytykset käsissään ja hän pyrkii herkkään kasvatukseen, on hänellä mahdollisuus 

aistia ”koko luokan keskinäisiä suhteita” (H2) ja jakaa ympärilleen ”hyvää oloa ja hyvin-

vointia” (H1). Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat Van Manenin (1991) näkemystä 

herkkyydestä ja tahdikkuudesta keinoina, joiden avulla opettaja säilyttää lapsen tilaa, suo-

jelee sitä mikä on haavoittuvaista, tekee rikkinäisestä kokonaista, vahvistaa hyvää, kasvat-

taa uniikkia ja kannattaa yksilöllistä kasvua (Van Manen 1991, 161). Myös Ruokonen 

(2006) on vakuuttunut aidon ja läheisen opettajan ansioista lapsen itsetunnon ja positiivi-

sen minäkäsityksen kehittäjänä. (Ruokonen 2006, 15). Rikkinäisten perheiden lapsista 

koostuvissa suurissa opetusryhmissä pedagogisen herkkyyden tuomat taidot ovat opettajal-

le ja erityisesti ryhmän lapsille elintärkeitä. Aidon, läheisen ja turvallisen opettajan opetuk-

sessa myös oppilas, joka ei välttämättä jaksa kiinnostua opetettavasta aiheesta toimii ta-

voitteellisesti ja muita häritsemättä, koska hän haluaa kuulua ryhmään jossa on hyvä olla 

(Pruuki 2008, 22). 

Kun opettajalla on kyky ”aistia herkästi se, et minkälainen se tunnelma siinä niinku ryh-

mässä on” (H1) hän voi toimillaan parantaa luokan ilmapiiriä ja sitä kautta myös oppimis-

tuloksia, sillä kiireetön läsnäolo on oppimisen perusedellytys. (Jordan-Kilkki & Pruuki 

2012, 21). Herkkävaistoisuus oppimistilanteen vuorovaikutuksessa mahdollistaa opettajan 

tietojen ja taitojen päätymisen oppilaan oppimisen avuksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Huhtinen-Hildén 2012b, 165). Herkästi aistivan opetuksen seurauksiin voitaisiin perustel-

lusti lukea myös oppimistulosten paraneminen. 

Pedagoginen herkkyys näkyy aina ”siinä et miten sä toimit ja... ja niinku kohtaat muita” 

(H1). Herkässä kasvatuksessa opettaja kykenee luoman syvän ja aidon vuorovaikutussuh-

teen oppilaaseen. (H1) Hyvän emotionaalisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin on puolestaan 

todettu lisäävän oppilaan sisäistä motivaatiota ja halua oppia. (Yli-Luoma 2003, 40). Peda-

gogisesti herkän opettajan oppilaat voivat ”kokea tulevansa yhdenvertaisesti, arvokkaasti 

kohdelluiksi” (H3). Heidän opettajansa kohtaa oppilaansa tarkoituksenmukaisesti ja yksi-

löllisesti (H3). Nämä oppilaat kokevat tulevansa kuulluksi. Usein kuulluksi tulemiseen voi 

riittää se, että opettaja ”voi mennä ja kysyä tai sanoa --- ihan että mitä sulle” (H1).  
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Herkkä kasvatus tukee oppilaiden tavoitteellista ihmisenä kasvua. Pedagogisesti herkkyyt-

tään käyttävä opettaja osaa ”valita sanansa selvittely-/opetustilanteissa siten, että ne veisi-

vät kohti asettamiaan tavoitteita” (H3). Asenteemme muokkaavat ihmisyyttämme, ja olisi-

kin tärkeää, että opettaja myös ”osaisi tukea kasvatettavien asenteitten kasvua” (H3). Pe-

dagogisen herkkyyden työkalujen, tämän tiedostetun voimavaran avulla opettajan on hel-

pompi tukea yksilöllisten oppilaiden asenteiden ja ihmisyyden eettistä kasvua. 

Myös tunteet kuuluvat ihmisyyteen ja pedagogisesti herkkä opettaja kykenee ottamaan 

nämä oppilaiden tunteet vastaan ja käsittelemään niitä yhdessä lapsen parhaaksi. (H1) Hy-

vää oloa tällainen opettaja levittää myös pienillä välittävillä eleillä (H1). Joskus tällainen 

merkityksellinen välittävä ele voi olla jo pelkkä ymmärtävä ja kasvattava katse, toisinaan 

kevyt kosketus. 

Pedagoginen herkkyys auttaa näkemään oppilaiden tarpeita hektisissäkin tilanteissa ja 

ymmärtämään lapsen kokemusmaailmaa (H1). Kun opettaja ymmärtää lasta, on hänen 

myös helpompi hyväksyä: ”lisäis sitä hyväksyttävyyttä ... ois helpompi hyväksyä ne... tai 

ylipäätään erilaisuus.” (H1) Inkluusion ajaessa kaikki hyvinkin erilaiset oppijat samaan 

luokkaan, tulee tämä pedagogisen herkkyyden seuraus tarpeeseen. 

Pedagoginen herkkyys voi edistää myös opettajan työssäjaksamista, sillä haastattelujen 

pohjalta herkkyys leimattiin suorittamisen ja kiireen vastapainoksi. Kun ”ei niin hirveesti 

tarvi suorittaa” (H1) voi opettaja antaa hetken aikaa, nauttia työstään ja illalla kotonakin 

”muistat jotain lapselle tapahtuvia asioita tai tärkeitä asioita ja palaat niihin myöhemmin” 

(H2). Herkkä opettaja osaa tukea, sanottaa ja kysyä (H1), sekä arvostaa pieniä merkityksel-

lisiä hetkiä. (H2). Jos uskaltaa olla herkkä ja jalostaa herkkyydestään pedagogiikkansa 

voimavaran, voi opettaja joustaa, muuttaa suunnitelmia ja olla tyytyväisenä ”läsnä just 

siinä hetkessä ja aistia sen.” (H1, H2). 

7.2 Teorian ja käytännön yhtymäkohtia 

”Hyvään pedagogiseen ammatillisuuteen liittyvät kyky ja pyrkimys oppijan ”kantamiseen mielessä”, 

jotka mahdollistavat oppijalle kypsymisen siksi, mitä hän voisi olla.” (Huhtinen-Hildén 2012, 165). 

”oppimistilanne sisältää aina ihmistä syvältä koskettavia ulottuvuuksia, minkä vuoksi ei ole samanteke-

vää, millaisin eväin ja asentein opettaja oppijansa kohtaa” (Huhtinen-Hildén 2012, Esipuhe.) 
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Tämän tutkimuksen tulokset puhuvat herkän, kiireettömän ja laadukkaan kohtaamisen puo-

lesta hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksinä. Nimenomaan pedagogisesti herkän vuoro-

vaikutuksen käsitetään parantavan luokan ilmapiiriä. Tällöin oppilaat kokevat myös tule-

vansa kuulluiksi ja nähdyiksi. Pedagogisen herkkyyden tutkimus on tärkeää, sillä kohtaa-

miset ja oppilaan tarpeet huomioiva opetus puolestaan synnyttävät merkityksellisiä oppi-

miskokemuksia. 

Läsnäololla ja herkkyydellä voimme kehittää pedagogisen toiminnan mallia, joka auttaisi 

löytämään jokaisesta oppilaasta ja opettajasta kaikki hänen potentiaalinsa ihmisenä. ”Tu-

lemme itseksemme toisten kertoessa sitä meille tilanteissa, joissa koko persoonamme on 

kokonaisvaltaisesti läsnä” (Juuso, Laine & Rocena 2005, 144). Elävä tieto vaatii läsnäoloa, 

aitoa vuorovaikutusta ja osallisuuden kokemuksia (Huhtinen-Hildén 2012, 108). Läsnäole-

va oppiminen on mielekästä, kohdistettua, merkityksellistä ja pysyvää. Herkkyyden kautta 

koko opettaminen voidaan nähdä oppijalähtöisenä kohtaamisena ja molemminpuolisena 

oppimisprosessina (Huhtinen-Hildén 2012, 230-231).  

Toimivat vertaissuhteet ja vahvempi yhteisöllisyys lisäävät sosiaalista kompetenssia ja 

sitoutumista akateemisten taitojen opiskeluun. (Louhela 2012, 121.) Myös lapsen käsitys 

siitä, että häntä rakastetaan, tulisi vahvistua koulussa. (Hovila 2004, 60.) Kun oppilas saa-

vuttaa hyvän ja turvallisen olon herää kiinnostus oppiainekseen ja usko itseen takaisin 

(Louhela 2012, 104–106). Kuten jo edellisessä luvussa 7.1. todettiin: Läheisen ja turvalli-

sen opettajan ryhmässä myös tavallisesti häiriköivät tahtovat kuulua ryhmään ja oppia. 

(Pruuki 2008, 22). Pedagogisesti herkällä vuorovaikutuksella ja opettajan läsnäololla voi-

daan saavuttaa monia kasvatuksellisia ja oppimista edistäviä tavoitteita. 

Oppiainesisältöihin ja suorittamiseen painottamisen sijaan pedagoginen herkkyys ohjaa 

opettajaa välittämään lapsen potentiaalista kokonaisvaltaisesti. ”[O]n oikeastaan absurdia, 

että koulua hallitsee ajatus, että ihmisen tulisi tietää jotain erityistä yhdestä tai toisesta. Sen 

sijaan pitäisi kiinnittää huomio siihen, millä tavalla ihmisen tulisi asettua maailmaan oike-

alla tavalla.” (Mansikka 2008, 16-17.) Kun hyväksymme myös henkisyyden, mahdollis-

tamme aidon avoimuuden ja välittämisen, herkkyyden. (James 2008a, 12). ”Hyvässä opet-

tajuudessa ovat sopusoinnussa tunne, järki, mieli ja keho.” (Hovila 2004, 60–61.) Kaikilla 

on mahdollisuus ”kehittää psyykkis-henkistä potentiaaliaan ja tavoittaa todellissuudesta 

olemispuolia, joita yleensä ei koeta.” (Rauhala 2005, 72.) Jokaisella on potentiaalia olla 

herkkä opettaja ja aistia luokkahuoneen todellisuudesta olemispuolia, joita yleensä harvoin 
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pysähtyy tunnistamaan. Kun opettaja oppii aistimaan ryhmän tunnelmaa, hänen on hel-

pompi ohjata opetusta mielekkääseen suuntaan niin, että kaikilla on mahdollisuus innostua 

ja oppia. Kokonaisvaltaisuuden hyväksyminen ja pysähtyminen aistimaan tunnelmaa voi 

avata yllättäviäkin piirteitä oppilaista ja heidän tavoistaan olla ja oppia. 

Herkkyyden on todettu olevan tärkein kasvattamiseen vaikuttava tekijä (Hovila 2004, 9) 

sekä opettajan ohittamaton ”työväline” ja ”voimavara” (H1). Pedagogisen herkkyyden kä-

sitteeseen tutustuminen voi ohjata opettajaa ammattitaitoiseen ja asiantuntevaan vuorovai-

kutukseen. Jos oppiminen, opetus ja hyvinvointi ei luokassa suju, voitaisiin tässä tutkimuk-

sessa paljastuneiden herkkyyden osatekijöiden kautta lähteä purkamaan tilanteen syitä 

esimerkiksi seuraavilla reflektoivilla kysymyksillä: 

- Onko opettajalla liian kiire?  

- Saako opettaja vaikuttaa siihen miten työtään tekee?  

- Uskaltaako opettaja myöntää virheitään ja kohdata tunteitaan?  

- Annetaanko luokassa tarpeeksi tilaa kohtaamisille?  

- Milloin viimeksi opettaja on ajatellut oppilaitaan arvokkaina ihmisinä kaikkine 

taustoineen ja inhimillisine tarpeineen?  

- Onko opettajalla mahdollisuus kohdata ihmisiä ja keskustella työstään? 

- Onko opettajalla lupa ja resursseja olla herkkä ja muuttaa opetustaan oppilaiden yk-

silöllisten tarpeiden mukaan?  

- Rohkaiseeko koulun yleinen ilmapiiri erilaisuuden hyväksymiseen ja tukemiseen?   

Pedagogisen herkkyyden teoreettinen tarkastelu kysyy myös välitämmekö me oikeasti op-

pilaistamme. Sen lisäksi, että empaattinen opettaja pystyy aistimaan ja tunnistamaan kans-

saihmisten sanattomia viestejä, tulisi hänellä olla myös halu käyttää tätä empaattista hiljais-

ta tietoa aidosti auttaakseen. (Virtanen 2013, 3, 127, 209, 211.) Oppilaantuntemus auttaa 

ennakoimaan reaktioita ja tunnetiloja ja ymmärtämään oppilaiden käyttäytymistä (Louhela 

2012, 109). Olen huomannut, ettei opettaja aina jaksa välittää ja auttaa oppilaitaan, saati 

edes tutustua heihin ihimisinä. Tämän tutkimuksen käsitykset herkkyydestä esittävät, että 

opettaja osoittaa välittävänsä, jos hän uskaltaa kohdata. Tottakai myös rajat ovat välittä-

mistä, mutta kuten Noddings (1992) on todennut, todellinen välittäminen näkyy siinä, mi-

ten hyvin opettaja aistii ja vastaanottaa oppilaan viestejä ja tarpeita. Hyvä opettaja ei vält-

tämättä ole se muodollisesti ja tiedollisesti taitavin ja pätevin. Koulusta jää kuitenkin mie-

leen elämää ja oppimista ohjaavina tekijöinä kohtaamiset: ”mitä sieltä jää mieleen ala-
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asteelta ja ehkä vielä yläasteeltakin niin juuri se että miten, minkälainen se on se opettaja 

ollu. Henkilönä, ei niinkään mikä on se opetustyyli ollu vaan et miten se on niinku nähny 

ja jutellu ja ollut. Ja kuunnellut.” (H1) Intiimi empiirinen kokemus tekee oppimisesta sy-

vempää, kouriintuntuvampaa, ja näin arvokkaampaa (Väkevä 2004, 214). 

Pedagoginen tahdikkuus mahdollistaa opettajan improvisoinnin alati muuttuvissa kasvatus-

tilanteissa. Se on taitoa nähdä pedagogisia mahdollisuuksia missä hyvänsä tilanteessa ja 

muuttaa näennäisesti epäolennaiset sattumukset merkityksellisiksi oppimismahdollisuuk-

siksi. (Van Manen 1991, 187.) Jos minulta kysyttäisiin, mikä käytännössä on herkkyyden 

merkitys pedagogisena ominaisuutena, voisin vastata, että herkkyys auttaa yksinkertaisesti 

toimimaan tilanteissa pedagogisesti oikein: ”Nii ja ehkä sit myöski muute se herkkyys on 

muutenki sitä että tota onhan siis jos aattelee joku ryhmätilannekki tai luokkatilanne, että... 

et niinkun aistia herkästi se, et minkälainen se tunnelma siinä niinku ryhmässä on, että 

mitä tässä nyt kannattaa tehä tai toimia tai puhua” (H1). 
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8 POHDINTA 

”Hyvän ja turvallisen oppimistilanteen tulee sisältää tunteiden huomioimista, kuulluksi tulemista, jäsen-

nystä, haasteissa mukana kulkemista, hoivan elementtejä, läsnäolon kokemuksia ja leikkisyyttä.Tätä ei 

opita käden käänteessä, eikä siinä koskaan tulla valmiiksi. Opinnot antavat tukea ja suuntaa tähän läpi 

ammattiuran jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen sensitiivisenä pedagogina.” (Huhtinen-Hildén 2012, 

253). 

Käsilläoleva fenomenografinen tutkimus pedagogisesta herkkyydestä olkoon pohja, joka 

antaa rikkaan ja monipuolisen kuvan tästä monimutkaisesta ilmiöstä. Koen saavuttaneeni 

tutkimukselle asettamani tavoitteen paljastaa sanoja ja käsityksiä, jotta herkkyydestä voi-

daan puhua. Fenomenografinen lähestymistapa korostaa juuri käsitysten ja kokemusten 

rikkautta ja niiden sanallista paljastamista, sekä asettamista vertailevaan keskusteluun kes-

kenään (ks. esim. Niikko 2003, 29). Tämän koen työni osaltaan tehneen hyvin pitkälle. 

Jatkotutkimuksen ja ihmisten välisen dialogin vastuulle jää, minkälaiseksi kasvatustieteel-

linen käsite pedagoginen herkkyys aikojen saatossa muodostuu ja määrittyy. Tässä vai-

heessa jokainen voi valita itselleen merkityksellisiä piirteitä herkkyydestä ja sen ilmenemi-

sestä ja elävöittää tuota keskustelua. 

Teoreettisen tarkastelun lisäksi herkkyyden käsite värittyy kokemusten kautta. Suurinta 

antia tutkimuksen aikana ovat olleet haastattelemieni opettajien jakamat kokemukset koh-

taamisen ja läsnäolon hetkistä: se syliin nostanut opettaja ja välitunnilla tyytyväisenä tork-

kuvat pienet oppilaat, sekä tietysti oman pedagogisen toimintani kehityksen tarkkailu tä-

män tutkimusprosessin aikana. Pedagoginen herkkyys on valo joka on päällä opettajan 

olemassaolossa jatkuvasti, se ei ilmene vain näissä hetkissä vaan kaikessa arjen toiminnas-

sa, mutta tällaisten hetkien kautta tuota herkkyyttä usein arjessa syystäkin kuvataan. Vaik-

ka herkkyyttä on tutkittu viimeaikoina lähinnä taide- ja taitoaineissa, laajensin tutkimuk-

sessani Huhtinen-Hildénin (2012) pedagogisen sensitiivisyyden käsitteen taide-ja taitoai-

neiden opetuksesta kaikkeen pedagogiikkaan. Tuo valo ei voi eikä saa sammua aina mate-

matiikan tunnin alkaessa. 

Oma käsitykseni herkkyydestä? Se on nivoutunut kaikkeen käsilläolevassa tutkimuksessa 

käytyyn keskusteluun herkkyydestä. Jotain sanoakseni, on pedagoginen herkkyys mieles-

täni ainakin sitä, että pyrkii aistimaan luokassa vallitsevat epätasapainon tilat ja virittämään 

itsensä kokemaan mikä lasta kulloinkin puhuttelee. Herkkyys on aistimista, intuitiivista 

läsnäoloa, ymmärtävää vuorovaikutusta ja erityisesti lapsen ja jokaisen ihmisen kohtaamis-
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ta arvokkaana jo olemassaolossaan. Herkkyys saa meitä muuttamaan suunnitelmia ja ole-

maan kuitenkin turvallinen, ymmärtävä ja huomioiva. Herkkyys saa aistimaan luokan il-

mapiirin ja sen muutokset, oppilaan huolet ja vuorovaikutusyritykset, joita pedagoginen 

herkkyys käyttää aktiivisesti ja intuitiivisesti hyödykseen suuntaamaan pedagogista toimin-

taansa aina oppilaan parhaaksi. Pedagogisesti herkkä kantaa jokaista oppilasta itsessään 

sellaisena kuin hän on ja näkee ihmisen potentiaalin, mitä hän voisi olla, antaen tämän oi-

valluksen lahjan myös lapselle. Voimme tehdä opettajankoulutuksessa ja tulevina opettaji-

na loputtoman hienoja ja tarkkoja tuntisuunnitelmia, jotka jäsentävät toimintaamme ja luo-

vat oppilaillekin turvaa, mutta epäonnistuvat siinä vaiheessa kun opettaja ei herkisty huo-

maamaan jonkin asian tai toiminnan jäävän lapsen kokemusmaailmalle irralliseksi ja jatkaa 

suunnitelmansa mukaan jättäen lapsen perimmäisen kokemuksen ja opiskeltavan aineksen 

ristiriitaan. Toivoisin pedagogisen herkkyyden ohjaavan opettajaa olemaan oppilailleen 

enemmän läsnä. Jospa ihmisenlukutaito saataisiin oppiaineeksi kouluihin ja opettajankou-

lutukseen. 

Pedagoginen herkkyys ei ole koskaan ollut helppo käsite, eikä se ole sitä vieläkään. Kuten 

kolmannelta haastateltavaltani saatu kirjoitelma sen ilmaisi: ”Asia on nimittäin hie-

nosäikeinen ja mielestäni hyvin keskeinen.” (H3) Juuri kuvailemani oma herkkyyskäsityk-

seni elää ja muuttuu. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

”kyllähän sulla täytyy olla niinku itelläki joku semmonen... oma niinku herkkyys, tai mihin tää aihe 

niinku istuu, et säoot niinku kiinnostunu ja haluat tätä tutkia, ja myös sitä omaa herkkyyttäs samalla 

niinku varmaan teetki! Et näinhän se usein tapahtuu, et sieltä löytyy tämmönen, niinku oma kiinnostus 

ja oma niinku tarve tutkia jotaki puolta ittessää ja se o ihana, ihana juttu sitte.” (H1) 

”Kvalitatiivisille tutkimuksille on yhteistä pyrkimys ymmärtää ilmiö.” (Poikolainen 2002, 125). 

Laadullinen tutkimus on ollut omiaan tutkimaan ilmiötä, jonka ydin on ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa, sekä yksilöllisissä käsityksissämme ilmiöstä.  Asetin tutkimustehtä-

väkseni ymmärtää ja kuvata mitä pedagoginen herkkyys voi olla. Koska koen oloni nyt 

myös paljon varmemmaksi keskustella omista käsityksistäni herkkyydestä olemassaolon 

tapana ja perustella toimintaani, olen saavuttanut tavoitteeni ymmärtää omaa herkkyyteen 

kietoutuvaa pedagogista käytäntöäni, ajatteluani, olemassaoloani ja kielenkäyttöäni pa-

remmin. Tämän lisäksi olen kuvaillut ja pyrkinyt ymmärtämään haastattelemieni henkilöi-
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den käsityksiä samasta ilmiöstä. Riittävä, tässä tapauksessa suhteellisen runsas määrä litte-

roituja otteita haastatteluista on osoittanut niin aineiston aitouden kuin pyrkinyt pitämään 

omat käsitykseni mahdollisimman erillään tutkittavien käsityksistä (ks. esim. Syrjälä et al. 

1994, 154.) Jokainen teema ja kategoria on perusteltu aineistoviittauksin.  

Aineiston merkityksellisten ilmausten teemoittelussa ja kategorisoinnissa sain myös apua 

ystävältä, joka oli lukenut teoreettisen kirjallisuuskatsaukseni aiheeseen. Tämän vertaistuen 

avulla sain lopulta karsittua alakategorioista mm. tunneälyn alakategorian, luotua reagoin-

titavan kategorian, sekä yhdistettyä suhde ryhmään ja suhde oppilaaseen nimellä kulkeneet 

yläkategoriat lopulliseen yläkategoriaan Herkkyys vuorovaikutuksessa. Vaikka tunneäly 

olisi teorian kannalta (Virtanen 2013) ollut hedelmällinen kategoria, ei ainoa teeman alle 

päätynyt litteroitu ilmaus lopulta ollut merkityksellinen sen viitatessa tunneälyyn ainoas-

taan sivulauseessa ilmauksin ”jos sitä sannaa haluaa käyttää” ja ”jos puhutaan niinku tästä 

tunneälystä” (H1). Olin itse juuri maininnut tunneälyn käsitteen, joka ei ollut haastatelta-

valle kovin tuttu. Ilmauksen sisältö oli hyvin epävarma eikä kertonut mitään uutta tai mer-

kityksellistä. 

Kuten olen jo aiemmin todennut, olisi mahdotonta odottaa muiden tutkijoiden toistavan 

aineistosta identtisiä kategorioita. Kun kategoria on keksitty, tulee sen kuitenkin olla kes-

kustelussa tai jatkotutkimuksessa perusteltavissa ja käytettävissä. (Marton 1986, 148.) Toi-

von pääseväni myös itse tekemään jatkotutkimusta pedagogisen herkkyyden käsityksistä ja 

uskon tässä tutkimuksessa luomieni kategorioiden olevan hyödyllisiä myös tuolloin. Olen 

saanut kaikilta kolmelta tutkittavalta luvan käyttää kirjoitettua tai litteroitua haastatteluma-

teriaalia myös artikkeleissa tai jatkotutkimuksessa. Lisäksi kaikki kolme haastateltavaa 

tahtoivat erikseen mainita, etteivät olleet lukeneet tai muuten tutkineet pedagogisen herk-

kyyden aihetta etukäteen vaan kertoivat puhtaasti omia käsityksiään. (H1, H2, H3). 

Haastattelutilanteissa tahdoin myös varmistaa, ettei keskustelu missään nimessä haavoita 

tutkittavia, vaan ennemmin tukee myös heidän ammatillista kasvuaan: 

T: Toivottavasti tämä, näin niinku tutkimuksen eettisestäkin näkökulmasta, että on semmosta 

että myöski niinku sulle antaa jotakin.  

H1: Ehottomasti! Ku musta – ja siksi mää itteasiassa sulle laitoin koska mää... se kokemus 

mikä on että näissä aina niinku oivaltaa ja aina toinen niinku nostaa uutta ja se vähänniinku 

lähtee rakentuun, ku että yksin kirjottaa – toki jollekki sopii se ja näin. Mutta että, mää ajat-

telin suaki, et saat niinku enemmän sitte irti. (H1) 
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Tässä haastateltava viittaa tiedusteluuni, tahtoiko hän mieluummin kirjoittaa vai keskustel-

la aiheesta. Yksi haastateltavistani asui toisella paikkakunnalla ja tahtoi nimenomaan kir-

joittaa aiheesta, niinpä lähetin hänelle käyttämäni avoimen teemahastattelun haastattelu-

rungon hieman muokattuna viimeisenkin haastattelun pohjalta (LIITE 2), ja odotin jänni-

tyksellä kuinka kirjallisen vastauksen käyttö fenomenografisessa tutkimuksessa tulee on-

nistumaan. Aluksi kolmen sivun vastaus tuntui kahden tunnin kestäneen litteroidun haas-

tattelun eli noin 50 tekstisivun rinnalla vähäpätöiseltä, mutta analyysivaiheessa sain todeta 

myös kolmannen kirjoitelmana toteutetun ”haastattelun” olleen arvokasta ja niin eettisesti 

kuin muodollisesti sopivaa aineistoa. 

H: Pedagogisen herkkyyden avulla opettajan tulisi nähdä näkyvän toiminnan taakse. Tämä 

herkkyyden taito mahdollistaa sen, että opettaja voi ”käsitellä” oppilasta yksilöllisesti, sekä 

hänen henkisen rakenteensa, että kasvuympäristönsä huomioiden. (H3) 

H: Herkkyyttä niinkun... asettua sen toisen ihmisen asemaan ja ikään ku ymmärtää sitä hä-

nen kokemustaan mikä siellä takana on. (H1) 

Vaikka aineisto sisältää huomattavasti vähemmän ilmauksia H3:lta kuin muilta kasvotus-

ten haastatelluilta, tukevat ne monia johtopäätöksiä ja toivat myös uusia, haastatteluissa 

esiintymättömiä ilmauksia, kuten herkkyys alkuominaisuutena (H3). Tutkimus osoittaisikin 

myös fenomenografiselle tutkimukselle harvinaisempien menetelmien, kuten teoreettisen 

kirjallisuuskatsauksen ja kirjoitelman aineistona sopivan tähän tutkimukselliseen lähesty-

mistapaan. Koska fenomenografia on lähestymistapana hyvin avoin, uskaltauduin kokei-

lemaan myös näitä uusia ratkaisuja, en niinkään älyllisestä laiskuudesta vaan uteliaisuudes-

ta ja luovuudesta lähtien. 

Haastateltavien vähyys ei ole fenomenografisessa tutkimuksessa ongelma, sillä tutkimus-

henkilöiden määrä on yleensäkin pieni, eikä tilastollinen yleistettävyys ole tavoiteltavaa 

(Syrjälä et al. 2002, 152). Sen sijaan tuloksilla tavoitellaan yleisyyttä ja ymmärrettävyyttä 

ja pyritään paljastamaan  miten todellisuuden ilmiötä voidaan kuvata sanoin ja mielikuvin 

(Niikko 2003. 8). Kolme tutkimushenkilöäni edustivat mielenkiintoisella tavalla kolmea eri 

sukupolvea, kahta sukupuolta, kolmea eri koulu, -tai kasvatusjärjestelmää ja kolmea eri 

tapaa ymmärtää ympäröivä todellisuus. Lisäksi kirjallisuuskatsaukseni edusti laajaa filoso-

fista ja kasvatustieteellistä ajattelun kenttää. Toivon jokaisen lukijan löytäneen itselleen 

yhtymäkohtia. 
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8.2 Lopuksi 

”Erityisen tärkeää oli pysähtyä kuuntelemaan silloin, kun oppilas teki vuorovaikutuksen 

aloitteen.” (Louhela 2012, 111). 

Peruspositiivinen ihminen jaksaa olla herkkä. Positiivinen elämänasenne auttaa näkemään 

vastoinkäymiset mahdollisuuksina uhkien sijaan. Positiivisuuden kautta voi aidosti kohdata 

Sinuna myös sen haastavan oppilaan, vaativan vanhemman ja hankalan kollegan. (Virtanen 

2013, 215.) Positiivisuus auttaa myös väistämään kiirettä ja uskomaan asiaansa. Kiireen 

käsitin jo ennen tutkimushaastattelujen toteutusta herkkyyden viholliseksi. Kiireisessä il-

mapiirissä ei koskaan saavuteta kuulluksi tulemisen hetkiä (Louhela 2012, 87). Kiireisessä 

ilmapiirissä ei myöskään saavutettu kirjoitustyötä herkkyydestä. Olen nyt tutkinut ja ajatel-

lut herkkyyttä, suorastaan suuntautunut siihen noin neljän vuoden ajan. Kun suuri määrä 

kirjallisuutta oli jo kahlattu läpi ja yksi viimeistelty versio kirjallisuuskatsauksesta jo kir-

joitettu, tuli kandin ohjaajilta kolme päivää ennen vapaaehtoistöihin lähtöä sähköposti, joka 

muistutti minua tämän tutkimuksen huikeasta mahdollisuudesta ja sen vaatimasta pitkästä 

ajasta. Myöhemmin toteutin haastattelut ja niiden analysoinnit jälleen yli vuoden aikavälil-

lä. Tässä vaiheessa tutkimustyötäni tahdonkin kiittää sekä itseäni, että ohjaajiani kiireen 

unohtamisesta. Merkitykset eivät synny kiireessä. Tärkein ohje oli silloin ja on yhä: ”Mikä-

li tutkimuksessa haluaa tehdä hyvän ja syvällisen työn, kiire pitää poissulkea sekä tekemi-

sestä että ohjauksesta. Tutkimuksen teossa ei ole oikotietä, vaan asiat ja ajattelu etenevät 

pienin askelin, hitaasti kypsytellen.” (Tenhu 2011, ohjausmateriaali)  

Ajaessani Saharan halki syksyllä 2011 kohti kuivaa ja nälkäänäkevää Länsi-Afrikan maa-

seutua rakentamaan koulua ja elinikäistä ystävyyttä, kysyi saksalainen hyväntekeväisyys-

työntekijä ratin takaa videokamera huristen: ”How to make the world a better place?” Vas-

tasin hänelle intuitiivisesti uskovani maailmanparannukseen voimalla itse mahdollisimman 

hyvin. Jotta voi auttaa muita, täytyy tuntea itsensä. (Virtanen 2013, 73). Pysyvintä ja var-

minta, kaikesta ulkoisesta olosuhteesta ja vastoinkäymisestä riippumattominta, mitä ihmi-

nen voi jakaa on läsnäolevan, emotionaalisesti itsetietoisen ja aidon ihmisen herkkyys. Tuo 

valo ja ilo kantaa. (Webisode #4). Toivottavasti tämä tutkimus on avannut näkökulmia 

siitä, miten rikkaasti ja moniulotteisesti hyvinvointia ja itsetuntemusta lisäävä herkkyys 

voidaan käsittää! Ja mitä tuo herkkyys loppujen lopuksi on, sen voi käsittää ehkä vain sy-

dämellään. Eräs opettaja kuvasi opetuksen kulkevan ikään kuin sydämestä sydämeen, sillä 

opettaja vaikuttaa erityisesti sillä mitä hän on (Skinnari 1988, 15). Tämän oivalsivat sensi-
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tiivisissä väitöstutkimuksissaan Huhtinen-Hildén (2012) siteeratessaan Pikku Prinssin ket-

tua, joka antoi hyvästellessään salaisuutensa: ”Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tär-

keimpiä asioita ei näe silmillä.” (De Saint-Exupery 1973, 72; Huhtinen-Hildén 2012, 112, 

231), sekä Virtanen (2013) joka hyvästellessään lukijan päätti väitöskirjansa pyytäen roh-

kaisua opettajille kohdata itsensä, tunteensa ja kanssaihmiset kiireen keskellä ja kehittää 

sydämen viisautta.  (Virtanen 2013, 227.) Jatkan ilolla tapaa päättää suuria asioita sydä-

mellisesti. Jos tahdomme olla kokonaisia herkkiä ihmisiä niin kotona kuin töissä kaiken 

kiireen keskelläkin, emme voi unohtaa olemuksestamme mitään, emme varsinkaan sydän-

tä. Käsittääkseni jossain tuolla sydämen viisaudessa ja läsnäolon hetkissä asuva herkkyys 

on hitaasti ja läpi elämän kehittyvä olemassaolon tapa. Enkä taida olla ainoa näin ajattele-

va. 

Oma opettajankutsumukseni on olemuksellista, se on pienen tahdon uhraavaa ja suuren 

kasvun vaativaa. Elämistä herkkyydessä kuunnellen elävän olennon kulkua, tahtoa ja tar-

vetta tulla aktuaalistetuksi kauttani. Eläen myös koulun instituutiossa kohtaamisen, Minän 

ja Sinän yhteyden hetkiä. Nuo sanat kirjoitin pienelle lapulle yöllä lukiessani Buberin in-

spiroivaa pääteosta ”Minä ja Sinä” (1999/1923) ja tahdoin ne nyt kirjoittaa seuraavan lai-

nauksen (Buber 1991, 87) kera pohdintani loppuun inspiroimaan tulevia tutkimuksia ja 

antamaan voimia toteuttaa olemuksellista pedagogista herkkyyttä opettajan ja elämän ar-

jessa. 

”Hänelle on olemassa vain tämä yksi: yhä uudestaan ja uudestaan hänen päätöksensä men-

nä kutsumustaan kohti. Hän on tehnyt päätöksen, hän tulee uudistamaan sen toisinaan, jo-

kaisessa tienhaarassa; mutta hän voisi uskoa pikemmin, ettei hän itse todella elä, kuin sen, 

että suuren tahdon päätös ei olisi riittävä, vaan täytyisi tulla tuetuksi keinoilla. Hän uskoo, 

hän kohtaa.” 
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LIITE 1. Osallistumiskutsu tutkimukseen 

Hei, 

 

Olette molemmat kasvattajat tehneet suuren vaikutuksen pedagogisella herkkyydellä ja avoimuu-

della, tahdikkaalla opetuksella, työrauhalla ja toimintakullttuurilla. Olen tehnyt kandidaatintutkin-

toni kirjallisuuskatsauksena ja käsiteanalyysinä pedagogisesta herkkyydestä, ja jatkan nyt gradussa 

tuon käsitteen tutkimista. Toivon pääseväni kesällä tutkimaan myös lasten käsityksiä kasvattajan 

herkkyydestä. Lasten käsityksiä voisin vertailla teiltä keräämääni aineistoon. 

 

Nyt tutkimuskurssin yhteydessä toivoisin saavani narratiivista aineistoa kahdelta herkimmältä 

kasvattajalta, jotka tunnen, eli teiltä. Olisiko siis mahdollista lähettää teille pari avointa kysymystä, 

joita vielä ohjaajan kanssa tässä hion? Voisitteko siis toisin sanoin kirjoittaa aivan avoimesti omaa 

näkemystäsi, jos lähetän vastaavia kysymyksiä, kuten "Mitä herkkyys on sinulle kasvatustyössä? 

Minkälaisissa tilanteissa lasten kanssa se näkyy ja miksi se on tärkeää?" Voit myös tässä vaiheessa 

itse ehdottaa kysymysmuotoa, johon sinulla olisi kasvatuksellisen herkkyyden aihepiirissä mukava 

vastata. Vaihtoehtoisesti voisimme myös tavata, ja voin nauhoittaa ja litteroida keskustelun ai-

heesta, ihan mikä vain teille tuntuisi luontevammalta ja hedelmällisimmältä tavalta. Vastauksia 

voin tottakai käyttää tutkimuksissani myös täysin anonyymisti, näistä kaikista käytännön asioista 

kertoisin tutkimusluvassa, jos koette, että aihe on tärkeä ja tahtoisitte hetken ajastanne sen puo-

lesta uhrata, että kasvatuksessa ja opetuksessa tulevaisuudessa puhuttaisiin enemmän opetta-

jan/kasvattajan herkkyydestä ja sen merkityksestä. 

 

Olisin todella kiitollinen, jos voisitte tehdä yhteistyötä kasvatustyön kehittämisen puolesta. Tah-

don jatkaa aiheesta gradun jälkeen väitöskirjassa, sillä koen käsitteen tärkeäksi, eikä sitä ole juuri 

lainkaan tutkittu. Arvostamani kasvattajat ja kasvatustieteilijät kyllä usein sanovat, kuinka "se 

vaatii opettajalta tietynlaista herkkyyttä", mutta kukaan ei ole tutkinut, mitä tämä herkkyys on. 

Mielestäni sitä ei voi opettajantyössä sivuuttaa, ja uskon että olette kanssani samoilla linjoilla. 

 

Kiitos, aurinkoista kesää ja kuulumisiin! 

yst.terv. Katariina Alalääkkölä 

  



 

 

 

LIITE 2. Teemahaastattelurunko 

13.5.2013 

Teemahaastattelun alustava runko: 

1. Herkkyyden olemus, käsityksen sanallistaminen 

- "Mitä herkkyys on sinulle kasvatus/terapiatyössä?"  

  - miten kuvailisit kasvattajan herkkyyttä oman kokemuksesi perusteella? 

  - mitä on aistiherkkyys? entä sosiaalinen herkkyys? 

  - mitä herkkyys edellyttää? 

  - mitä siitä seuraa? 

  - miksi kasvattajan/terapeutin pitäisi olla herkkä eli tarviiko kasvatustyössä   herkkyyttä? 

  - minkälaisia ominaisuuksia tai asioita siihen liittyy? 

  - onko pedagogisessa herkkyydessä mielestäsi mitään erityistä? 

 

mahdollisia aiheita herkkyys ja tahdikkuus, herkkyys ja pedagoginen rakkaus, aistiherkkyys, sosio-

kognitiiviset taidot  

 

 

2. Herkkyys ominaisuutena. 

"Minkälainen ihminen on mielestäsi herkkä?" 

  - onko herkkyys ihmisen ominaisuus vai aina tilanteessa kiinni? 

  - mitä mielestäsi tarkoittaa opetustilanteista paljon kuultu ”se vaatii tiettyä herkkyyttä”? 

 

 

 

 

3. Herkkyys tilanteiden elämisessä ja käsittelyssä, tavassa toimia. 

"Miten herkkyys sinulle ilmestyy eli minkälaisissa tilanteissa vaaditaan erityistä herkkyyttä?" 

  - käytännön tilanteita, esimerkkejä? 
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4. Herkistyminen 

”Voiko maailmalle herkistyä?" 

  - mitä tuo herkistyminen voisi olla ja onko siitä hyötyä kasvatustyössä? 

  - voiko herkkyyttä oppia? 

 

 

5. Eli mitä nyt ajattelen... 

"Jos sinun pitäisi opettaa opettajille herkkyyttä, mitä sanoisit?" 

 

  



 

 

 

LIITE 3. Kirjoituskutsu graduaineistoon 

Kirjoituskutsu graduaineistoon  

 

Gradun tekijä on Katariina Alalääkkölä ja tutkimus kulkee tällä hetkellä työnimellä ” Herkkää kas-

vatusta - fenomenografinen tutkimus kirjallisuuden ja kasvattajien käsityksistä pedagogisesta 

herkkyydestä” 

 

Toivoisin teidän lisäävän tuotokseenne seuraavat tiedot: 

- Millä nimellä / tittelillä toivoisitte itseenne viitattavan aineistonkeruun esittelyn yhteydes-

sä? (esimerkiksi ”eläkkeelle jäänyt luokanopettaja ja erityisopettaja” tai ”normaalikoulus-

sa 40 (?) vuotta opettanut erityispedagogi ja luokanopettaja”) 

- Annatteko luvan käyttää kirjoittamaanne materiaalia nimettömänä myös gradun valmis-

tumisen jälkeen mahdollisessa väitöskirjatutkimuksessa tai artikkeleissa, vai täytyykö an-

tamanne aineisto tuhota nimenomaisen gradun ja tutkinnon valmistuttua? 

 

Seuraaviin kysymyksiin ei tarvitse vastata suoraan tai missään tietyssä järjestyksessä, kirjoittaa voi 

myös pelkän otsikon perusteella. Voihan olla, etteivät juuri nämä kysymykset edes sovi oman 

käsityksesi avaamiseen, vaan ajatuksesi tuovat aiheeseen jotain aivan uutta. Suullisissa haastatte-

luissakin kysymykset ovat olleet vain tutkijan näkyvillä, keskustelun apuna, enkä ole kaikkia käyt-

tänyt. Haastateltavan kerronta ja käsitykset ovat johtaneet keskustelun suuntaa. Annan kysymyk-

set kirjoittamisen avuksi ja niistä voi poimia itselle olennaisia tai vain makustella niitä ennen va-

paata kirjoittamista. Oman kirjoitelmanne ja käsityksenne muoto, sisältö ja pituus on vapaa, on-

han se teidän käsityksenne asiasta, ei haastattelijan/tutkijan. Voit kirjoittaa käsin tai koneella ja 

halutessasi vaikka piirtää, jos se auttaa kuvaamaan käsitystänne. Kaikki on arvokasta. 

 

 

Tuotoksenne voitte palauttaa sähköpostitse alalaakk@student.oulu.fi 

tai postitse  Katariina Alalääkkölä 

  Ketjutie 94B 

  90560 OULU 

 

 

Teemahaastattelun / kirjoitelman aihe ja otsikko: 

mailto:alalaakk@student.oulu.fi
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 ”Mitä herkkyys on minulle kasvatustyössä” 

 

Teemahaastatteluissa käytetty kysymysrunko oman käsityksen sanallistamisen avuksi, eli apuky-

symyksiä: 

Herkkyyden olemus 

- Mitä herkkyys on minulle opettajana / kasvatustyössä? 

- Mitä herkkyys edellyttää? 

- Mitä siitä seuraa? 

- Pitäisikö opettajan/kasvattajan olla herkkä? Jos, niin miksi? 

- Voiko olla liian herkkä? 

- Minkälaisia ominaisuuksia tai asioita herkkyyteen liittyy? 

- Miten herkkyys eroaa empatiakyvystä? Eroaako se? 

- Onko muita ominaisuuksia tai käsitteitä, jotka mielestäsi liittyvät olennaisesti herkkyy-

teen? 

- Onko pedagogisessa herkkyydessä mielestäsi mitään erityistä verrattuna herkkyyteen 

yleensä? 

- Miten opettajan herkkyys näkyy luokkatilanteessa, jossa on paljon ihmisiä? 

- Mitä (opetustilanteessa) mielestäsi tarkoittaa usein kuultu toteamus: ”no se nyt vain vaa-

tii tiettyä herkkyyttä” 

 

Herkkyys ominaisuutena 

- Onko herkkyys ihmisen pysyvä ominaisuus vai tilannesidonnainen? 

- Tuleeko sinulle mieleen jotain kokemuksia, elämäntilanteita tai pedagogisia työkaluja jot-

ka olisivat muuttaneet käsitystäsi herkkyydestä tai auttaneet sinua ”herkistymään”? 

- Koetko itse olevasi herkkä? Oletko joutunut opettelemaan herkkyyttä tai jotain siihen liit-

tyvää? 

 

Herkkyys tilanteiden elämisessä ja käsittelyssä, tavassa toimia: 

- Minkälaisissa tilanteissa erityisesti vaaditaan pedagogista herkkyyttä? 

- Onko sinulla jäänyt mieleen tällaista tilannetta/tilanteita omalta opettajanuraltasi tai jopa 

omilta kouluajoiltasi, kun joku opettaja osoitti pedagogista herkkyyttä? Voit kertoa esi-

merkin tai useita. 

 

 

Herkistyminen 

- Voiko herkkyyttä oppia? 

- Voiko maailmalle herkistyä? 

- Voiko pedagogista herkkyyttä oppia? 

- Voiko herkkyyttään oppia käyttämään pedagogisesti? 

 



 

 

 

Lopuksi 

- Jos sinun pitäisi opettaa opettajille herkkyyttä, mitä sanoisit tai tekisit? 

 

 

 

Ei ole olemassa mitään väärää tai turhaa, mitä voisit kirjoittaa. Näistä kysymyksistä voit siis poike-

ta juuri niin kauas kuin tuntuu hyvältä ja luonnolliselta! 

Sydämmelliset kiitokset avustanne ja ajastanne, toivon asian ajattelun olleen myös teille antoisaa! 

 

 

 


