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Tiivistelmä 
Pro gradu-tutkielmassa tarkastelen konstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin filosofis-teoreettisia 
lähtökohtaeroja. Tutkielman yksi keskeinen tehtävä on pyrkiä osoittamaan, että konstruktivismi ei ole 
yhtenäinen paradigma kasvatustieteessä. Se on jaettavissa kahteen toisistaan erotettaviin suuntauksiin, 
yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktionismiin. 
 
Sosiaalisen konstruktionismin yksi keskeisin teoria on Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen 
rakentumisen teoria. Tutkielman toisena keskeisenä tehtävänä on osoittaa, että todellisuuden sosiaalisen 
rakentumisen teoria voidaan sitoa pedagogisentoiminnan teorian käsitteisiin. Tarkastelen todellisuuden 
sosiaalisen rakentumisen teoriaa kasvatus- ja sivistysteoreettisesti. 
 
Pro gradu-tutkielmassa etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
1. Mitkä ovat ne filosofiset ja teoreettiset argumentit, jotka oikeuttavat yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen 

konstruktionismin ymmärtämisen itsenäisiksi, erilaisista paradigmoista lähteviksi suuntauksiksi? 
2. Millä argumenteilla todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria voidaan ymmärtää pedagogisena 

teoriana, joka mahdollistaa kasvatus- ja sivistysteoreettisen synteesin? 
 
Pro gradu-tutkielma on teoreettinen, joka pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusorientaatioon. 
Kysymyksessä ei ole varsinaisesti tutkimusmetodi, vaan tutkimusta väljästi ohjaava ajattelutapa. 
 
Tutkielman yhden keskeisen tutkimustuloksen mukaan, konstruktivismi voidaan jakaa kahteen erilliseen 
paradigmaan. Yksilökonstruktivismin filosofis-teoreettiset lähtökohdat uusintavat valistuksen ja 
subjektifilosofian näkemyksiä. Sosiaalisen konstruktionismin filosofis-teoreettiset lähtökohdat liittyvät 
kommunikatiiviseen tai kielelliseen käänteeseen, joiden lähtökohdat ovat intersubjektiivisuusfilosofiassa. 
 
Yksilökonstruktivismi on ajautunut pedagogisiin ja teoreettisiin ongelmiin. Tämä ei mahdollista pedagogista 
teoriaa. Sen sijaan, intersubjektiivisuusfilosofia ja sosiaalinen konstruktionismi mahdollistavat lähtökohtaisesti 
pedagogisen teorian. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulkinta mahdollistaa todellisuuden sosiaalisen 
rakentumisen teoriaa analyysin pedagogisesti, kasvatus- ja sivistyskäsitteiden kautta. 
 
Tutkielman toisen keskeisen tutkimustuloksen mukaan, todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian 
kasvatus- ja sivistysteoreettinen tulkinta mahdollistaa sen liittämisen pedagogisentoiminnan teoriaan. 
Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa täytyy tulkita kasvatus- ja sivistyskäsitteen postmodernin 
tulkinnan kautta. Postmodernissa tulkinnassa kasvatus ei ole strategista, eikä kommunikatiivista toimintaa, 
vaan sijaitsee näiden välissä. Näin ollen kasvatus- ja sivistyskäsitteet voidaan liittää mielekkäästi yhteen. 
 
Tutkimustulokset ovat alustavia, joita voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa. Tutkimustulokset 
mahdollistavat jatkoanalyysin moneen suuntaan, esimerkiksi, minuuden ja identiteetin kehittymisen 
tutkimukseen. Jatkotutkimus voidaan toteuttaa empiirisenä tai teoreettisena tutkimuksena. 
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JOHDANTO 

Kasvatustieteen keskeisiä käsitteitä ovat kasvatus ja sivistys ja niiden väliset suhteet. 

Niitä voidaan tarkastella yksilöllisinä tai sosiaalisina ilmiöinä. Tässä pro gradu-

tutkielmassa tarkastelen kasvatus- ja sivistyskäsitteitä molemmissa konteksteissa, kon-

struktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin näkökulmissa. Tutkielmassa tarkastelen 

konstruktivismia ja sosiaalista konstruktionismia, jotka ovat keskeisiä suuntauksia kas-

vatustieteessä, psykologiassa, sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa. Psykologia painot-

taa yksilön kognitiivisia prosesseja ja vastaavasti sosiologia korostaa yhteisön merkitys-

tä tiedon ja maailman konstruoimisessa. Kasvatustieteellisessä keskustelussa painottu-

vat konstruktivismin molemmat puolet sekä yksilöä korostava konstruktivismi, että so-

siaalisuutta korostava konstruktivismi. 

 

Konstruktivismia pidetään usein uutena paradigmana, joka on noussut naivin empiris-

min ja behaviorismin valtakauden jälkeen vallitsevaksi paradigmaksi kasvatustieteessä. 

Tässä mielessä konstruktivismi voidaan nähdä yhtenäisenä paradigmana. Tosiasiassa 

konstruktivismi on hyvin hajanainen, joka muodostuu erilaisista filosofisista ja teoreet-

tisista lähtökohdista. Se on myös useiden tieteenalojen kiinnostuksen kohteena. Tässä 

mielessä konstruktivismi ei ole yhtenäinen paradigma. (Ernest, 1995; Prawat, 1996) 

Konstruktivismikeskustelussa onkin ongelmana, että tieteenalojen välillä käsitteiden 

käyttö poikkeaa toisistaan ja toisaalta konstruktivismin eri suuntausten teoreettiset läh-

tökohdat ovat usein vastakkaisia. Siten konstruktivismista on hyvin vaikea luoda yksise-

litteistä tai yhtenäistä kuvaa. 

 

Pro gradu-tutkielman yksi keskeinen tehtävä on pyrkiä osoittamaan, että konstruktivis-

mi ei ole yhtenäinen paradigma kasvatustieteessä, vaan se on jakaantunut kahteen toisis-

taan erotettaviin suuntauksiin, yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktionis-

miin. Työssäni esitän, että yksilökonstruktivismin filosofis-teoreettiset lähtökohdat uu-

sintavat valistuksen ja subjektifilosofian näkemyksiä. Sen sijaan sosiaalinen konstruk-

tionismi voidaan nähdä kritiikkinä yksilökonstruktivismin yksilöä korostavalle subjekti-

vismille. Esitän, että sosiaalinen konstruktionismi on osa kommunikatiivista tai kielel-

listä käännettä koskevaa keskustelua, joiden lähtökohdat ovat intersubjektiivisuusfiloso-

fiassa. 
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Työni näkökulma on yksilökonstruktivismin suhteen kriittinen. Työssäni tarkastelen 

yksilökonstruktivismin pedagogista ongelmaa. Yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen 

konstruktionismin analyysin perusteella voidaan tehdä tulkinta, jossa sosiaalinen kon-

struktionismi voidaan ymmärtää osana intersubjektiivisuusfilosofista paradigmaa. Inter-

subjektiivisuusfilosofia on muodostunut kritiikiksi subjektifilosofian ongelmille. Mo-

dernin ajattelutapaa, ymmärtää subjekti ja pedagoginen toiminta, on kritisoitu myös 

kriittisen kasvatustieteen toimesta. Kriittisen näkemyksen mukaan modernin ongelmat 

voidaan ylittää siirtymällä subjektifilosofiasta intersubjektiivisuusfilosofian paradig-

maan (Biesta, 1998, ss. 2-3.) 

 

Oulun yliopiston, kasvatustieteiden tiedekunnan professorin Pauli Siljanderin tutkimus-

ryhmä on keskittynyt vahvasti kasvatuksen teorian ja tradition tutkimukseen lähinnä 

mannermaisen kasvatustieteen ja pedagogiikan kontekstissa. Keskeisinä tutkimuskoh-

teina ovat kasvatus- ja sivistysteoreettiset kysymykset, sekä niiden väliset suhteet. 

(Kivelä & Sutinen, 2009, ss. 7-9.) Tutkielmassa käyttämäni pedagogisentoiminnan teo-

rian käsitteet ja periaatteet sekä kasvatus- ja sivistyskäsitteet perustuvat pitkälti Ari Ki-

velän ja Pauli Siljanderin kasvatus- ja sivistysteoreettisiin tulkintoihin. Ne ovat lähtö-

kohtana tutkielmani analyyseissä. Näiden käsitteiden avulla tulkitsen yksilökonstrukti-

vismin ja sosiaalisen konstruktionismin filosofis-teoreettisia sitoumuksia ja niistä seu-

raavia teoreettisia ongelmia. 

 

Tutkielman toisena keskeisenä tehtävänä on osoittaa, että sosiaaliseen konstruktionis-

miin kuuluva todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria voidaan liittää pedago-

gisentoiminnan teorian käsitteisiin. Tutkielman kohdeteoriana on siten Peter L. Bergerin 

ja Thomas Luckmannin tunnettu teos The Social Construction of Reality. (1966) Se on 

yksi vaikutusvaltaisimmista sosiaalisen konstruktionismin suuntauksista. Berger ja 

Luckmann tarkastelevat teoriassaan yhteiskuntaa ihmisen sisäisen ja ulkoisen todelli-

suuden dialektiikkana ja vuorovaikutuksena. He eivät näe yksilöä pelkästään yhteiskun-

nan sosiaalisten rakenteiden tuotteena, vaan yksilö on sekä sosiaalisen maailman tuotta-

ja, että samaisen maailman tuote. (Berger & Luckmann, 1994) Mielestäni todellisuuden 

sosiaalisen rakentumisen teoria voidaan nähdä kritiikkinä tai vastakohtana subjektifilo-

sofian pedagogisille oletuksille ja tässä mielessä teoria voidaan liittää osaksi intersub-

jektiivisuusfilosofian paradigmaa. 
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Vaikka todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria on orientoitunut yhteiskuntatie-

teellisesti, antaa se mielestäni mielenkiintoisen tarkastelunäkökulman todellisuuden 

sosiaalisen rakentumisen teorian kasvatus- ja sivistysteoreettiseen analyysiin. Kasvatus 

ja sivistys käsitteet ovat keskeisiä käsitteitä mannermaisessa kasvatustieteessä ja ne liit-

tyvät kiinteästi modernin tavalle ymmärtää pedagoginen toiminta. Kasvatus ja sivistys 

käsitteet kuuluvat siten kiinteästi yhteen. Lyhyesti määriteltynä ne kuvaavat pedagogi-

sen toiminnan kahta ulottuvuutta. Kasvatus-käsite viittaa pedagogisiin intentionaalisiin 

tekoihin, joilla pyritään vaikuttamaan kasvatettavaan. Sivistys-käsite viittaa yksilöön, 

joka omalla toiminnallaan muokkaa itseään ja maailmaansa. Käsitteet ovat myös jännit-

teisiä, josta seuraa modernin kasvatustieteen keskeinen ongelma, pedagoginen paradok-

si. (Kivelä, 2004, ss. 34-36.) 

 

Pro gradu tutkielman tutkimustehtävän olen kuvannut seuraavasti: 

Tämän pro gradun ensimmäisenä tutkimustehtävänä on tutkia yksilökon-

struktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin filosofisia ja teoreettisia läh-

tökohtaeroja, joka mahdollistaa tulkinnan, että yksilökonstruktivismin ja so-

siaalisen konstruktionismin filosofiset ja teoreettiset taustaoletukset ovat 

lähtöisin erilaisista tieteenparadigmaattisista perinteistä. Toisena tutkimus-

tehtävänä on tutkia todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian kasva-

tus- ja sivistysteoreettisia näkemyksiä, joka mahdollistaa todellisuuden so-

siaalisen rakentumisen teorian mielekkään tulkinnan pedagogisesta näkö-

kulmasta. 

Tästä seuraavat tutkimuskysymykset olen nimennyt seuraavasti: 

 

1. Mitkä ovat ne filosofiset ja teoreettiset argumentit, jotka oikeuttavat yksilökon-

struktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin ymmärtämisen itsenäisiksi, eri-

laisista paradigmoista lähteviksi suuntauksiksi? 

2. Millä argumenteilla todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria voidaan ym-

märtää pedagogisena teoriana, joka mahdollistaa kasvatus- ja sivistysteoreetti-

sen synteesin? 
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Olen jakanut tutkielman neljään pääkappaleeseen. Ensimmäisen pääkappale on johda-

tuksenomainen jäsentely tutkielman varsinaiseen tutkimusongelmaan. Johdatuksena 

kappale on pitkä, mutta mielestäni se on tärkeä, koska se auttaa ymmärtämään konstruk-

tivismin teoreettisia ja filosofisia lähtökohtia paremmin. Toiseksi esittelen siinä tutkiel-

man kannalta keskeisimmät käsitteet ja teoreettiset perusteet. Aluksi pohdin tutkielman 

yleisiä filosofisia lähtökohtia sekä esittelen lyhyesti fenomenologis-hermeneuttisen tut-

kimusorientaation periaatteita. 

 

Tämän tutkielman lähtökohta on kasvatustieteellinen ja pedagoginen. Johdatan lukijaa 

kasvatustieteen peruskäsitteisiin, modernin pedagogiikan käsitteiden kautta. Tutkielman 

analyysin lähtökohtana ovat käsitteet valistus, kasvatus ja sivistys. Pohdin lyhyesti mi-

ten moderni pedagogiikka on ajautunut pedagogiseen paradoksiin. Yksi keskeinen käsi-

te on myös sosialisaatio. Käsittelen sosialisaation ja kasvatuksen välistä suhdetta, joka 

ei ole yksiselittein. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria on tyypillinen sosiali-

saatioteoria, jossa ei täsmennetä, mitä ovat kasvatus tai sivistys, vaan sosialisaatioteori-

oissa ne ymmärretään sosialisaatioprosessina. Tässä tutkielmassa sosialisaatio tarkoittaa 

sekä kasvatusta, että sivistystä, joten on tärkeää määritellä niiden väliset suhteet. 

 

Kasvatustieteessä on tapahtunut historian aikana erilaisia murroksia, joissa on kyseen-

alaistettu vallitsevat teoriat ja paradigmat. Tämä tutkielma liikkuu kahden paradigman 

leikkauspisteessä, monessa eri tasossa. Tästä johtuen, on tärkeää käsitellä eri ajatteluta-

pojen taustalla olevia tieto- ja tieteenfilosofisia näkemyksiä. Tieto- ja tieteenfilosofiset 

kysymykset näyttäytyvät useaan otteeseen työn edetessä. Konstruktivismi on luonteel-

taan tietoteoreettinen. Pohdin lyhyesti konstruktivismin taustalla olevia tietoteoreettisia 

näkemyksiä hyvin yleisellä tasolla, huomioiden vain niiden perusideat. 

 

Toinen pääkappale aloittaa varsinaisen analyysin. Kappaleen yleisenä tarkoituksena on 

pohtia kysymystä, onko konstruktivismi yksi ja yhtenäinen paradigma, vai onko se ha-

janainen joukko erilaisia teorioita. Käsittelen ongelmaa kansainvälisen konstruktivismi-

keskustelun näkökulmasta, jossa konstruktivismi näyttäytyy laaja-alaisena, epäyhtenäi-

senä ja vaikeasti hahmoteltavana, erilaisista tieteenperinteistä lähtevinä teorioina. Toi-

seksi pohdin, minkälaisena konstruktivismi näyttäytyy Suomessa. Keskeistä suomalai-

sessa konstruktivismissa on, että se ymmärretään oppimiskäsityksenä, joka perustuu 
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kognitiiviseen psykologiaan. Vaikka oppimispsykologinen konstruktivismi jaetaan yksi-

lö- ja sosiaaliseen konstruktivismiin, näkökulma niissä on kuitenkin yksilöstä lähtevä. 

 

Kolmannessa pääkappaleessa jatkan konstruktivismin analyysiä. Työni keskeinen väite 

on, että yksilökonstruktivismi uusintaa modernin subjektifilosofian lähtökohdat ja sosi-

aalinen konstruktivismi rakentuu postmodernin intersubjektiivisuusfilosofian lähtökoh-

dista. Aluksi käsittelen paradigman muutokseen johtavia kysymyksiä kriittisen kasva-

tustieteen näkökulmasta. Kriittinen kasvatustiede nostaa voimakkaasti esille valis-

tusajattelusta lähtevän modernin pedagogiikan ongelmat. Toiseksi pohdin subjektin 

transsendentaalista ja autopoieesiksen ongelmaa, jotka ovat yksilökonstruktivismin kes-

keisiä ongelmia. Kolmanneksi pohdin yksilökonstruktivismin kasvatusteoreettista on-

gelmaa. Edellä mainitut subjektifilosofian kritiikit kietoutuvat kuitenkin toisiinsa ja ovat 

keskeisiä työn jatkoanalyysin kannalta.  

 

Seuraavissa alakappeleissa syvennän ja tarkennan aloittamaani konstruktivismin ana-

lyysiä. Ontologiset oletukset todellisuuden luonteesta, sekä tietoteoreettiset kysymykset 

ovat keskeisiä, jotta voidaan ymmärtää yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruk-

tionismin filosofis-teoreettisia eroja. Pohdin ontologisia kysymyksiä Popperin kolmen 

maailman teorian pohjalta. Yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin 

ontologiset näkemykset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tietoteorian lähtökohtia 

käsittelin jo tutkielman alussa, jotka ovat siten pohjana konstruktivismin tietoteorian 

syvempään pohdintaan. Viimeisessä alakappaleessa keskityn sosiaaliseen konstruktio-

nismiin ja tarkennan sen sisällä olevia eri näkemyksiä. Sosiaalinen konstruktionismin ei 

ole yhtenäinen teoria, mutta siitä voidaan löytää yhteisiä piirteitä, joiden perusteella se 

voidaan ymmärtää väljästi yhtenäisenä suuntauksena. 

 

Neljäs pääkappale on tärkeä. Siinä käsittelen Bergerin ja Luckmannin todellisuuden 

sosiaalisen rakentumisen teoriaa, joka on yksi sosiaaliseen konstruktionismiin lukeutu-

va keskeinen teoria. Lyhyen johdattelukappaleen jälkeen esittelen Bergerin ja Luck-

mannin teorian keskeisen idean, yksilön ja yhteiskunnan välisen dialektiikan, jossa yh-

teiskunta on ihmisten tuottama ja ihminen on saman yhteiskunnan tuotos. Tämän jäl-

keen alkaa varsinainen analyysi, jossa kytken todellisuuden sosiaalisen rakentumisen 

teorian kasvatus- ja sivistysteorioihin. Teen analyysiä monella tasolla. Toisaalta olen 
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kytkenyt todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian osaksi intersubjektiivisuusfilo-

sofiaa, mutta se täyttäytyykin ristiriitaisena käsityksenä. Nimittäin, kasvatus- ja sivistys-

teoreettisesti tarkasteltuna, todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria näyttää uusin-

tavan pedagogisen paradoksin ja siten se näyttää palautuvan modernin pedagogiikan 

peruskysymyksiin. 

 

Toinen analyysitaso on kytkeä sosiologinen sosialisaatioteoria kasvatus- ja sivistysteo-

rioihin. Analyysin tarkoituksena on pyrkiä perustelemaan todellisuuden sosiaalisen ra-

kentumisen teoria pedagogisesti. Pohdin työssäni todellisuuden sosiaalisen rakentumi-

sen teorian sivistysteoreettisia ulottuvuuksia, yksilön ja yhteiskunnan välisenä dialek-

tiikkana, sekä yksilön emansipaationa. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian 

kasvatusteoreettiset lähtökohdat näyttäytyvät ongelmallisina. Pohdin kysymystä, onko 

kasvatus mahdollinen todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa? 

 

Lopuksi nostan esille postmodernin kasvatus- ja sivistyskäsitteen tulkinnan. Siinä kes-

keisin perusidea on yhdistää kasvatus- ja sivistysteoria siten, että kasvatus ei olisi näh-

tävän strategisena, eikä kommunikatiivisena toimintana, vaan kasvatus sijaitsee näiden 

välissä. Postmoderni näkemys on siten lähellä pedagogisentoiminnan teoriaa. Lopuksi 

pohdin pedagogista toimintaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa. Tarkoi-

tuksena on yhdistää todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian perusidea pedago-

gisentoiminnan teorian käsitteisiin ja ideaan. 
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1 TUTKIELMAN TEOREETTISET JA FILOSOFISET 

TAUSTAOLETUKSET 

Tutkimusprosessia ohjaavat erilaiset filosofiset taustasitoumukset tai filosofiset perus-

olettamukset, jotka vaikuttavat tutkimuksen jokaiseen tutkimusvaiheeseen. Filosofiset 

taustasitoumukset ohjaavat tutkijaa ja tutkimusta voimakkaasti tiedostetusti tai tiedos-

tamatta. Tutkijan on tiedostettava ja pohdittava omia taustasitoumuksiaan, jotta tutki-

muksen analyysissä ja johtopäätöksissä vältytään tiedostamatta jätettyjen taus-

tasitoumusten ongelmilta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, ss. 117-119.) 

1.1 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusorientaatio 

Käsillä olevan pro gradu tutkielma on teoreettinen, johon ei sisälly empiirisen aineiston 

analyysiä. Tutkielman aineistona voidaan kuitenkin pitää kirjallisuutta, jota analysoi-

malla tutkittavaa ilmiötä voidaan tulkita. Teoreettiseen tutkimukseen ei ole olemassa 

varsinaista metodia, kuten empiirisen aineiston analyysiin voidaan osoittaa. Kuitenkin 

myös teoreettista tutkimusta ohjaavat erilaiset filosofiset taustasitoumukset. Tässä tut-

kielmassa on nähtävissä fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimustradition piirteitä. 

 

Tutkijan ontologiset taustasitoumukset vaikuttavat, joko tietoisesti tai tiedostamatta tut-

kimuksen jokaiseen vaiheeseen. Tutkijan on tärkeää olla tietoinen tutkimusta ohjaavista 

taustasitoumuksista, koska tällä voidaan parantaa tutkimuksen luetettavuutta. Keskeisiä 

taustasitoumuksia ovat tutkijan kuuluminen tietyn tutkimustradition vaikutuspiiriin, 

jonka ajattelutavat, näkökulmat ja tutkimusmetodit otetaan usein itsestään selvyytenä. 

Toisena voidaan mainita, että tutkijalla on aina jokin ennakkokäsitys tutkittavasta todel-

lisuuden alueesta tai tutkimuskohteen luonteesta. (Lehtovaara, 1994, ss. 8-13.) Juntunen 

ja Mehtonen (1977) käyttävät näistä filosofisista taustasitoumuksista nimitystä teoreetti-

set normit. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi tutkimukseen käytettäviä metodeja. Tieteen 

käyttämät metodit ovat muotoutuneet tieteen sisällä itsestäänselvyytenä pidetyksi tie-

teelliseksi kulttuuriksi. Niiden pätevyyttä ei aina perustella uusille tutkijasukupolville. 

(Juntunen & Mehtonen, 1977, ss. 9-10.) 
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Tieteelliset normit ohjaavat siten tutkijaa myös filosofisiin perusolettamuksiin, kuten 

miten käsitämme todellisuuden, ihmisen olemuksen tai tieteen tarkoituksen ihmisen 

elämässä. Tieteellisiä normeja voidaan noudattaa sokeasti tai tietoisesti. Sokea noudat-

taminen voi olla tiedostamatonta tai systemaattista. Systemaattisen ja sokean siitä tekee 

se, että tutkija hallitsee teknisesti tutkimusmetodit, mutta hän ei pohdi normien päte-

vyyttä. Sitä vastoin teoreettisten normien asettaminen kyseenalaiseksi, pohtimalla ja 

tutkimalla niitä, muuttaa suhteemme normeihin tietoisiksi. Tällä tavoin tutkijan teoreet-

tinen itseymmärrys lisääntyy ja saavuttaa korkeimman asteensa. Teoreettinen itseym-

märrys on tietoista ja systemaattista pohdintaa niistä teoreettisista normeista, jotka tie-

teellinen kulttuuri on itsestäänselvyytenä antanut. Filosofian yhtenä tehtävänä on tuoda 

tieteelliseen kulttuuriin kriittistä ja reflektoivaa ajattelua. (Juntunen & Mehtonen, 1977, 

ss. 11-12.) 

 

Teoreettisessa pro gradu tutkielmassa edellä mainittu tarkoittaa ennen kaikkea refleksii-

vistä asennetta tutkimuksen tekemiseen. Olen pyrkinyt huomioimaan tutkimusta ohjaa-

vien taustasitoumusten vaikutuksen tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Käytännössä tä-

mä tarkoittaa mahdollisimman tarkkaa käsillä olevan ilmiön kuvaamista ennen sen ana-

lyysiä, sekä toisaalta mahdollisimman tarkkaa tulkintaa analyysin jälkeen. Tämä tarkoit-

taa toimimista ns. hermeneuttisessa kehässä, jossa esiymmärryksen ja aineiston välises-

sä dialogissa ja tulkinnassa muodostuu uutta tietoa, joka toimii edelleen esiymmärryk-

senä uudelle tulkinnalle (Laine, 2001, ss. 34-35). 

 

Kuvaan seuraavaksi lyhyesti fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusorientaation kes-

keisiä piirteitä. Tässä pro gradu tutkielmassa fenomenologis-hermeneutiikka ei tarkoita 

tutkimusmetodia, vaan se on tutkimusta ohjaava ajattelutapa. Siinä molemmista filosofi-

sista tutkimusperinteistä on otettu muutamia perusajatuksia, vaikka ne ovatkin ristiriitai-

sia monissa filosofisissa kysymyksissä. Yleisellä tasolla fenomenologian ja her-

meneutiikan perusero on siinä, että fenomenologia tutkii ilmiöiden olemusta ja her-

meneutiikka on oppi tulkinnasta. (Kakkori, 2009, ss. 273-274.) 

 

Väljästi määriteltynä fenomenologia tutkii ihmisten kokemuksia, jotka ovat syntyneet 

siinä elämismaailman todellisuudessa, jossa hän elää. Kokemukset ovat muotoutuneet 

merkitysten mukaan, jotka ovat fenomenologian varsinainen tutkimuskohde. Kokemuk-
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sessa on erilaisia merkityksiä, joita otetaan tutkimuksen kohteesi. Tässä pro gradu tut-

kielmassa fenomenologinen ulottuvuus tarkoittaa ilmiön merkitysten tunnistamista ja 

analysointia ilman tiukkaa ennalta määrättyä teoreettista viitekehystä. Tässä mielessä 

fenomenologia ei varsinaisesti ole tutkimusmetodi, vaan tutkimusta väljästi ohjaava 

ajattelutapa. Tärkeää fenomenologisessa tarkastetussa on tutkimuskohdetta selittävien 

mallien tiedostaminen, jotka saattavat vaikuttavaa tutkimuksen kulkuun. Ne saavat nä-

kyä tutkijan tulkinnoissa, mutta ne tulee kirjoittaa auki. (Kakkori, 2009, ss. 274-276; 

Laine, 2001, ss. 26-29 ja 31-34.) 

 

Hermeneutiikka tarkoittaa yleisen määritelmän mukaan tulkintaa. Hermeneutiikasta on 

löydettävissä erilaisia määritelmiä, jotka voidaan ymmärtää myös hermeneutiikan histo-

riallisina vaiheina. Hermeneutiikka on tarkoittanut alun perin pyhien tekstien tulkintaa. 

Nykyisin tästä on kehitelty filosofinen lähestymistapa, jossa kulttuuri ja yhteiskunta 

ovat tietyssä mielessä teksteihin verrattavaa ja niitä voidaan tutkia ja tulkita kuten teks-

tejä. (Kakkori, 2009, ss. 276-278.) Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti teoriaa ym-

märtämisestä ja tulkinnasta, jonka peruskäsitteitä ovat ymmärtäminen, tulkinta, esiym-

märrys ja hermeneuttinen kehä. Hermeneutiikan perusideana on, että koko kulttuurinen 

ja sosiaalinen todellisuus on merkitysten ympäröimää. Hermeneuttinen tutkimus on si-

ten merkitysten etsimistä kulttuurisesta ja sosiaalisesta todellisuudesta. Ymmärtämisen 

käsite tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. Tietyllä ilmiöllä voi olla kuitenkin 

erilaisia merkityksiä, joiden ymmärtäminen vaatii tulkintaa. Esimerkiksi kaupungissa 

on kaksi samankaltaista rakennusta, joista toinen on kirkko ja toinen ravintola. Raken-

nuksia ei voi erottaa toisistaan fysikaalisten ominaisuuksien perusteella, vaan ymmär-

rämme rakennusten käyttötarkoituksen sen sosiaalisen merkityksen kautta. Tulkitsemme 

rakennukset ravintolaksi ja kirkoksi. Näin ollen ymmärtäminen on tulkintaa. (Juntunen 

& Mehtonen, 1977, ss. 125-126.) 

 

Kaikki ymmärtäminen ja tulkinta perustuvat aina esiymmärrykseen, joka käsitteenä on 

hermeneutiikan ydinkäsitteitä. Esiymmärrys perustuu aikaisemmin ymmärrettyyn ja 

tulkittuun sosiaaliseen todellisuuteen. Mikään ymmärtäminen ei ala absoluuttisesti alus-

ta, vaan jokainen ihminen kantaa mukanaan aikaisempien sukupolvien ymmärrystä ym-

päröivästä todellisuudesta. Ihminen on olemukseltaan historiallinen olento ja sukupolvi-

en tuottama. (Juntunen & Mehtonen, 1977, ss. 127-128; Siljander, 1988, s. 115.) 
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Hermeneuttinen kehä ei ole metodi, vaan se on kaiken ymmärtämisen välttämätön pe-

rusta (Kakkori, 2009, s. 278; Siljander, 1988, ss. 126-127). Hermeneuttisen kehän tai 

ymmärtämisen kehän idea perustuu esiymmärrykseen. Ymmärtäminen on jatkuvassa 

kehämäisessä tai spiraalimaisessa liikkeessä. Tämä liike tapahtuu todellisuuden esiym-

märryksen ja ymmärtämisen välissä. Meillä on jostain ilmiöstä tai käsitteestä tietty esi-

ymmärrys, joka voi olla myös väärä, ennakkoluuloinen tai reflektoimaton. Esiymmär-

ryksen avulla voimme orientoitua paremmin ilmiön tai käsitteen uudelleen ymmärtämi-

seen, täsmentämällä, parantamalla tai korjaamalla esiymmärrystä. Uusi muodostunut 

käsite on siten uusi esiymmärrys uusille käsityksille. Periaatteessa olemme jatkuvasti 

ymmärtämisen kanssa spiraalimaisessa liikkeessä sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuu-

den kanssa. (Juntunen & Mehtonen, 1977, ss. 128-129; Laine, 2001, ss. 35-35; 

Siljander, 1988, ss. 115-118.) 

1.2 Modernin pedagogiikka – valistus, sivistys ja kasvatus 

Kasvatustieteessä ei voi olla törmäämättä käsitteisiin moderni ja valistus. Käsitteitä käy-

tetään usein yhdessä ja ne ovatkin toisiinsa kietoutuneita. Moderni tarkoittaa tässä kon-

tekstissa aatehistoriallista aikakautta. (Siljander, 2002, ss. 20-21.) Modernin aikakauden 

katsotaan alkaneen ns. uuden ajan alussa, jolloin aikaisempi maailmankuva sai väistyä 

uusien radikaalisten ajatusten myötä. Kreikkalainen filosofia, Platonin ja Aristoteleen 

vaikutuksesta sekä kristinuskon näkemykset ihmisestä ja ihmiskuvasta vaikuttivat voi-

makkaasti keskiajan tai esimodernin maailmankuvaan. Keskiajalla n. 1600-luvulta läh-

tien, tiedekäsitys koki muutoksen luonnontieteiden voimakkaan nousun myötä. Tuolloin 

aikaisemmat käsitykset maailmasta murtuivat, esimerkiksi Kopernikuksen, Galileon, 

Keplerin ja Newtonin tutkimusten myötä. Aikaisempi maakeskeinen maailmankuva 

muuttui aurinkokeskeiseksi järjestelmäksi. Fysiikka ja matematiikka nousevat keskei-

siksi luonnonilmiöiden tutkimisessa ja selittämisessä. Tämä uuden ajan Galileinen maa-

ilmankuva on modernin aikakauden alku. Aikakauden alkua on kutsuttu myös tieteiden 

vallankumoukseksi, joka toi uskonnollisten ja myyttisten maailmanselitysten rinnalle 

tieteellisen, rationaalisen ajattelun, joilla maailmaa voidaan selittää ja hallita. (Nordin, 

1999, ss. 221-222.) Modernin ideaan kuuluu ajatus yhteiskuntien jatkuvasta kehitykses-

tä kohti parempaa, täydellistä ihmistä ja yhteiskuntaa, sitä on kuvattu käsitteellä moder-
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nisaatio. Modernisaatio merkitsee kehitystä kohti rationaalisempaan yhteiskuntaan, joka 

ei enää perustu myyttien ja taikauskon perustalle. (Anttonen, 1994, ss. 85-86.) 

 

Valistuksen ajatus liittyy saumattomasti modernin aikakauden syntyyn. Uusi maailman-

kuva ei enää perustunut staattiseen, pysyvään maailmankuvaan, jossa seuraavien suku-

polvien elämä näyttäytyi samanlaisena kuin ennenkin. Valistus oli eurooppalainen intel-

lektuaalinen liike, joka saavutti huippunsa 1700-luvun lopulla. Valistusajattelijoiden 

peruslähtökohta oli usko, että rationaalinen ja tieteellinen tieto vapauttavat ihmiset myy-

teistä ja taikauskosta, jotka pitivät heitä kahleissaan. Tieteellinen tieto nähtiin vaihtoeh-

tona valmiille uskonnolliselle totuudelle maailmasta. Valistuksen ideaan kuului, että 

jokaisella yksilöllä ajateltiin olevan mahdollisuus muodostaa oma näkemys totuudesta. 

(Burr, 2004, ss. 10-12.) Immanuel Kant on yksi valistusfilosofian keskeisistä filosofeis-

ta. Hän määrittelee valistuksen seuraavasti: 

”Valistus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamastaan ala-

ikäisyyden tilasta. Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää omaa järkeä, ilman 

toisen johdatusta. Itseaiheutettua tämä alaikäisyys on silloin, jos sen syynä 

ei ole järjen puute, vaan päättämisen ja rohkeuden puute käyttää järkeään 

ilman toisen johdatusta. Sapere aude! Valistuksen tunnuslause on siis: Käy-

tä rohkeasti omaa järkeäsi! (Kant, 1995, s. 77.) 

Valistuksen ideaan sisältyy, että ihminen on vapaa, autonominen ja rationaalinen olento 

jo luonnostaan. Ihmisen vapaus ei ole kuitenkaan valistuksen tulos, vaan ihmisen vapa-

us on edellytys valistus- ja sivistysprosessille. Sivistysprosessissa ihminen tulee yhteis-

kunnan täysivaltaiseksi jäseneksi, jossa hän voi käyttää itsenäisesti omaa järkeään ja 

mielipiteitään julkisesti (julkinen sfääri).
1
 Itsenäinen julkinen järjenkäyttö tuo mahdolli-

suuden sivistysprosessiin, joka tapahtuu vapaassa kommunikaatiossa toisten kanssa. 

                                                 
1
 Kant erottaa toisistaan 1) järjen yksityisen käytön (yksityinen sfääri), joka merkitsee yksilön toimintaa 

määrätyssä porvarillisen yhteiskunnan asemassa tai ammattinsa edustajana. Tässä asemassa ihminen on 

passiivinen osa, jonka tehtävänä on noudattaa ja totella yhteisönsä päämääriä. Yksityistä on se sananva-

pauden käyttö, jota viranhaltijat käyttävät virassaan. 2) Järjen julkinen käyttö (julkinen sfääri) tarkoittaa, 

että yksilö on sisäistänyt yhteiskunnallisen tai ammattinsa asettamat päämäärät siten, että hän voi toimia 

”oppineena” käyttämällä julkisesti järkeään. Eli, julkista sananvapauden käyttöä on se, että yksityiset 

ihmiset voivat osallistua tasavertaisena julkiseen keskusteluun, ilmaista vapaasti kritiikkiä ja omia mieli-

piteitään. (Kant, 1995, ss. 79-81 ja 85; Kivelä, 2004, s. 30.) 
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Vapaus merkitsee Kantille kykyä määritellä omaa toimintaansa, se on sivistyksen, valis-

tuksen ja oman järjen käytön rajoituksista vapautumista. Vapaus ei kuitenkaan tarkoita 

täydellistä vapautta, vaan vapaa järjenkäyttö merkitsee kykyä määritellä ja sitoutua mo-

raalilakeihin. Tämä tarkoittaa, että ihminen on sosiaalistunut siihen yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, jossa hän elää. Tässä on tärkeää huomioida, että sivistysprosessi ja siitä 

seuraava vapaa järjenkäyttö viittaa aikuisiin ihmisiin, jotka pystyvät tasavertaiseen 

kommunikaatioon. Aikuisten julkisessa järjenkäytössä ihminen valistuu ja kasvaa hen-

kiseen täysi-ikäisyyteen. (Kivelä, 2004, ss. 30-32.) 

 

Sen sijaan aikuisten ja lasten välinen toiminta ei ole vapaiden ja autonomisten toimijoi-

den vapaata järjenkäyttöä. Kantin mukaan ihminen ei ole itsessään valmis vapaan jär-

jenkäyttäjä, vaan hän tarvitsee kasvatusta. Kasvatuksen tarkoituksena on antaa edelly-

tyksen ihmisen vapaalle ja autonomiselle järjenkäytölle. Ihmisen mahdollisuus sivistyk-

seen tulee, kun ihminen on kasvatettu kykeneväksi omaan järjenkäyttöön. Kantilaisen 

pedagogiikan mukaan kasvatus on väline, jonka tarkoituksena on kasvattaa kasvava 

sukupolvi julkisen järjenkäytön sfäärin. Kant toteaakin, että ”ihminen tulee ihmiseksi 

kasvatuksen kautta.” (Kant, 1995, ss. 77-85; Kivelä, 2004, ss. 33-34.) 

 

Kantilaiseen valistusajatteluun sisältyvät molemmat sivistys ja kasvatus, tämä johtaa 

paradoksiin. Lyhyesti tiivistettynä tämä voidaan esittää seuraavasti. Sivistys merkitsee 

kykyä oman ajattelun ja moraalisen päätöksenteon autonomiaa ja vapautta. Se on sub-

jektin omaa halua ja kykyä määrittää itseään ja suhdetta maailmaan. Autonominen, va-

paa ja omaa järkeä käyttävä ihminen on sivistysprosessin päämäärä. Tämän päämäärään 

saavuttaminen edellyttää kuitenkin pedagogista vaikuttamista, eli kasvatusta. Kasvatuk-

sen tarkoituksena on luoda edellytykset ihmisen vapaalle ja autonomiselle järjenkäytöl-

le. Lyhyesti sanottuna, kasvattaja pyrkii vaikuttamaan kasvatuksen avulla kasvatettavan 

sivistysprosessiin. Tämä tarkoittaa, että kasvatus on aina nähtävä kasvatettavan pakot-

tamisena kasvattajan päämääriin. Tästä seuraa pedagoginen paradoksi. Se on paradok-

saalista, koska ”kuinka ihminen voi pakolla saavuttaa vapauden ja autonomian”. 

(Biesta, 1998, ss. 3-4; Kivelä, 2004, ss. 34-36.) 

 

Kivelän (2004) mukaan pedagoginen paradoksi on tunnusomaista pedagogiselle toimin-

nalle ja se on sisäänrakennettuna erilaisissa modernin pedagogisissa teorioissa. Pedago-
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ginen paradoksi viittaa kahteen ongelmaa. Ensinnäkin yksilötasolla, kuinka kasvattaa 

ihminen vapaaksi pakon avulla. Toiseksi yhteiskunnallisella tasolla, kuinka kasvatus voi 

tuottaa valistuneemman yhteiskunnan, kun kasvava tulee kasvattaa jo vallitsevaan yh-

teiskuntaan, jonka jäsen kasvattaja jo on. (Kivelä, 2004, ss. 29 ja 38-39.) Nämä para-

doksit ovat nähtävissä yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin teoreetti-

sissa oletuksissa, sekä Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen 

teoriassa.  

1.2.1 Pedagoginen toiminta 

Kasvatustieteen keskeisiä käsitteitä ovat kasvatus ja sivistys. Ne ovat kuitenkin osoittau-

tuneet ristiriitaisiksi käsitteiksi modernin pedagogiikassa. Kaikista modernin pedagogii-

kan teoreettisista yrityksistä on löydettävissä pedagoginen paradoksi. (Kivelä, 2004, s. 

29). Erilaissa kasvatusteoreettisissa traditiossa painotetaan, joko kasvatus tai sivistys 

ulottuvuutta. Mutta, mitä on pedagoginen toiminta? Sen teoreettista rakennetta ja yleisiä 

ehtoja on pyritty määrittelemään lähinnä mannermaisen kasvatustieteen perinteen lähtö-

kohdista (Kivelä, 1997, s. 39). Jürger Oelkersin esittämän näkemyksen mukaisesti, pe-

dagogisen toiminnan peruslähtökohta on tehdä ero toiminnan ja prosessin välille. Kas-

vatus sijoittuu toimintakategoriaan ja sivistys sijoittuu prosessikategoriaan. Toimintaka-

tegoriaan voidaan sijoittaa siten kasvatus, opetus ja koulutus. Prosessikategoriaan voi-

daan sijoittaa sivistys, sosialisaatio ja oppiminen. (Kivelä, 2000b, ss. 56-57; Siljander, 

2002, s. 23.) 

 

Toimintakategorialla viitataan kasvatuksellisiin tekoihin, joilla pyritään vaikuttamaan 

kasvavan sivistysprosessiin. Kasvatusteot ovat ajallisesti rajoittuneita, niille voidaan 

osoittaa alku ja loppu, sekä kasvatusteoille voidaan osoittaa tekijä. Prosessikategoria 

viittaa yksilön omaan toimintaan, jossa hän on vastavuoroisessa kokemuksellisessa suh-

teessa maailmaan. Sivistysprosessi on ajallisesti jäsennettävissä olevien toimintojen 

jatkumoa, jotka rakentuvat vaiheittain yksilön elämänhistorian aikana. Sivistysprosessi 

onkin ymmärrettävissä koko elämän ajan jatkuvaksi prosessiksi. (Kivelä, 2000b, s. 56.) 

 

Pedagoginen toiminta pitää sisällään sekä kasvatusteoreettiset, että sivistysteoreettiset 

kysymykset. Pedagogisen toiminnan vähimmäisvaatimuksilla tarkoitetaan, millaisten 
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ehtojen kautta eri toimijat konstituoivat pedagogista toimintaa. Kivelän (1997) mukaan 

erityisesti Dietrich Benner ja Klaus Mollenhauer ovat rakentaneet systemaattisesti 

ajanmukaisen pedagogisen teorian määritelmää. Heidän analyyseistä voidaan johtaa 

pedagogisen toiminnan periaatteet, joiden on toteuduttava, jotta voidaan puhua pedago-

gisesta toiminnasta. Nämä periaatteet on tiivistetty neljään periaatteeseen seuraavasti: 

1. sivistyksellisyys 

2. vaatimus itsetoimintaan 

3. kulttuurin presentaatio 

4. kulttuurin representaatio (Kivelä, 1997, s. 39.) 

Yleisellä tasolla sivistyksellisyys viittaa ihmisen eräänlaiseen muovautuvuuteen, ”plasti-

suuteen”. Tämä tarkoittaa periaatetta, että ihminen on sivistyskykyinen ja muuttuva, 

joka kykenee toimimaan suhteessa sosiokulttuuriseen ja toisaalta luonnosta muodostu-

vaan maailmaan. Ihmisen sivistyksellisyyden tunnustaminen on siis eräänlainen ennak-

koehto ymmärtää kasvava potentiaaliseksi toimijaksi käyttämään kieltä, sekä toimimaan 

maailmassa ja sen muodostamassa historiallisessa kontekstissa. (Kivelä, 1997, ss. 39-

40; Siljander, 1998, s. 202). 

 

Vaatimus itsenäiseen toimintaan periaate viittaa sivistyksellisyyden periaatteeseen, kos-

ka konkreettinen sivistyksellisyys muotoutuu vasta pedagogisessa interaktiossa. Kasva-

vaa vaaditaan tekemään enemmän, mitä hän ei vielä osaa tai ei kykene, mutta johon 

hänellä olisi periaatteellinen mahdollisuus. Tällä tavoin kasvava oppii toimimaan itse-

näisesti ja pystyy vaikuttamaan omaan sivistysprosessiinsa. (Kivelä, 1997, ss. 40-41.) 

 

Kulttuurin presentaation periaate viittaa siihen, että pedagoginen interaktio tapahtuu 

aina tietyssä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Vallitsevan yhteiskunnan 

merkityssisällöt ja kulttuuriset toiminnot ovat aina läsnä kasvavan ja kasvattajan inter-

aktiossa. Tämä merkitsee, että kasvava sosiaalistuu, ainakin joltain osin, vallitsevaan 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kasvava ja kasvattaja eivät jaa vallitsevaa kulttuuria samal-

la tavalla, vaan kasvava pyritään vasta tuomaan vallitsevaan kulttuuriseen kontekstiin. 

Itsenäinen toiminta mahdollistuu vasta sitten, kun kasvava on sosiaalistunut yhteiseen 

kielellisesti jaettuun elämismaailmaan. (Kivelä, 1997, ss. 41-42.) 
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Kulttuurin representaation periaate viittaa tulevaisuuteen suuntautuneeseen ulottuvuu-

teen. Tämä tarkoittaa, että pedagogisen toiminnan avulla voidaan ylittää vallitsevat kult-

tuuriset elämänmuodot. Pyritään ennakoimaan uusia tulevaisuuteen suuntautuneita ja 

mielekkäämpiä kulttuurisia toimintoja ja elämänmuotoja. Pedagogisen toiminnan kan-

nalta on huomioitava, että pelkästään kasvavan sukupolven sosiaalistaminen vallitse-

vaan kulttuuriseen yhteiskunnalliseen kontekstiin ei ole pedagogista toimintaa. (Kivelä, 

1997, s. 42.) 

1.2.2 Sosialisaation ja kasvatuksen välinen suhde 

Tämän tutkielman yksi keskeinen käsite on sosialisaatio. Bergerin ja Luckmannin to-

dellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria on sosialisaatioteoria, joten sosialisaatio ja 

kasvatus käsitteiden suhde tulee olemaan ristiriitainen ja ongelmallinen. Seuraavassa 

käsittelen kasvatuksen ja sosialisaation välistä suhdetta. 

 

Kasvatus laajimmassa merkityksessään, antropologisessa merkityksessä, liittää kasva-

tuksen ihmislajin kehitykseen ja kehittymiseen kulttuuriolentona. Se merkitsee ihmisen 

tulemista lajinsa kaltaiseksi, joten kasvatus on nähtävänä ”täyteen ihmisyyteen” tai ”ih-

misen ihmistymiseen” ohjaavana toimintana. Kasvatus suppeassa merkityksessä, psyko-

logisessa merkityksessä, on kasvattajan ja kasvavan välistä tavoitteellista vuorovaiku-

tusta, jonka päämääränä on kasvavan persoonallisuuden kehittyminen. (Antikainen, 

1998, ss. 12-13; Hirsjärvi, 1995, ss. 32-35.) 

 

Kasvatus laajassa merkityksessä on prosessi, jota kutsutaan sosialisaatioksi. Sosiologian 

ja kasvatussosiologian näkökulma kasvatukseen on siis sosiologinen, jossa kasvatus-

käsite on pääasiassa sisällytetty sosialisaatio-käsitteen alakäsitteeksi. Esimerkiksi Anti-

kainen (1998) määrittelee kasvatuksen olevan ”...sosiaalistumista siihen kulttuuriin ja 

sosiaaliseen ympäristöön, jossa ihminen elää” (Antikainen, 1998, s. 14). Kasvatus so-

sialisaationa on lähtöisin Émile Durkheimin (1858–1917) tavasta ymmärtää kasvatus 

yhdeksi sosialisaation muodoksi, jonka tarkoituksena on uusintaa ja säilyttää yhteiskun-

nassa vallitsevat sosiaalisesti annetut arvot ja normit. Kasvatus on siten keino, jolla ai-

kuissukupolvi pyrkii tuomaan lapset niitä ympäröivään yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Durkheimin mukaan sosialisaatio sijoittuu lapsuuteen ja nuoruuteen ja päättyy initiaati-
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oon, jossa heidät otetaan lopullisesti yhteiskunnan jäseniksi. (Antikainen, 1998, ss. 32-

33.) Durkheimilainen käsitys kasvatuksen ja sosialisaation suhteesta on monipuolistunut 

nykyaikaisessa sosiologiassa. Nykyisin sosialisaatio ymmärretään vuorovaikutustapah-

tumaksi, joka on yksilöksi tulemista ja toisaalta toimintakykyiseksi yhteiskunnan jäse-

neksi tulemista. (Siljander, 2002, ss. 44-45.) 

 

Sosiologiassa kasvatus (ja sosialisaatio) ymmärretään prosessina, jossa ei selkeästi mää-

ritellä, mikä on kasvatuksen ja sosialisaation suhde. Hirsjärvi (1995) jäsentää kasvatuk-

sen laajasti sosialisaationa, prosessina, jossa ihminen ohjataan siihen yhteiskuntaa, jossa 

hän elää. Mutta sosialisaatio ei ole passiivista vastaanottamista, eikä ihminen ole ympä-

ristönsä mekaaninen tuote, vaan sosialisaatiossa on kyse aktiivisesta vuorovaikutuksesta 

kasvattajan ja kasvavan välillä. Lapsi luo vanhemmat, samoin kuin vanhemmat luovat 

lapsen. Toisaalta kasvatus suppeassa mielessä on kahden ihmisen välistä vuorovaikutus-

ta, käytännöllistä ja intentionaalista toimintaa. Hirsjärvi erottaa siten kasvatuksen pro-

sessina ja tuotoksena. Kasvatus prosessina on tapahtuma tai tapahtumien sarja. Kasva-

tus tuotoksena tarkoittaa kasvatuksen toivottua lopputulosta. (Hirsjärvi, 1995, ss. 32-

36.) 

 

Hirsjärven määritelmä sisältää kasvatuksen olevan sekä sosialisaatiota, että yksittäisiä 

tekoja tai toimintoja. Mutta hän ei tarkemmin määrittele, mikä on prosessin ja toimin-

nan suhde, sosialisaation ja kasvatuksen suhde. Käsillä olevassa pro gradussa sosialisaa-

tio on prosessikäsite ja kasvatus on toimintakäsite. Ne ovat suhteessa toisiinsa, mutta ne 

eivät ole toisilleen alisteisia. Kuviossa 1. olen kuvannut sosialisaation ja kasvatuksen 

välistä suhdetta pedagogisen toiminnanteorian näkökulmasta. 
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Sivistyksellisyys Kulttuurin presentaatio

YKSILÖ YHTEISÖ

Vaatimus itsenäiseen toimintaan Kulttuurin representaatio

SOSIALISAATIO

KASVATUS

Prosessikategoria

Toimintakategoria

 

Kuvio 1. Sosialisaation ja kasvatuksen käsitteiden välinen suhde. (Vrt. Peltonen, 1997, s. 25) 

Peltosta (1997) ja Kivelää (1997, 2000b) mukailen, olen tiivistänyt yllä olevaan kuvioon 

pedagogisen toiminnan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. (Kuvio 1.) Pedago-

gisen toiminnan neljän periaatteen pohjalta voi paremmin ymmärtää sosialisaation ja 

kasvatuksen, sekä toisaalta yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Sosialisaatio on proses-

sikäsite, johon kuuluvat kaikki sellainen toiminta, jossa kasvavat joutuvat luonnollisesti 

tekemisiin kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkityssisältöjen kanssa (kulttuurinen 

presentaatio). Näiden merkityssisältöjen tulee kuitenkin olla sellaisia, joita kasvavalla 

on periaatteessa mahdollisuus muokata ja tulkita (sivistyksellisyys). Kasvatus on toi-

mintakäsite, johon kuulu kaikki sellainen toiminta, joka viittaa kasvattajan pyrkimyk-

seen valikoida systemaattisesti sellaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia elämismaailmo-

ja, joiden avulla kasvava voi ylittää vallitsevan elämismaailman kontekstin (kulttuuri-

nen representaatio). Näiden sisältöjen avulla kasvattajan tehtävänä on lisäksi huolehtia 

ja vaatia, että kasvava kehittää omaa itsenäistä toimintaansa siten, että he voivat vaikut-

taa omaan sivistysprosessiinsa (vaatimus itsenäiseen toimintaan). (Kivelä, 1997, ss. 39-

43; Kivelä, 2000b; Peltonen, 1997, ss. 25-26.) 

1.3 Paradigman muutos ja tieteenfilosofian perusnäkemykset 

Historian aikana kasvatustieteen paradigmat ovat vaihdelleet yhteiskunnallisten muutos-

ten ja yleensä tieteen kehityksen myötä. Tiede on jatkuvassa liikkeessä ja sen tiedepe-

rustaa arvioidaan jatkuvasti uudelleen. Tämä on synnyttänyt tietynlaisen aaltoliikkeen, 

jossa eri tieteenfilosofiset paradigmat tunnustetaan ”paremmiksi” tiettynä historiallisena 

ajanjaksona. 1960-luku on merkittävä murrosvaihe kasvatustieteessä, silloin useita tie-

teenperusteita arvioitiin uudelleen. Ennen 1960-lukua perinteinen hermeneuttinen peda-
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gogiikka oli vallitsevana paradigmana. Seuraavina vuosikymmeninä kasvatustieteessä 

tutkimus suuntautui pääasiassa teknisen tiedonintressin (empiiris-analyyttinen, uusposi-

tivismi) mukaisesti 1970–80-luvulle saakka. Suunta kääntyi jälleen 1980-luvulla, kun 

tutkimussuuntausten painopiste siirtyi hermeneuttisen tiedonintressin (myös konstrukti-

vismi) mukaiseksi. (Rinne;Kivirauma;& Lehtinen, 2000, ss. 43-45.) 

 

Murros suuntautui 1960-luvulla teknisen tiedonintressin suuntaan, mutta toisaalta myös 

emansipatorisen tiedonintressin (kriittinen kasvatustiede) suuntaan, jossa päähuomio 

kiinnittyi kasvatuksen yhteiskunnallis-poliittisiin sitoumuksiin. Myöhemmin tultaessa 

1980-luvulle kasvatustieteen teorialähtökohdat ovat hajaantuneet moneen suuntaan, 

pääasiassa kasvatustieteen ulkopuolisista tieteistä lähteviksi, kuten psykologiasta ja so-

siologiasta. Myös mannermainen ja anglo-amerikkalainen kasvatustiede yhdistyivät nyt 

uudella tavalla. (Siljander, 1997, s. 335 ja 339.) Näihin murroksiin liittyy myös kon-

struktivismin nousu yhdeksi käänteeksi kasvatustieteessä. Tuona ajanjaksona käänteitä 

on useita ja ne voidaan Siljanderin (2008) mukaa nimetä, ”kommunikatiivinen käänne”, 

”konstruktivistinen käänne” ja ”narratiivinen käänne”. Niiden yhteinen lähtökohta on 

yleinen ja laajempi kulttuuris-yhteiskunnallinen murros. (Siljander, 2008, ss. 76-90). 

 

Kasvatustieteen tieteenhistoriassa konstruktivistinen käänne tapahtui 1980-luvulla, jol-

loin konstruktivismikeskustelu oli varsin vilkasta. Konstruktivistinen oppimisteoria ja 

konstruktivistinen tiedonkäsitys esittivät voimakasta kritiikkiä behaviorismia ja yleensä 

empirististä tiedonkäsitystä vastaan. (Tynjälä, 1999, ss. 37-38.) Konstruktivismi esite-

tään usein uutena paradigmana, vaikka sen keskeiset ideat ja periaatteet voidaan löytää 

myös muista tieteenfilosofian suuntauksista. Tämä koskee varsinkin realismin ja kon-

struktivismin välistä kiistaa. Konstruktivistit voidaan nähdä tietyiltä osin realisteina ja 

vastaavasti realistit konstruktivisteina. (Siljander, 2008, s. 82.) Myös Niiniluodon 

(2003) mukaan realismin ontologia on yhteensopiva monien erilaisten filosofisten pe-

rusnäkemysten, myös konstruktivismin kanssa. Ontologisen realismin vastakohdaksi jää 

vain subjektiivinen idealismi. Tämä kanta johtaa solipsmiin, näkemykseen, jossa todel-

lisuus rakentuu vain yksilön kokemuksen kautta ja totta on vain jokaisen oma kokemus. 

Tämä ei ole yleisesti hyväksytty kanta kasvatustieteessä. (konstruktivismi hyvin jyrkäs-

sä muodossa esitettynä on subjektiivista idealismia) (Niiniluoto, 2003, ss. 29-32.) 
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Näin konstruktivismi kietoutuu historiallisesti, teoreettisesti ja käsitteellisesti erilaisiin 

tieteenfilosofisiin ja tietoteoreettisiin suuntauksiin. Esittelen lyhyesti muutamia tieteen-

filosofian ja tietoteorian näkemyksiä, jotka liittyvät läheisesti konstruktivismikeskuste-

luun, siihen kuuluvina tai vastustavina kantoina. Raatikaisen (2004) mukaan ihmistie-

teiden tieteenfilosofiasta voidaan erottaa toisistaan seuraavat suuntaukset:
 2

 Empirismi 

(positivismi, behaviorismi), realismi ja relativismi (konstruktivismi). (Raatikainen, 

2004, s. 15). 

 

Empirismin suuntauksista positivismi ja behaviorismi ovat vaikuttaneet kasvatustietee-

seen monin tavoin. Positivismin tunnuspiirteitä ovat tieteiden ykseys, metafysiikan kiel-

täminen epätieteellisenä sekä havainnointiin perustuvan tieteen keskeinen asema. Posi-

tivististen tieteiden, myös ihmisen toimintaa ja yhteiskuntaa tutkivien tieteiden, tulee 

käyttää tieteellisenä menetelmänä järkeilyä ja havainnointia oikein yhdistettynä. Positi-

vismin keskeisen käsityksen, reduktionismin mukaan, kaikki erityistieteet voidaan pa-

lauttaa johonkin perustavampaan tieteeseen. Esimerkiksi, kasvatustiede  psykologia 

 biologia  kemia  fysiikka. Käsitteellisessä reduktiossa kaikki erityistieteen käsit-

teet voidaan määritellä perustavamman tieteen käsitteillä. Teoreettisessa reduktiossa 

kaikki erityistieteen teoriat ja lait voidaan johtaa perustavamman tieteen teorioista ja 

laeista. (Raatikainen, 2004, ss. 15-17 ja 27-28; Sintonen, 2002, ss. 50-51 ja 55-60.) 

 

Behaviorismin
3
 merkitys on suuri kasvatustieteen kannalta. Reduktionismiin beha-

viorismi liittyy keskeisesti, koska behaviorismin mukaan mentaaliset käsitteet voidaan 

                                                 
2
 Yksiselitteistä jakoa tieteenfilosofian suuntauksista ei voida tehdä, koska erottelujen kriteerit vaihtelevat 

suuresti koulukuntien välillä. Esimerkiksi Niiniluodon ja Saarisen (2002) mukaan1900-luvun filosofiassa 

on ollut tavallista erottaa kolme pääsuuntaa: Marxismi (sosialistiset maat), fenomenologis-

eksistentialistinen filosofia (mannermainen filosofia) ja analyyttinen filosofia (anglosaksiset maat, Skan-

dinavia ja Itävalta). Nykyisin maantieteelliset jakolinjat ovat murtuneet. Osa filosofisista suuntauksista on 

vaikea sijoittaa mihinkään tiettyyn kategoriaan. (Niiniluoto & Saarinen, 2002, ss. 14-18.) 

3
 Konstruktivistit esittävät behaviorismin ”tiedon siirtona”, joka on lineaarista yksisuuntaista vaikuttamis-

ta, jossa opettajan opetusakti tuottaa kausaalisesti toivotun oppimisen tuloksen. He kritisoivat beha-

viorismin pedagogiikkaa, koska se ei huomio oppijan kognitiivisia prosesseja. Suomessa, esimerkiksi 

Erkki Viljanen (1973) näkee behavioristisen opetustapahtuman kausaaliketjun sijaan interaktioprosessina, 

jossa opettaminen ja oppiminen ovat kasvattajan ja kasvatettavan välinen interaktio. Tässä interaktiossa 

kasvattaja välittää asettamansa kasvatustavoitteen mukaiset opetuksen sisällöt tietyllä kasvatusmenetel-

mällä kasvatettavalle yksilölle. (Viljanen, 1973, ss. 40-82.) Tässä mielessä kritiikki ei ole perusteltua. 
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palauttaa käyttäytymiseen. Behaviorismissa ihmistä tutkittiin ulkoisen käyttäytymisen 

perusteella ärsyke-organismi-reaktio (S-O-R) ketjun avulla, jossa tietty ärsyke aiheuttaa 

kausaalisesti reaktion, jota voidaan säädellä vahvistamalla tai rankaisemalla. Tässä mal-

lissa ihmisen kognitiiviset prosessit olivat eräänlainen ”musta laatikko”, joita ei voida 

tutkia. Kasvatustieteessä behaviorismi on ollut merkittävä suuntaus oppimisteoreettises-

ti ja pedagogisesti. (Rauste-von Wright;von Wright;& Soini, 2003, ss. 148-149; Tynjälä, 

1999, ss. 29-31.) 

 

Realismi on tieteenfilosofinen kanta, joka hyväksyy ei-havaittavien teoreettisten olioi-

den olemassaolon ihmismielestä, kielestä ja teorioista riippumatta. Näin ollen todelli-

suus ei rajoitu ihmisaistein havaittaviin ilmiöihin, vaan todellisuutta on olemassa myös 

ihmisestä riippumatta. Tämä näkemys on vastakkainen positivismiin ja jyrkkään relati-

vismiin. Positivismissa kielletään tällaisten olioiden olemassaolo ja jyrkässä relativis-

missa tai konstruktionismissa ne ovat vain sosiaalisia konstruktioita. (Raatikainen, 

2004, ss. 70-71.) Realismin todellisuuskäsityksen perusmerkitys on ontologinen. Oliot, 

esineet ja ilmiöt ovat todellisia riippumatta siitä havaitseeko ihminen niiden olemassa-

olon. Sitä vastoin ihmismielestä riippuvaisia todellisuuksia ovat ihmisten käsitykset, 

tunteet ja asenteet. Mutta nämä ihmismielen ajatuskonstruktiot eivät määrää sitä, minkä-

lainen todellisuus on. Aluksi realismin näkemyksiä puolustettiin positivismia vastaan, 

mutta myöhemmin sen päävastustajaksi ovat nousseet jyrkät relativistiset ja konstruk-

tionistiset näkemykset. (Niiniluoto, 2003, ss. 28-30.) Nykyinen realismi on maltillinen 

kriittinen realismi, jonka mukaan tieteellä ei ole varmoja totuuksia, vaan tieteelliset teo-

riat ovat lähellä totuutta tai on perusteltua uskoa niin. (Niiniluoto, 1990, ss. 62-64.) 

 

Relativismi on tieteenfilosofinen näkemys, joka korostaa tiedon suhteellisuutta. Relati-

vismin erilaisia muotoja tieteessä ovat konstruktionistiset suuntaukset, joissa relativismi 

esiintyy maltillisena tai jyrkkänä. Maltillinen relativismi on tieteessä yleisesti hyväksyt-

ty, sen sijaan jyrkkä relativismi ei ole tieteessä yleisesti hyväksytty. Jyrkästä relativis-

mista voidaan erottaa toisistaan kaksi muotoa. 1) Tiedollinen relativismi, jossa tieto ja 

totuus ovat aina suhteellisia kulttuuriin, uskomusjärjestelmään, käsitteelliseen viiteke-

hykseen tms. 2) Käsitteellinen relativismi, jonka mukaan käsitteellisiä viitekehyksiä ei 

voida sovittaa yhteen, eikä niitä voida laittaa paremmuusjärjestykseen. Jyrkän relativis-

min mukaan myös totuus on suhteellista, joka jyrkimmillään johtaa ajatukseen, että 
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kaikki uskomukset ovat tosia. Konstruktionistiset näkemykset ovat suosittuja kasvatus-

tieteessä ja tieteessä yleensäkin. Kuitenkin konstruktionismi, ainakin jyrkässä muodos-

sa, joutuu vaikeuksiin juuri relativistisen totuusnäkemyksen vuoksi. (Raatikainen, 2004, 

ss. 42-45 ja 64-66.) 

 

Kiikeri ja Ylikoski (2004), myös Niiniluoto (2003) ovat tarkastelleet tarkemmin relati-

vismia, ja sen ongelmia. Relativismin eri lajit muodostuvat hyvin kiistanalaisiksi, var-

sinkin silloin, kun ne koskevat sellaisia filosofisia käsitteitä, kuten tieto, rationaalisuus, 

totuus tai todellisuus (Kiikeri & Ylikoski, 2004, ss. 208-215; Niiniluoto, 2003, ss. 251-

278). Sitä vastoin Gergen (1985) puolustaa (sosiaaliseen) konstruktionismiin liittyvää 

relativismia huomauttamalla, että tieteessä kaikkia totuuksia ei tarvitse sallia. 

Tieteellinen toiminta on yhteisöllistä toimintaa, jota hallitsevat normatiiviset säännöt. 

Ne ovat historiallisesti ja kulttuurisesti määräytyneitä ja näin ollen ne ovat aina kritiikin 

ja muutoksen kohteina. Kaikki ”totuudet” eivät ole totta, jos ne eivät täytä tieteellisen 

yhteisön itselleen asettamia normeja. (Gergen, 1985, ss. 273.) 

1.3.1 Tietoteorian lähtökohtia 

Tietoon liittyviä käsityksiä voidaan lähestyä ontologian ja epistemologian kautta. Onto-

logia on filosofinen oppi siitä, millaisista olioita maailma on muodostunut. Epistemolo-

gia tarkoittaa tieto-oppia, tietoa koskevien kysymysten filosofista tarkastelua. Epistemo-

logiset kysymykset tarkastelevat mm. tiedon ja tietämisen mahdollisuutta, tiedon luon-

netta, lajeja ja alkuperää. (Niiniluoto, 2003, ss. 28-29 ja 32.) Epistemologiaan liittyy 

keskeisesti kysymys totuudesta ja totuuden määrittelystä. Mitä on totuus, miten todelli-

suus näyttäytyy? Totuutena voidaan esittää erilaisia tiedon kriteerejä. Näistä tiedon kri-

teereistä erilaiset tietoteoreettiset näkemykset esittävät jyrkästikin toisistaan poikkeavia 

totuuskäsityksiä. (Lammenranta, 1993, ss. 82-88.) Konstruktivistinen tietoteoria on saa-

nut vaikutteita rationalismin, empirismin ja pragmatismin tietoteorioista (Tynjälä, 1999, 

ss. 23-25.), joten esittelen lyhyesti niiden keskeiset perusajatukset. 

 

Klassisen määritelmän mukaan ”tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus”, jossa vedotaan 

uskomuksen, totuuden ja pätevien perusteluiden käsitteisiin. Kaikkien kolmen ehdon 

ollessa voimassa, ne periaatteessa riittävät täyttämään tiedon ehdot. (Lammenranta, 
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1993, s. 79; Niiniluoto, 1980, ss. 136-138). Tiedosta voidaan erottaa kolme toisistaan 

erillistä, mutta toisiin vaikuttavaa osaa, tiedonsisältö, tiedonsubjekti ja tiedonkohde 

(Kuvio 2.). 

Merkittävimmät

tietoteorian ongelmat

koskevat tiedonsubjektin

ja tiedonkohteen välistä

ongelmaa. tiedon

kohde

tiedon

subjekti

tiedon

sisältö

 

Kuvio 2. Tiedonprosessin elementit (Niiniluoto, 1980, s. 138). 

1) Tiedon sisältö tarkoittaa propositiota, väitelauseita. 2) Tiedon subjekti tarkoittaa hen-

kilöä tai ryhmää. Subjektiivinen tieto on henkilön mielessä olevaa ”tietämisen tilaa” tai 

toisaalta subjektin henkilökohtaisia näkemyksiä tai käsityksiä. Tiedon subjektin ja tie-

don sisällön suhde voidaan ymmärtää paremmin sijoittamalla tiedon subjekti kuuluvaksi 

maailmaan 2 ja tiedon sisältö maailmaan 3.
4
 Tiedon sisältö on sosiaalisesti muotoutunut 

erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Tiedon subjektin ja tiedon sisällön välinen suhde 

on siten erilaisten merkitysten suhdetta. (Niiniluoto, 1980, ss. 125-130 ja 139.) 3) Tie-

don kohde on objektiivista tietoa, joka on tiedon subjektin ulkopuolelle. Objektiivisella 

tiedolla voidaan tarkoittaa myös totuudellista tietoa, jolloin tiedon sisältö ja tiedon koh-

de vastaavat toisiaan korrespondenssiteorian tai jonkin muun totuusteorian mukaisesti. 

Tiedon kohteena voivat olla yksityiset ilmiöt, prosessit, tosiasiat, lait ja säännönmukai-

suudet. (Niiniluoto, 1980, ss. 108-112 ja 139.) 

 

Tietoteorian merkittävimmät ongelmat ovat tiedon subjektin ja tiedon kohteen välinen 

suhde. Tästä suhteesta on historian aikana esitetty hyvin paljon erilaisia näkemyksiä. 

Karkeasti jaettuna erilaiset tietoteoreettiset näkemykset jaetaan empiristisiin ja rationa-

                                                 
4
 Karl Popper (1902–1994) erottaa toisistaan maailman1, johon kuuluvat fysikaaliset kappaleet ja proses-

sit, maailman 2, johon kuuluvat subjektiiviset mielentilat ja tapahtumat, maailman 3, johon kuuluvat 

ihmisten sosiaalisen toiminnan tuotteet, kuten kulttuurin ja yhteiskunnan kaikki osa-alueet. (Niiniluoto, 

1990, ss. 14-42.) Käsittelen Popperin maailmoja tarkemmin kappaleessa 3.2. 
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listisiin näkemyksiin, sen mukaan miten niissä nähdään tiedon hankintaan liittyvä lähde 

ja miten niissä ymmärretään todellisuuden luonne. 

 

Empiristit korostavat, että todellisuudesta saadaan tietoa vain aistihavaintojen perusteel-

la ja tieteen on perustuttava kokeelliseen tutkimukseen. Aistihavaintoon liittyvä koke-

mus on siten, tiedon lähde ja tiedon kriteeri. (Juti, 1998, ss. 217-219; Nordin, 1999, ss. 

268-269.) Empiristisen tietoteorian näkemyksen mukaan tiedon ja todellisuuden välillä 

on vastaavuussuhde, korrespondenssi. Totuuden korrespondenssiteorian mukaan tieto 

on totta silloin, kun se vastaa todellisuutta kuvaavia tosiasioita. Silloin kun tieto ei vas-

taa todellisuutta, se on epätosi, eli todellisuuden vastainen. (Lammenranta, 1993, s. 82.) 

 

Rationalistit puolestaan ajattelevat, että ihminen ei ymmärrä todellisuutta suoraan ha-

vaintojensa pohjalta, vaan tiedon ensisijainen lähde on järki ja ajattelu sekä intellektu-

aalinen intuitio. Tämä mahdollistaa myös sellaisen tiedon tuottamisen, joka ei liity ais-

tihavaintoihin. Rationalistien mielestä ihmismielessä on apriorisia eli aistikokemuksia 

edeltäviä ideoita ja käsitteitä tai kyky liittää ja järjestää erilaiset aistihavainnot järkevik-

si kokonaisuuksiksi. Näin ollen rationalistit kieltävät tiedon korrespondenssiteorian ja 

pitävät tiedon totuutena sellaista tietoa tai todellisuutta, jonka voi perustella järjen tai 

ajattelun kautta. (Reuter, 1998, ss. 189-190; Nordin, 1999, ss. 233-234.) 

 

Pragmatistinen tietoteoria on jotakin, joka on tyydyttävää tai hyödyllistä tai mitä tulevat 

kokemukset eivät kumoa, eli totuutena ja tietona voidaan kuvata käytännössä toimivaa 

tietoa. Totuus ei kuitenkaan ole empiristien tarkoittamaa korrespondenssia, eikä rationa-

listien ajatusta, että totuus syntyisi vasta ajattelun ja järjen kautta. (Pihlström, 2008, ss. 

25-29.) Pragmatistien mukaan tieto on jatkuvasti muuttuva ja toiminnassa oleva proses-

si. Ihminen on aktiivinen olento, jonka oma toiminta on keskeistä tiedonmuodostukses-

sa. Juuri käytännössä toimiva tieto on oleellista, ei se, vastaako tieto jotain todellisuutta. 

Tiedon tärkein tehtävä on auttaa ihmistä organisoimaan toimintaympäristöään siten, että 

hän voi ratkaista ongelmatilanteita mielekkäällä tavalla. (Siljander, 2002, s. 208.) 
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2 YKSI VAI MONTA KONSTRUKTIVISMIA 

Kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa konstruktivismi esitetään usein uutena 

oppimiskäsityksenä tai konstruktivistisena käänteenä. Tällainen puhe viittaa 

näkemykseen, että konstruktivismi on yhtenäinen ja uusi paradigma kasvatustieteessä. 

(Tynjälä, 1999, s. 28). Kasvatustieteessä on tapahtunut 1980-luvulta alkaen ns. 

konstruktivistinen käänne (Siljander, 2008, ss. 82-84), mutta mistään yhtenäisestä 

paradigman muutoksesta tuskin voidaan puhua. Seuraavissa kappaleissa pohdin 

konstruktivismin olemusta ja kyseenalaistan yhtenäisen paradigman oletuksen. 

 

Kirjallisuudesta löytyy analyysejä, joissa konstruktivismi esitetään yhtenäisenä. 

Esimerkiksi Paul Ernestin (1995) mukaan kasvatustieteessä konstruktivismi voidaan 

ymmärtää, joko yhtenäisenä paradigmana tai erilaisina toisistaan poikkeavina 

suuntauksina. Yhtenä paradigmana esitettynä konstruktivismi nähdään kritiikkinä ja 

edistysaskeleena naiville empirismille ja klassiselle behaviorismille. Konstruktivistinen 

paradigman muutos perustuu ajatukselle, että tietävä subjekti on aktiivinen, jonka 

konstruoima tieto on yksilöllistä ja se perustuu aikaisemmin konstruoituun tietoon. 

(Ernest, 1995, ss. 459 ja 461-462.) Kokonaisajattelussa Ernest jakaa tieteen 

tutkimusmetodologioiden mukaisesti kolmeen paradigmaan. (Vrt. Habermas, 1975)
5
 

a) Tieteellinen tai uuspositivistinen paradigma, jonka tutkimusmetodina on 

kvantitatiivinen lähestymistapa. 

b) Tulkitseva tai konstruktivistinen paradigma, jonka tutkimusmetodina on 

kvalitatiivinen lähestymistapa. 

c) Kriittinen paradigma, joka perustuu kriittiseen teoriaan, joka pyrkii edistämään 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja muutosta. 

Näin esiteltynä, konstruktivismi on yhtenäinen paradigma. (Ernest, 1995, ss. 463-464.) 

Tärkeää on huomioida, että tiede voidaan jakaa paradigmoihin myös toisilla kriteereillä. 

                                                 
5
Habermas jakaa tieteen tiedonintressien mukaisesti kolmeen osaan tiedonintressiteoriassaan. a) Tekninen 

tiedonintressi, jonka intressi on työ. Vastaavina tieteinä ovat empiirisanalyyttiset tieteet, joiden tarkoituk-

sena on luonnontieteellisen informaation kerääminen. b) Praktinen tiedonintressi, jonka intressi on kieli. 

Vastaavina tieteinä ovat hermeneuttiset tieteet, joiden tavoitteena on tulkinta. c) Emansipatorinen tiedon-

intressi, jonka intressi on valta. Vastaavina tieteinä kriittinen yhteiskuntatiede, jonka tavoitteena on maa-

ilman muuttaminen ja emansipaatio. (Habermas, 1975, ss. 118-141.) 



25 

 

 

2.1 Konstruktivismin alustavaa määrittelyä 

Käsitteillä konstruktivismi ja konstruktionismi tarkoitetaan käsitystä, jossa tiede, oppi-

minen, sosiaalinen toiminta ja yleensäkin ihmisen kaikkea toimintaa tarkastellaan kon-

struktio (construct) metaforan kautta. Konstruktio metafora tarkoittaa mentaalisten ra-

kenteiden (tietojen, taitojen, oppimisen ja kokemusten) jatkuvaa muovautumista erilai-

sissa prosesseissa. Metaforaan sisältyvät sekä akkommodaation että assimilaation käsit-

teet. Konstruktio metaforaa käytetään oppimisteorioiden lisäksi sosiologiassa, esimer-

kiksi Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa, jossa 

metafora laajenee käsittämään myös sosiaalisiin suhteisiin. Konstruktio metaforaan si-

sältyy ajatus, että ymmärtäminen perustuu aktiiviseen, yksilölliseen ja persoonalliseen 

konstruktioon, jotka rakentuvat aikaisemmista tiedoista. (Ernest, 1995, ss. 461-462.) 

Konstruktio metafora sisältyy jo von Glaserfeldin (1989) muotoilemaan konstruktivis-

min ensimmäiseen periaatteeseen: 

”Tiedostava (cognizing) subjekti ei ota tietoa vastaan passiivisesti, vaan ra-

kentaa sen aktiivisesti” (von Glaserfeld, 1989, s. 162). 

Konstruktio metaforaa voidaan purkaa myös kysymällä, mitä ja miten konstruoi-

daan? Konstruoidaanko a) tietoja ja käsitteitä yksilön päähän, b) yhteistä tulkintaa 

jostain asiasta, c) sääntöjä tai instituutiota, jota yksilöt noudattavat, d) esineitä tai 

esinejärjestelmiä. Lisäksi on tärkeää huomioida ymmärretäänkö konstruktio yksilös-

sä vai yhteisössä tapahtuvana prosessina. (Miettinen, 2000, s. 276.) Jokaisessa edellä 

mainitussa kohdassa painotetaan erilaista konstruoinnin kohdetta. a) viittaa yksilöön 

tiedon rakentajana, b) viittaa tieteeseen, jossa rakennetaan erilaisia teoreettisia malle-

ja, c) viittaa historiallis-yhteiskunnallisiin konteksteihin ja d) viittaa johonkin tarkoin 

rajattuun rakentamisen kohteeseen (Puolimatka, 2002, ss. 34-35). 

 

Hacking (2009) ihmettelee omassa analyysissaan konstruktio metaforan liian yleistä 

käyttöä ja kysyy, onko käsitteellä enää suurtakaan informaatioarvoa, jos kaikki on 

(sosiaalista) konstruktiota. Konstruktio metafora on moniselitteinen käsite, josta tulee 

erottaa toisistaan konstruktio prosessina ja konstruktio prosessin tuloksena. Esimer-

kiksi konstruktio prosessina tarkoittaa kaikkia niitä tapahtumia, joita henkilö on his-

toriallisesti kokenut. Näiden sosiaalisten prosessien lopputuloksena on muodostunut 
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henkilö (minä), jota voidaan myös kutsua sosiaaliseksi konstruktioksi. Nämä merki-

tykset kietoutuvat kuitenkin yhteen, mutta Hackingin mielestä ne on tärkeää erottaa 

toisistaan. Esimerkiksi vammaisuus kategoriana on ymmärrettävissä vain tietyissä 

kehyksissä, tästä seuraa, että vammaisuus on kulttuurisesti tuotettu. Kaikki mikä on 

kulttuurisesti tuotettua, on tulos ja toisaalta, kulttuurinen tuottaminen on prosessi. 

Tämä tarkoittaa, että vammaisuus on tuotettu (tulos) historiallisesti olemassa olevissa 

sosiaalisissa konteksteissa. Mutta prosessina vammaisuus on tuotettu ja tuotetaan 

jatkuvasti samassa sosiaalisessa kontekstissa. Sosiaalikonstruktivistisessa tutkimuk-

sessa tutkija on kuitenkin kiinnostunut konstruktiosta nimenomaan prosessina. 

(Hacking, 2009, ss. 59-64.) 

 

Konstruktivismi ja konstruktionismi ovat käsitteinä tuttuja kasvatustieteessä, psykologi-

assa ja sosiologiassa. Käsitteiden merkitys ja niiden ero jäävät kuitenkin usein hämärik-

si. Suomalaisessa kasvatustieteessä ja psykologiassa konstruktivismi nähdään kapea-

alaisesti oppimisteoreettisena näkemyksenä, jonka lähtökohdat ovat kognitiivisessa 

psykologiassa. Sen sijaan sosiologiassa konstruktionismi keskustelun lähtökohdat ovat 

pääasiassa tiedonsosiologiassa, jota on käyty erillään kasvatustieteen oppimispsykologi-

sesta keskustelusta. Kansainvälisessä kirjallisuudessa konstruktivismi ja konstruktio-

nismi saavat kuitenkin laajempia merkityksiä. (Miettinen, 2000, ss. 277-279.) 

 

Konstruktivismi perustuu yksilökeskeiseen näkemykseen tiedon ja todellisuuden raken-

tumisessa. Konstruktivismi on jatkoa kehityspsykologian ja kognitiivisen psykologian 

perinteille, joiden mukaan ihminen on informaation prosessoija. (Saariluoma, 2001, s. 

30). Konstruktivismi on kiinnostunut yksilön kognitiivisten toimintojen tutkimisesta. 

Tällöin tarkastelun kohteena ovat ihmisen erilaiset kognitiiviset prosessit, kuten havait-

seminen, tarkkaavaisuus, mieltäminen, oppiminen, muisti, ajattelu ja kieli. Suuntauksel-

le on ominaista ihmisen näkeminen tavoitteellisesti toimivana olentona, joka voidakseen 

toimia, hankkii tietoa ulkoisesta todellisuudesta. Ympäristöstä saatavan tiedon aktiivi-

nen muokkaus, tulkinta ja varastointi ovat olennainen tekijä toimintaa ohjaavien ”sisäis-

ten mallien” muodostumisessa. (Miettinen, 1984, ss. 11-12) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on sosiologinen näkemys, jonka mukaan tieto todellisuu-

desta välittyy ja muuttuu erilaisissa sosiaalisissa prosesseissa. Näkemyksen mukaan 
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kaikki todellisuudet ovat sosiaalisesti rakentuneita. Myös ihmisyys ja identiteetti ovat 

sosiaalisesti rakentuneita ja sosiaalisesti muokattavissa. (Aittola, 2012, s. 71.) Sosiaali-

nen konstruktionismi tarkastelee miten yksilön tiedolliset rakenteet syntyvät ja kehitty-

vät yhteisöllisten ja kulttuuristen ehtojen kautta. (Kauppila, 2007, ss. 55-89; Puolimatka, 

2002, ss. 39 ja 68-75). Ihmisyys on siten sosiokulttuurinen muuttuja. Ihmisen biologiset 

ominaisuudet eivät määritä niitä lukemattomia kulttuurisia ominaisuuksia ja tapoja, joita 

ihmiset ovat rakentaneet. Jokainen ihminen rakentaa minuutensa siinä sosiaalisessa kon-

tekstissa, jossa elää. Ihmiset rakentavat yhdessä inhimillisen maailman, sen kaikki so-

siokulttuuriset ja psykologiset rakennelmat. ”Homo sapiens on aina myös homo soci-

us”. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 61-63) 

2.2 Erilaisia konstruktivismin jäsentely-yrityksiä kasvatustieteessä 

Seuraavaksi käsittelen konstruktivismin ja konstruktionismin erilaisia jäsentely-

yrityksiä sekä eroavuuksia, joita kansainvälisessä konstruktivismikeskustelussa on 

esitetty. Miettinen (2000) on osoittanut kansainvälisestä kasvatustieteen ja psykologian 

konstruktivismikeskustelusta neljä osittain toisiinsa kietoutunutta kerrostumaa, joiden 

avulla konstruktivistisia suuntauksia voidaan erotella (Miettinen, 2000, s. 279). 

 

Ensimmäinen kerrostuma on filosofinen, jossa konstruktivismi jaetaan kolmeen osaan, 

niiden tietoteoreettisten lähtökohtien perusteella. Realistinen konstruktivismi hyväksyy 

oppimisen ja opetuksen lähtökohdiksi tieteen todeksi osoittamat teoriat, käsitteet ja 

faktat. Radikaali konstruktivismi nostaa subjektin kokemuksen oman oppimisen ja 

maailmankuvan rakentamisen keskiöön. Tämä johtaa viime kädessä solipsismiin, 

maailmankuvaan, jossa todellisuus rakentuu vain yksilön kokemuksen kautta ja totta on 

vain jokaisen oma kokemus. Se on myös relativistinen kanta, jossa tiedon 

objektiivisuudesta ei ole yhteistä näkemystä. Sosiaalinen konstruktivismi viittaa 

realismin ja relativismin vastakkainasettelun purkamiseen. Siinä pyritään yksilön ja 

ympäristön yhtäaikaiseen muuttumiseen, sekä tietoisuuden ja ulkoisen maailman 

vastakkainasettelun purkamiseen. (Miettinen, 2000, ss. 279-280.) 

 

Toinen kerrostuma on opetuksellisiin sovellutuksiin suuntautuvien konstruktivististen 

mallien kehittelyä. Koska konstruktivismin yleisiä periaatteita ei voi käyttää sinänsä 
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opetuksen malleina, on konstruktivismin sovellusten etsittävä täydentäviä malleja 

filosofian ja psykologian erilaisista teorioista ja käsitteistä. Esimerkiksi von 

Glasersfeldin radikaali konstruktivismi perustuu Jean Piaget’n geneettiseen 

epistemologiaan sekä teoriaan lapsen kehityksestä. (Miettinen, 2000, s. 280.) 

 

Kolmas kerrostuma on konstruktivismin esittäminen kognitiivisen psykologian tuloksiin 

perustuvana uutena oppimisteoriana. Tämän näkemyksen mukaan konstruktivismi on 

uusi oppimisen teoria, joka pystyy ratkaisemaan aikaisempien oppimisen ja opetuksen 

tutkimisen ongelmia. Näkemys perustuu kognitiotieteen uusimpiin tutkimustuloksiin, 

joiden perusteella voidaan hahmottaa uuden oppimisteorian ydin. Uusi oppimisteoria 

painottaa yksilön kognitiivisia prosesseja ja metakognitiivisia taitoja uuden 

oppimisessa. (Miettinen, 2000, ss. 280-281.) 

 

Neljäs kerrostuma on keskustelu erilaisten konstruktivismikäsitysten erottelujen 

kriteereistä. Tämä tarkoittaa, että konstruktivismikeskusteluun on otettu sellaisia 

teoriasuuntauksia, jotka eivät kutsu itseään konstruktivismiksi. Tähän kategoriaa 

sisällytetään sosiokulttuuriset ja kontekstuaaliset suuntaukset, jossa oppiminen nähdään 

yhteisöllisenä, kulttuurisena ja intersubjektiivisena toimintana. Näitä suuntauksia 

pidetään konstruktivismissa joko yksilökonstruktivismin lajina, jossa sosiaaliset suhteet 

nähdään yksilön toiminta kautta. Toisaalta niitä pidetään erillisenä vaihtoehtoisina 

käsityksinä yksilöä korostavalle näkemykselle. (Miettinen, 2000, s. 281.) 

2.2.1 Konstruktivismin jäsentelyä kansainvälisessä keskustelussa 

Konstruktivismi ja konstruktionismi käsitteiden käyttö on laajentunut sisältämään lähes 

kaikkea tieteen ja elämän alueita. Hacking (2009) on verrannut konstruktio-käsitteen 

käyttöä syöpäsoluun, jonka käyttö on muuttunut hallitsemattomaksi. (Hacking, 2009, ss. 

13-15). Samoin on käynyt yrityksissä jäsentää konstruktivismin eri suuntauksia 

järkeviksi kategorioiksi, joten kokonaiskuvan luominen on mahdotonta. Aihetta on 

käsitelty niin monista näkökulmista, että mitään uutta konstruktivismikeskusteluun on 

vaikea löytää. (Siljander, 2008, s. 82). Seuraavaksi esittelen erilaisia konstruktivismin ja 

konstruktionismin jäsennysyrityksiä kansainvälisessä kasvatustieteen keskustelussa. 
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Paul Ernestin (1995) mukaan konstruktivismi voidaan nähdä monimuotoisena, jossa se 

jaetaan erilaisiin suuntauksiin ontologisin, epistemologisin, metodologisin ja pedagogi-

sin perustein. Ernest erottaa toisistaan viisi konstruktivismin lajia. (Ernest, 1995, ss. 

465-466.) 

1) Triviaali konstruktivismi kohdistaa huomion vain yksilön konstruktioon, jossa 

tiedostava subjekti rakentaa aktiivisesti itse tietonsa ja maailmaansa. Toisaalta se 

perustuu informaatio-prosessoinnin teoriaan, jossa ihmismielen toiminnan ym-

märtämisessä käytetään tietokone metaforaa. Aivot prosessoivat tietoa, joka pe-

rustuu aivojen sähkökemiallisiin hermoimpulsseihin. 

2) Radikaali konstruktivismi kohdistaa huomion vain yksilön konstruktioon ja se 

perustuu von Glaserfeldin esittämään kahteen konstruktivismin periaatteeseen. 

Ensinnäkin yksilö rakentaa tietonsa aktiivisesti itse. Toisaalta kognition tehtävänä 

on sopeutuminen ja se palvelee kokemuksellisen maailman organisointia, ei onto-

logisen todellisuuden paljastamista. Eli, tiedon ei tarvitse vastata ontologista to-

dellisuutta. 

3) Sosiokulttuurinen konstruktivismi kohdistaa huomion yksilö- ja sosiaaliseen 

konstruktioon, jossa yksilö nähdään strategisena toimijana, ”pelaajana”, joka on 

enemmän kuin informaation käsittelijä. Tässä lähestymistavassa myönnetään sosi-

aalinen interaktio ja sosiokulttuurinen konteksti olennaisena ja tärkeänä osana tie-

don rakentumisessa. 

4) Sosiaalinen konstruktivismi kohdistaa huomion yksilö- ja sosiaaliseen kon-

struktioon. Se tarkastelee yksilöllisen subjektin ja sosiaalisen ryhmän keskinäistä 

yhteyttä toisiinsa. Subjekti rakentuu yksilöprosessina, mutta toisaalta subjekti ra-

kentuu interaktiossa toisten kanssa. Subjektin rakentumisen perusta ei siten palau-

du puhtaasti yksilölliseen mieleen, vaan subjektin rakentumisen lähtökohta on kie-

li, kielellinen interaktio ja dialogi. Sosiaalisesti rakennettu maailma muodostaa 

yhteisiä kokemuksia taustalla olevasta fyysisestä maailmasta. 

5) Sosiaalinen konstruktionismi kohdistaa huomion vain sosiaaliseen konstrukti-

oon. Tämä muistuttaa sosiaalista konstruktivismia, mutta tässä lähestymistavassa 

sosiaalisuus on etusijalla yksilöön nähden. Mieltä tarkastellaan sosiaalisen ulottu-

vuuden sisäistämisenä, jossa ihmisen mieli rakentuu sosiaalisen todellisuuden 

kautta. (Ernest, 1995, ss. 469-475, 479-481 ja 483.) 
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Richard S. Prawat (1996) jakaa omassa analyysissään konstruktivismin versiot filosofi-

sen alkuperän mukaisesti moderneihin tai postmoderneihin konstruktivismin lajeihin. 

“This article attempts to situate the various versions of constructivist theory 

by tracing their philosophical origins. Two of constructivisms, schema and 

information-processing theory, represent traditional epistemologies and 

thus, by definition, are modernist in orientation. The remaining four con-

structivisms adopt a postmodern stance.” (Prawat, 1996, s. 215.) 

Prawatin mukaan modernin filosofiaan kuuluu lähtökohtaisesti kolme perusväitettä. 

Ensimmäisen oletuksen mukaan tieto on pääasiallisesti yksilön omaisuutta. Toinen ole-

tus liittyy dualistiseen lähtökohtaan, jossa ihmismieli ja maailma erotetaan toisistaan. 

Kolmas oletus koskee tietoa, jonka moderni uskoo olevan rationalistien tavoin deduktii-

visesti saavutettavissa tai realistien tavoin induktiivisesti saavutettavissa. Molemmissa 

tapauksissa tieto on pääteltävissä olevan systeemin tuotos. Postmoderni konstruktivismi 

pyrkii ylittämään nämä modernin oletukset. (Prawat, 1996, s. 215 ja 217.) 

 

Moderniin perustuvia konstruktivismeja ovat radikaali konstruktivismi ja informaation 

prosessoinnin teoria, IP-teoria. Ne osoittavat selkeästi modernin dualistisen oletuksen, 

jossa ihmismieli ja maailma nähdään toisistaan erillisinä. 

1) Radikaalin konstruktivismin keskeinen käsitys on, että subjekti on itse-

organisoituva (self-organization) organismi, joka ymmärretään synnynnäisenä 

ominaisuutena. Radikaaliin konstruktivismiin liittyy dualistinen ajatus, jossa esi-

merkiksi mieli ja materia, kokemus ja luonto, subjekti ja objekti nähdään toisis-

taan erillisinä. Tässä dualismissa korostuu subjektin sisäinen mieli (MIND-world-

dualism). Radikaali konstruktivismi perustuu puhtaasti rationalistiseen epistemo-

logiaan. Tunnetuimpia tutkijoita ovat von Glasersfeld, Steffe ja Confrey. Radikaa-

lin konstruktivismin taustalta löytyvät Kantin ja Piaget’n tietoteoriat. 

2) Informaation prosessoinnin (IP) teoria edustaa dualistista näkemystä toisella 

tavalla. Informaation prosessoinnin teoria kääntää huomion ihmisen sisäisestä 

mielestä ulkoiseen (mind-WORLD-dualism), todellisen maailman objekteihin ja 

tapahtumiin. IP-teoria perustuu realistiseen epistemologiaan. (Prawat, 1996, ss. 

215-216.) 
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Prawatin (1996) mukaan postmodernin konstruktivismin teorioiden yhteisenä keskeise-

nä lähtökohtana on oletus, että tieto on aina sosiaalisesti rakentunutta. Se ei ole tässä 

mielessä yksilön konstruktiota ja yksilön omaisuutta. Lähtökohtaisesti postmodernit 

konstruktivismit hylkäävät siten dualistisen näkemyksen. Tämä on selkein ero modernin 

ja postmodernin konstruktivismien välillä. Toinen yhteinen näkemys on, että postmo-

dernit konstruktivismit korostavat kielen merkitystä tiedon rakentumisessa. Yksilöllinen 

subjektiviteetti ja ymmärtäminen rakentuvat kielen avulla. Prawat jakaa postmodernit 

konstruktivismit seuraaviin teorioihin: 

3) Sosiokulttuurinen teoria perustuu lähtökohtaisesti Vygotskyn teoriaan. Se on 

tärkeä teoria psykologiassa, koska se on eräänlainen alku psykologian postmoder-

nille käänteelle, jossa ihmistä tarkastellaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta.  

4) Symbolinen interaktionismi perustuu George Herbert Meadin teoriaan. 

5) Sosiaalipsykologinen konstruktionismi korostaa kielen ja kommunikaation 

merkitystä. Kaikki kokemukset ja käyttäytyminen ovat pohjimmiltaan kielellisiä, 

joita voidaan tulkita samalla tavalla kuin kirjallisia tekstejä. Tämän suuntauksen 

tunnetuin edustaja on George Gergen. 

6) Prawat erottaa vielä neljännen sosiaalisen konstruktivismin teorian erilliseksi 

teoriaksi, sen lähtökohdat ovat Piercen ja Deweyn ajattelussa. Tässä lähestymista-

vassa yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä aspektilla on molemmilla tärkeä rooli 

merkitysten kehittymisessä. (Prawat, 1996, ss. 217-224.) 

 

Prawat kuitenkin huomauttaa, että modernin oletukset näkyvät postmoderneissakin jol-

lain tavalla. Jokaisessa lähestymistavassa yksilön ja ympäristön suhde ymmärretään 

kuitenkin eri tavoin. Esimerkiksi symbolinen interaktionismi suhtautuu myönteisemmin 

modernin ensimmäiseen oletukseen, jossa tieto on yksilön omaisuutta. Sitä vastoin so-

siokulttuurinen teoria hylkää puhtaimmin dualistinen oletuksen. Tähän ovat vaikuttaneet 

Neuvostoliiton poliittinen ideologia ja materialistinen maailmankuva. Sosiokulttuuri-

nen, Vygotskyn teoria nostaa tiedon rakentumisessa ympäristön ensisijaiseksi. Yksilön 

ja ympäristön suhde postmoderneissa konstruktivismeissa on siten ristiriitainen ja ne 

poikkeavatkin tässä suhteessa toisistaan oleellisesti. (Prawat, 1996, s. 215 ja 217.) 

 

D. C. Phillips (1995) mukaan konstruktivismi on kehittynyt erilaisista lähtökohdista, 

psykologian, epistemologian, sosiologian ja historian suuntauksista. Lähtökohtien eri-
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laisuudesta ja erottavista tekijöistä huolimatta, suuntauksilla on paljon yhteistä, joten 

joskus eri suuntausten erottaminen toisistaan on vaikeaa. Keskeistä Phillips’n jaottelus-

sa on se, että ymmärretäänkö tieto yksilön ominaisuudeksi vai sosiaaliseksi ominaisuu-

deksi. Phillips on tehnyt listan konstruktivismiin eri tavoin vaikuttaneista auktoreista ja 

heidän ajatuksistaan. Listalla nimetyt henkilöt ovat esimerkkejä, jonka tarkoituksena on 

vain osoittaa konstruktivismin idean moninaisuutta ja ”symbolista voimaa”, tämän päi-

vän konstruktivismia koskevassa tieteellisessä keskustelussa. Phillips’n mukaan on 

myös muita teoreettisia ajatuksia ja ajattelijoita, joita voisi helposti nimetä konstrukti-

vismiin kuuluviksi. Hän mainitsee muutamia, esimerkiksi Jürger Habermas, Giambattis-

ta Vico, tiedonsosiologit David Bloor, Barry Barnes. 

1) Von Glaserfeldin vaikutus konstruktivismiin on suuri, esimerkiksi matematii-

kan opetuksen ja radikaalin konstruktivismin kehitykseen. 

2) Immanuel Kantin ajattelu on pohjimmiltaan konstruktiivinen ja hänen vaiku-

tuksensa konstruktivismiin on epistemologinen. 

3) Linda Alcoff ja Elizabeth Potter edustavat feminististä epistemologiaa. Heitä 

kiinnostavat yhteiskuntapoliittiset prosessit, jossa julkisyhteisöjen tiedot ovat ra-

kentuneet. 

4) Thomas Kuhnin kirjoitukset tieteen vallankumouksesta ja paradigmoista ovat 

vaikuttaneet useille konstruktivismin alueille. Hänen ajatuksillaan on ollut vaiku-

tus tieteellisten yhteisöjen tiedonmuodostuksessa. 

5) Jean Piaget on tunnettu tutkija, jonka ajattelu vaikuttaa moniin konstruktivis-

min eri suuntauksiin. 

6) John Dewey edustaa pragmatismia, jonka mukaan tietoa ei voi erottaa käytän-

nön toiminnasta. Tämä ajattelu vaikuttaa suuresti eri konstruktivismin suuntiin. 

(Phillips, 1995, ss. 6-7.) 

 

Sosiologiassa konstruktivismikeskustelua on käyty hieman erillään yleisestä keskuste-

lusta. Sosiologiassa keskustelu on pääsääntöisesti tapahtunut tiedonsosiologian kautta. 

Sergio Sismondo on jakanut konstruktivismin sosiologisesta näkökulmasta kolmeen 

tyyppiin. 1) Uuskantilainen konstruktivismi, joka perustuu yksilön tietokykyyn rakentaa 

oma maailmansa. Siina myös oppimisen ja sosialisaation kautta syntyneet tietorakanteet 

ovat yksilön rakentamia. Yksilö on maailmansa rakentaja. 2) Sosiaalinen konstruktivis-

mi viittaa Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaan, jos-
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sa yhteiskunta on ihmisten tuottama ja yhteiskunta tuottaa ihmisen dialektisessa vuoro-

vaikutuksessa. 3) Heterogeeninen konstruktivismi, jonka tunnetuin suuntaus on Michael 

Callonin ja Bruno Latourin kehittämä toimijaverkkoteoria. Toimijaverkkoteoriassa sub-

jektia ja objektia tai yhteiskuntaa ja luontoa ei eroteta keinotekoisesti keskenään. Kaikki 

toimivat yhteisenä kokonaisuutena ja ovat erottamattomassa yhteydessä ja riippuvuu-

dessa toistensa kanssa, muodostaen näin hybridejä. Esimerkiksi otsonikato ja ilmakehän 

lämpeneminen ovat hybridejä, koska ne muodostuvat luonnon, tekniikan ja yhteiskun-

nan välisistä vuorovaikutuksista. Myös kaikki arkiset toimet, sanojen merkitykset yms. 

voidaan nähdä hybrideinä. (Miettinen, 2000, ss. 277-279.) 

2.3 Konstruktivismi Suomessa – oppimisteoreettinen näkemys 

Suomessa konstruktivismi nähdään pääsääntöisesti oppimiskäsityksenä,
6
 joka korostaa 

oppijan aktiivista luonnetta oppimisprosessissa. Tynjälä (2002) on jakanut konstrukti-

vismin kahteen suuntaukseen, sen mukaan, miten ne painottavat yksilön oppimisproses-

sin eri puolia. Yleisesti konstruktivismi jaetaan kahteen pääsuuntaukseen, 1) yksilökon-

struktivismiin ja 2) sosiokonstruktivismiin. Tynjälän mukaan yksilökonstruktivismin 

tietoteoreettinen lähtökohta on Kantin
7
 tietoteoria ja toisaalta kognitiivinen psykologia. 

Siitä on kuitenkin erotettavissa kaksi toisistaan poikkeavaa suuntausta a) radikaali kon-

struktivismi ja b) kognitiivinen konstruktivismi. (Tynjälä, 1999, s. 39.) 

 

Sosiaalinen konstruktivismi ymmärretään suomalaisessa oppimisteoreettisessa keskus-

telussa kuuluvaksi yksilökonstruktivismiin, jossa yksilön tietorakenteiden muodostumi-

sessa ja oppimisessa painotetaan enemmän historiallisia, sosiokulttuurisia ja kielellisiä 

konteksteja. (Miettinen, 2000, s. 281). Yksilökonstruktivismiin sisältyy implisiittisesti 

ajatus, että tiedonmuodostus tapahtuu osallistumalla sosiaaliseen vuorovaikukseen ja 

                                                 
6
 Konstruktivistista oppimiskäsitystä ovat Suomessa tehneet tunnetuksi esimerkiksi Tynjälä P. (2002) 

Oppiminen tiedon rakentamisena, Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen perusteita. Sekä Rauste von 

Wright, M-L. von Wright, J. & Soini, T. (2003) Oppiminen ja koulutus. 

7
 Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että Kantin tietoteorian liittäminen yksilökonstruktivismin tieto-

teoreettisiin lähtökohtiin on yksipuolinen tulkinta.. Tulkinta tulee konstruktivistisen kirjallisuuden kautta, 

joita olen käyttänyt lähteinä tässä tutkielmassa. Tämä näkemys toistuu tässä pro gradu tutkielmassa usei-

den lähteiden perusteella. Myös muut viittaukset Kanttiin ovat lähteen kirjoittajan tulkintoja, joten niitä 

on tulkittava sen mukaisesti. Tällä kysymyksellä ei ole merkitystä itse tutkimusongelmien käsittelyssä. 
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sosiaaliseen konstruktivismiin sisältyy implisiittisesti ajatus, että osallistuessaan sosiaa-

liseen toimintaan, yksilö konstruoi aktiivisesti maailmaansa. (Tynjälä, 1999, ss. 44 ja 

61-62.) 

2.3.1 Yksilökonstruktivismin suuntaukset 

Radikaali konstruktivismi painottaa oppijan subjektiivisuutta ja omakohtaista kokemusta 

tiedon ja todellisuuden konstruoimisessa. Radikaali suuntaus viittaa filosofiseen tarkas-

teluun tiedosta ja yksilön todellisuutta luovasta mielestä. Siinä yhdistyvät konstruktivis-

tinen tiedonkäsitys ja oppimisteoreettiset kysymykset. Se eroaa selkeästi empiristisestä 

tietoteoriasta, sen suhteen miten siinä ymmärretään tiedon ja todellisuuden suhde. Tä-

män suuntauksen tunnetuimpia edustajia on Ernst von Glasersfeld (1917–2010) ja 

Claude Levi-Strauss (1908–2009). (Kuusela, 2001, s. 20; Tynjälä, 1999, s. 39.) 

 

Radikaali konstruktivismi perustuu von Glasersfeldin määrittelemiin konstruktivismin 

ensimmäiseen ja toiseen periaatteeseen (Ernest, 1995, s. 473). Von Glasersfeldin (1995) 

mukaan näihin periaatteisiin sisältyvät seuraavat asiat: 

1) “Tietoa ei voi vastaanottaa passiivisesti aistien tai kommunikaation väli-

tyksellä, vaan tiedostava subjekti rakentaa tiedon aktiivisesti itse.” 

2) ”Biologisessa mielessä, kognition tehtävänä on sopeutuminen ja suuntau-

tuminen elinkelpoisuuteen. Kognitio palvelee siten kokemuksellisen maail-

man organisointia, ei ontologisen todellisuuden paljastamista.” (von 

Glasersfeld, 1995, s. 51.) 

Toinen periaate tarkoittaa, että tiedon ei tarvitse vastata ontologista todellisuutta, vaan 

tiedon ja oppimisen tehtävänä on auttaa yksilöä sopeutumaan ympäröivään todellisuu-

teen, sekä suuntautumaan tulevaisuuteen. Von Glaserfeldin konstruktivismin periaatteet 

kuvaavat siten hyvin radikaalin konstruktivismin ontologisia, tietoteoreettisia ja totuutta 

koskevia käsityksiä, joita Puolimatka (2002) on tiivistänyt eri tutkijoiden esittäminä: 

1) Tiedon kohde ei ole havainnoitsijasta riippumaton maailma (objektiivinen to-

dellisuus). Jos se on kuitenkin olemassa, siitä ei voi saada tietoa. 

2) Radikaali konstruktivismi kieltää korrespondenssiteorian, siten ei ole mahdol-

lista todistaa, että tieto tai ihmisten kokemukset ja todellisuus vastaisivat toisiaan. 
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Koska kokemuksessa ja havainnoissa on aina mukana ihmisen omaa tulkintaa. 

Tieto ja todellisuus eivät ole toistensa kopio, vaikka tieto sopiikin todellisuuteen. 

3) Yksilöiden tiedolliset käsitykset rakentuvat historiallisessa ja kulttuurisessa 

kontekstissa, ne vaikuttavat enemmän yksilön käsityksiin, kuin objektiivinen to-

dellisuus. 

4) Tieto ei ole riippuvainen ympäröivästä maailmasta ja todellisuudesta, vaan se 

riippuu yksilön kokemuksesta. Jokaisen kokemus on erilainen, jokainen käsitteel-

listää maailmaansa eri tavalla, näin ollen ei ole mahdollista, että yksilön kokemus 

antaisi luotettavan kuvan maailmasta. 

5) Tieto muodostuu yksilön käsitteellisistä rakenteista. Jokainen yksilö muodostaa 

omat tietonsa aktiivisesti muokkaamalla niitä. 

6) Käsitteelliset rakenteet ovat tietoa, kun ne ovat suhteessa yksilön kokemuksen 

kanssa, ei suhteessa objektiivisen maailman kanssa. 

7) Radikaalin konstruktivismin mukaan ihmisten elinolosuhteet ovat erilaisia hei-

dän kiinnostuksensa, mieltymystensä ja pyrkimystensä mukaisesti, joten heidän 

käsityksensä myös vaihtelevat. Tämä tarkoittaa, että on useita erilaisia tapoja 

ymmärtää kokemustodellisuutta. Periaatteessa jokaisen kokemustodellisuus on 

yhtä pätevä toiseen nähden (relativismi). 

8) Tietoa ei ole periaatteessa mahdollisuus laittaa paremmuusjärjestykseen, joten 

jokaisen tieto on yhtä pätevää. (Puolimatka, 2002, ss. 48-50.) 

 

Radikaalin konstruktivismin mukaan tiedon ei tarvitse vastata todellisuutta, vaan riittää, 

että se sopii jollain tavalla yhteen yksilön kokemuksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että 

radikaali konstruktivismi lähestyy pragmaattista tietoteoriaa, jossa tieto on pätevää tai 

totta silloin kun se osoittautuu käyttökelpoiseksi, merkittäväksi tai elinkelpoiseksi. Tie-

don ja totuuden kriteeri on välineellinen, eli riittää, että tieto palvelee käytännöllisiä 

tarpeita ja auttaa yksilöä toimimaan siinä ympäristössä jossa hän elää. (Tynjälä, 1999, 

ss. 40-41.) 

 

Kognitiivinen konstruktivismi viittaa suuntauksen oppimispsykologiseen lähentymista-

paan, jossa oppiminen on oppilaan aktiivista tiedon rakentamista (Tynjälä, 1999, s. 39). 

Kognitiivinen konstruktivismi on suoraa jatkoa 1960-luvulla alkaneeseen paradigman 

muutokseen, behaviorismista kognitiivisia toimintoja korostavaan paradigmaan 
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(Miettinen, 2000, s. 279). Kognitiiviseen psykologiaan ovat omalta osaltaan vaikutta-

neet rationalismi, empirismi ja kantilaisuus. Siihen ovat vaikuttaneet myös kaikki ne 

aatesuuntaukset jotka ovat tutkineet ihmisen tiedollisia toimintoja. Strukturalismi pyrki 

selvittämään ihmismielen rakenteet, struktuurit. Funktionalismi tutki ihmisen mielen 

tietoisia toimintoja, funktioita. Behaviorismi tutki ulkoisen käyttäytymisen avulla ihmi-

sen käyttäytymistä. Myös muistitutkimus on merkittävältä osaltaan vaikuttanut kognitii-

viseen psykologiaan. (Hautamäki & Pylkkönen, 2001, ss. 10-16.) Lähtökohdistaan joh-

tuen kognitiivisen psykologian tutkimussuuntausten tieteenfilosofiset ja tietoteoreettiset 

lähtökohdat ovat ristiriitaiset. Yhdistävänä filosofiana voidaan pitää rationaalista ihmis-

kuvaa. Siinä ihminen nähdään aktiivisena ja tavoitteellisena tiedonkäsittelijänä, joka itse 

ohjaa omaa toimintaansa sisäisten mallien avulla. (Miettinen, 1984, ss. 7-8 ja 181.) 

 

Kognitiivisen konstruktivismin näkemyksiin on suuresti vaikuttanut kognitiivisen 

psykologian tunnetuimpiin ja merkittävimpiin klassikkoihin kuuluva Jean Piaget (1896–

1980), jonka geneettinen epistemologia tarkastelee tiedonmuodostuksen loogista ja 

geneettistä prosessia rinnakkain. Toinen kognitiiviseen konstruktivismiin vaikuttava 

teoria on George Kyllyn (1905–1967) konstruktivistinen persoonallisuusteoria. 

(Kuusela, 2001, s. 20). Kognitiivinen konstruktivismi on saanut paljon vaikutteita 

Piaget´n kognitiivisen psykologian tutkimuksista, joilla hän toi kehityspsykologisen 

näkökulman kognitiiviseen psykologiaan. Piaget tunnetaan lapsen ajattelun 

tutkimuksista. Näissä tutkimuksissa hän tarkastelee lapsen ajattelun kehitystä erilaisten 

kehitysvaiheiden kautta. Jokaisella kehitysvaiheella on oma merkitys ja tehtävä. 

Seuraava kehitysvaihe voi alkaa vasta kun edellinen kehitysvaihe on saavutettu. 

Jokaisessa kehitysvaiheessa lapsi rakentaa maailmaansa erilaisten kognitiivisten 

toimintojen avulla. (Piaget & Inhelder, 1977) 

 

Piaget`n (1988) mukaan tiedot ja oppiminen eivät perustu yksinomaan havainnosta ja 

aistimuksista saatuun tietoon, vaan niihin liittyy erilaisia toiminta-, havainto- ja 

tietoskeemoja, jotka eivät ole peräisin kyseisestä havainnosta. (Piaget, 1988, ss. 130-131 

ja 141-143.) Piaget´n teoriaan sisältyy konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatus, 

jossa jokainen yksilö rakentaa maailmankuvansa itse, eri vaiheiden kautta, sekä toimii ja 

rakentaa tietonsa aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta (Puolimatka, 2002, 
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ss. 87-89). Piaget’n perusajatus on yhteneväinen von Glasersfeldin konstruktivismin 

kahden periaatteen kanssa (von Glasersfeld, 1995, s. 51). 

 

Kognitiivisella psykologialla on siis merkittävä vaikutus konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen ja sen pedagogisiin seurauksiin, koska sen keskeiset 

tutkimuskohteet ovat myös konstruktivismin keskiössä. Oppiminen koostuu 

havaitsemisesta, muistamisesta, ajattelemisesta ja päätöksenteon kokonaisuudesta, eli 

oppiminen on informaation prosessointia tietorakenteiden avulla. Tiedon prosessointia 

pidetään tärkeämpänä kuin tiedon lopputulosta. Tiedon ei ole tarkoitus vastata 

todellisuutta korrespondenssiteorian tapaan, koska jokainen prosessoi informaatioita 

aikaisempien tietojen ja kokemusten (skeemojen) pohjalta. Oppiminen ja 

tiedonmuodostus ovatkin skeemojen uudelleenmuokkausta assimilaation ja 

akkommodaation prosessien kautta. (Puolimatka, 2002, ss. 85-86; Tynjälä, 1999, ss. 41-

42.) Saariluoman (2001) mukaan oppiminen tarkoittaakin representaatioiden, eli 

kokemusten muuttumista, joita ei aina voi havaita ulkoisen käyttäytymisen perusteella. 

Kognitiivisen psykologian perusajatuksen mukaan ihminen on informaation prosessoija. 

Tämän mukaan ihmisellä on perustavanlaatuinen ajattelun mekanismi, jota voidaan 

tutkia. Ihmisen ajattelua voidaan verrata tietokoneen prosessoriin, jossa ihminen 

hankkii, käsittelee, tallentaa ja etsii informaatioita. (Saariluoma, 2001, s. 30.) 

2.3.2 Sosiokonstruktivistiset suuntaukset 

Sosiokonstruktivistiset teoriat ovat toinen lähestymistapa suomalaisessa konstruktivis-

missa. Sosiokonstruktivismin lähtökohtana on, että oppiminen ja tiedonmuodostus ovat 

perustaltaan sosiaalinen ilmiö, eivätkä yksilön konstruktioprosessia. Sosiaaliset suhteet 

ovat keskeisiä yksilön toiminnassa, hänen rakentaessaan todellisuuttaan. Suuntauksen 

keskeisinä klassikoita ovat Lev. S. Vygotsky, (1896- 1934), ja Jerome Bruner (1915-) 

(Kuusela, 2001, ss. 20-21.) Vygotskyn teoreettisen ajattelun anti oppimisen ja kehityk-

sen teorialle on, että hän käsitteli oppimista kulttuurisesta näkökulmasta. Hän tarkasteli 

miten kulttuuriset ja sosiaaliset vuorovaikutustapahtumat, sekä kieli ajattelun välineenä 

vaikuttavat ihmisen oppimiseen. Sen mukaan oppiminen on perustavanlaatuisesti kult-

tuurissa muotoutuneiden tietojen, taitojen ja ajattelutapojen omaksumista. (Rauste-von 

Wright;von Wright;& Soini, 2003, s. 159; Tynjälä, 1999, s. 44.) 
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Vygotsky teorian pohjalta on syntynyt sosiokulttuurinen teoria, jossa oppiminen näh-

dään kulttuurisesti muotoutuneiden ajattelutapojen välittymisenä. Biologisena olentona 

ihminen ei ole kehittynyt muutamaan kymmeneen tuhanteen vuoteen. Kuitenkin älylli-

sissä ja fyysisissä valmiuksissa sekä tiedoissa ja taidoissa on tapahtunut valtavasti kehi-

tystä. Tämän kehityksen ovat mahdollistaneet ne välineet ja työkalut, joiden avulla ih-

minen muokkaa ja tarkastelee ympäristöään. Myös ihmisten luomien erilaisten järjes-

telmien avulla sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation mahdollisuudet ovat 

lisääntyneet. (Säljö, 2004, ss. 15-18.) 

 

Keskeistä sosiokulttuurisessa oppimisessa on lapsen ja aikuisen tai oppilaan ja edis-

tyneemmän oppilaan välinen vuorovaikutus. Tässä vuorovaikutuksesta lapset sosiaalis-

tuvat ympäröivään kulttuuriin ja tulevat osallisiksi kulttuurin tarjoamisista älyllisistä 

välineistä, joista tärkein on kieli. (Tynjälä, 1999, ss. 44-47.) Säljö (2004) korostaa, Vy-

gotskyn tavoin, kielen merkitystä oppimisessa. Kieli mahdollistaa ajattelun ja ihmisten 

välisen monipuolisen viestinnän, kielen avulla ihmiset voivat tallentaa tietoa erilaisiin 

välineisiin ja työkaluihin. Vuorovaikutus erilaisten kulttuuristen toimijoiden ja välinei-

den kanssa ovat mahdollistaneet ihmisten kehittymisen ja oppimisen, koska ihmiset 

osaavat käyttää aikaisempia kulttuurisesti välittyneitä tietoja ja taitoja sekä välittävät 

niitä kulttuurisesti eteenpäin. (Säljö, 2004, ss. 19-20 ja 32-33.) 

 

Oppimisteoreettisesti ajateltuna, Vygotskyn yksi keskeinen käsite on lähikehityksen 

vyöhyke (Rauste-von Wright;von Wright;& Soini, 2003, s. 160; Tynjälä, 1999, ss. 48-

50). Vygotsky (1982) määrittää lähikehityksen vyöhykkeen siten, että useissa toimin-

noissa on löydettävissä sellainen kehitysvyöhyke, joihin kuuluvia ongelmia yksilö ei 

kykene itsenäisesti ratkaisemaan. Mutta pystyy siihen aikuisen tai tiedollisesti kehit-

tyneemmän yksilön avustuksella. Lähikehityksen vyöhyke on etäisyys kahden kehitysti-

lan, lapsen tosiasiallisen ja epäitsenäisesti, yhteistyössä saavutetun kehitystason välillä. 

Eli, kun keskitytään niihin toimintoihin, joista lapsi suoriutuu kokeneemman avustuk-

sella, päästään käsiksi niihin kykyihin, jotka ovat vasta alkamassa. Joten opetus on hy-

vää silloin kun se kulkee kehityksen edellä, silloin se herättää toimintoja, jotka ovat 

vasta kypsymässä lähikehityksen vyöhykkeelle. (Vygotsky, 1982, ss. 184-187.) 
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3 KONSTRUKTIVISMISTA SOSIAALISEEN 

 KONSTRUKTIONISMIIN 

3.1 Intersubjektiivisuusfilosofinen käänne kasvatustieteessä 

Sosiaalisen konstruktionismin kehittymisen taustalla on yleisesti sosiaalitieteissä tapah-

tunut murros, jonka seurauksena monet aikaisemmat lähtökohdat joutuivat uudelleen 

tarkastelun kohteiksi. Murrosta on kutsuttu eri käsitteillä, kuten postmoderni, lingvisti-

nen, kielellinen, kommunikatiivinen tai interaktionistinen käänne tai intersubjektiivisuus 

paradigma. 

 

Siljanderin (2002) mukaan paradigman muutokseen liittyy seuraavia yleisiä piirteitä: 

1) Interaktio: Inhimillisessä toiminnassa keskeiseen asemaan ovat nousseet sosiaa-

linen vuorovaikutus ja yhteistoiminnan käsitteet. 

2) Intersubjektiivisuus: Pedagogisen toiminnan käsitteessä on siirrytty yksilöpai-

notteisen subjektin käsitteen korostamisesta intersubjektiivisen toiminnan käsit-

teeseen. 

3) Kommunikatiivisuus: Kielellinen kommunikaatio ja pyrkimys yhteisymmärryk-

seen ovat pedagogisen toiminnan perusteita. (Siljander, 2002, ss. 178-179.) 

Nämä yleiset piirteet ovat nähtävissä myös sosiaalisen konstruktionismin yhteisinä piir-

teinä. (Burr, 1995, ss. 2-3; Davis & Gergen, 1997, ss. 5-7.) 

 

Biestan (1998) mukaan intersubjektiivisuuden peruslähtökohta on, että ihmisten välinen 

vuorovaikutus on ihmisen olemassaolon perusta. Subjekti syntyy vasta intersubjektiivi-

sen toiminnan kautta, joita ovat esimerkiksi kieli, kommunikaatio, merkityksenanto ja 

tulkinnat. Näin ollen intersubjektiivisuus on ensisijaisen subjektiin nähden. Subjektifilo-

sofian ja intersubjektivistisen ajattelun erona on myös niiden suhde toiseen. Subjektifi-

losofiassa vuorovaikutus on subjekti – objekti suhde. Intersubjektiivisuusfilosofiassa 

vuorovaikutus on subjekti – subjekti suhde. Se on vastavuoroista toimintaa, joka tapah-

tuu yhteisessä elämismaailmassa ja yhteisen kielen välityksellä. (Biesta, 1998, s. 10.) 

 



40 

 

 

Kasvatustieteen teoriassa ja keskusteluissa sekä kriittisen kasvatustieteen parissa on 

nostettu subjektifilosofian ongelmat esille. Tästä on seurannut paradigman muutos sub-

jektifilosofiasta intersubjektiiviseen tai kommunikatiiviseen toimintaan. (Biesta, 1998, 

ss. 2-3.) Valistusfilosofia ja subjektifilosofia ovat modernin aikaansaannos, jonka peda-

gogiikka on asetettu kyseenalaiseksi, niihin liittyvien teoreettisten ongelmien vuoksi. 

Subjektifilosofia ei pysty ylittämään pedagogisen paradoksin ongelmaa, eikä transsen-

dentaalisen subjektin autonomista asemaa. Intersubjektiivisuusfilosofian peruslähtökoh-

tana on, että minän syntyyn ei tarvita transsendentaalista oletusta, vaan tietoisen subjek-

tin kehittyminen on kielellisen interaktion johdannainen tai sen seuraus. (Kivelä, 2000a, 

ss. 100-101.) Siirtyminen kielelliseen intersubjektiivisuusfilosofiaan on nähty ratkaisuna 

subjektifilosofiasta seuraaviin teoreettisiin ongelmiin (Kivelä, 2004, s. 41). Tarkastelen 

seuraavaksi valistuspedagogiikan yhteiskunnallis-historiallista kritiikkiä kriittisen kas-

vatustieteen kautta, sekä subjektifilosofian autonomista subjektia koskevaa kritiikkiä. 

Kritiikit kietoutuvat kuitenkin toisiinsa monin eri tavoin. 

3.1.1 Kriittinen kasvatustiede 

Intersubjektivistinen käänne on kasvatustieteessä noussut erityisesti Frankfurtin koulu-

kunnan
8
 kriittisen teorian ja sen vaikutuspiirissä olevan nk. kriittisen kasvatustieteen 

parissa. Kriittinen kasvatustiede voidaan jakaa eri sukupolvien kriittiseen teoriaan. En-

simmäisen sukupolven kriittisen teorian edustajia ovat esimerkiksi Theodor W. Adorno 

(1903–1969), Max Horkheimer (1895–1973), Herbert Marcuse (1898–1979), Erich 

Fromm(1900–1980) ja Walter Benjamin(1892–1940). Toisen sukupolven kriittisen teo-

rian tunnetuin edustaja on Jürgen Habermas (1929-). Lisäksi voidaan puhua kolmannes-

ta kriittisestä sukupolvesta, joiden teoriat perustuvat Habermasin luomien käsitteiden 

varaan ja niiden uudelleen kehittämiseen. (Anttonen, 1994, ss. 24-25; Masschelein, 

1991, s. 95.) 

                                                 
8
 Frankfurtin koulukunta oli osa Sosiaalitutkimuksen instituuttia, joka oli organisatorinen yksikkö. Frank-

furtin koulukunta nimitystä käytetään Yhdysvaltoihin muuttaneesta ydinryhmästä. (Horkheimer, Adorno, 

Marcuse) Ydinryhmästä käytetty koulukunta nimitys on ongelmallinen, koska teoreetikoilla ei ollut mi-

tään selkeää yhtenäistä oppirakennelmaa. Toisaalta voidaan puhua ”kriittisestä teoriasta”, mutta senkin 

määritelmä on ongelmallinen, koska Frankfurtilaisten näkemys ei ole ainoa, jotka suhtautuvat kriittisesti 

yhteiskuntaan. Historiallisesti kriittinen teoria viittaa kuitenkin juuri Frankfurtin koulukuntaan. 

(Anttonen, 1994, s. 25.) 
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Kriittisen kasvatustieteen taustalla on laajempi 1960–70-luvun kulttuurinen kritiikki, 

erityisesti Saksassa. Sen juuret ovat opiskelijaliikkeessä, joka kannatti anti-autoritääristä 

kasvatusta. Opiskelijaliikkeen kritiikki kohdistui kasvatusinstituutioihin. Kriittisen kas-

vatustieteen mukaan autoritäärinen kasvatus 1930-luvulla mahdollisti toisen maailman-

sodan. Kriittisen kasvatustieteen peruskäsite on emansipaatio, jonka avulla ihmiset va-

pautuvat esimerkiksi, aikaisemmista yhteiskunnallisista käytännöistä: Se on myös yksi-

lön itsemääräämisen lisääntymistä yhteiskunnallisesta kontekstista. (Masschelein, 1991, 

s. 97.) Habermasin mukaan ensimmäisen sukupolven kriittinen teoria ei ole pystynyt 

ylittämään modernin subjektifilosofian ongelmaa, vaan se pitää viimekädessä kiinni 

subjektin käsitteestä. Frankfurtin koulukunnan ensimmäisen sukupolven teorian voi 

ymmärtää vain teknillis-instrumentaalisena rationaalisuutena, joka alkaa sellaisesta tie-

toisuusfilosofiasta, jossa subjekti on ennalta annettu. (Peukert, 1993, s. 162.) 

 

Toisen sukupolven kriittisen teorian edustajana Habermas pyrkii ylittämään subjektifi-

losofian ongelmat. Hylkäämällä subjektifilosofian transsendentaalin oletuksen Haber-

mas nostaa kaikkein keskeisimmäksi kielen ja kommunikaation. Kaikki subjektin toi-

minnot, kuten sosiaaliset suhteet, moraali, järki ja autonomia ovat kieleen sidottuja. Kie-

li on mahdollistanut ihmislajin kehitykseen, kieli mahdollistaa myös ihmisen yksilöke-

hityksen. (Peukert, 1993, s. 163.) Habermasin mukaan moderni filosofia korostaa trans-

sendentaalisen Minän puolta, josta seuraa modernin filosofian ongelmat. Näitä ongelmia 

ei modernin subjektifilosofian puitteissa kyetä ratkaisemaan, koska transsendentaalinen 

Minä jää kaiken perustelemisen ja empirian ulkopuolelle. Habermasin mukaan dualisti-

sen Minän ongelmat ovat ylitettävissä intersubjektivistisen paradigman myötä. (Kivelä, 

2000a, ss. 98-99.) Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria on yksi yritys ylittää 

subjektifilosofian ongelmat ja perustaa ihmisen olemassaolo intersubjektiivisuuden läh-

tökohdalle (Kivelä, 2004, s. 40; Siljander, 2002, s. 185). 

3.1.2 Valistusfilosofian umpikuja 

Länsimaisen valistuksen utopian mukaisesti ihmiskunta kehittyy kohti täydellistä yh-

teiskuntaa. Yhteiskunta rakentuu edistyksellisen kehityksen, inhimillisen järjen ja ratio-

naalisen tiedon varaan. Se on myyttien ja taikauskon purkamista ja luonnon alistamista 
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inhimillisen järjen alle. (Anttonen, 1994, s. 88.) Horkheimerin ja Adornon (2008) mu-

kaan valistus on kääntynyt kuitenkin itseään vastaan. Modernisaatio ei ole merkinnyt 

kehitystä kohti järkevämpää yhteiskuntaa, vaan päinvastoin, modernisaatioprosessin 

tuloksena he pitävät järjen katoamista maailmasta, kuten he kuvaavat teoksessaan Valis-

tuksen dialektiikka. 

”Valistus sanan laajimmassa mielessä edistyvänä ajatteluna on pyrkinyt 

alusta pitäen päästämään ihmiset pelosta ja kohottamaan heidät valtiaiksi. 

Täysin valistunut maapallo säteilee kuitenkin voittoisan turmion merkeissä. 

Valistuksen tavoitteena on ollut vapauttaa maailma taiasta. Se on pyrkinyt 

murskaamaan myytit ja lyömään harhaluulot tiedon voimin säpäleiksi.” 

(Horkheimer & Adorno, 2008, s. 21.) 

Anttosen (1994) mukaan valistuksen dialektiikan keskeinen sanoma on, että yhteiskunta 

on kehittynyt ja edistynyt monilla alueilla, tekniikassa, taloudessa ja tieteessä. Samoin 

valistus on pyrkinyt vapauttamaan ihmiset myyttisestä tietämättömyydestä. Tästä seuraa 

paradoksaalisesti kaiken edistyksellisyyden kääntyminen sitä itseään vastaan. Ne meka-

nismit, joilla edistys on saavutettu, alkavatkin hallita ihmisiä ja yhteisöjä. Ihminen on 

ottanut luonnon hallintaansa tiedon ja teknologian järjestelmien avulla, mutta samalla 

nämä järjestelmät ovat alkaneet hallita ihmisiä. Luonnon hallinnan hyödynnettäväksi 

tarkoitettu inhimillinen järki onkin välineellistä järkeä, joka näyttäytyy myös välineelli-

senä järkenä kaikissa sosiaalisissa suhteissa. Ihminen alkaa hallita toista ihmistä saman 

logiikan mukaisesti, kuin se hallitsee luontoa. Ihmiset ovat joutuneen luonnon herruu-

den alta, välineellisen järjen herruuden alle. Näin moderni järki toimii itsesäilytyksen 

välineenä. (Anttonen, 1994, ss. 88-91) 

 

Valistus puhuu vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta, mutta nämä eivät ole toteutu-

neet, vaan valistuksen projektissa kasvatus on kääntynyt itseään vastaan. Inhimillinen 

järki, jonka utooppisesti piti johtaa ihmiset ja ihmiskunta kohti täydellisempää ihmistä, 

onkin välineellistä järkeä. Tämän seurauksena ihmiset käyttävät kaikkea ympärillään 

olevia objekteja välineellisesti omaksi hyväkseen. Myös ihmisen väliset suhteet ovat 

subjekti-objekti-suhteita, jotka palvelevat subjektin itsesäilytystä. Länsimainen ajattelu 

perustuu välineellisen järjen käyttöön. Valistuksen filosofia antaa lupauksen autonomi-

sesta ja vapaasta ihmisestä, mutta empiria on osoittanut aivan toista. Kriittinen teoria 
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antaakin mahdollisuuden tarkastella kriittisesti modernin valistusfilosofiaa. (Peukert, 

1993, ss. 161-162.) 

 

Valistusfilosofian utopia on siinä, että kasvatuksen avulla jokainen sukupolvi on edellis-

tä sivistyneempi ja ihmiskunta kulkee kohti ihmisyyden täydellistymistä. Historia on 

kuitenkin osoittanut, että valistuksen utopia ei ole toteutunut, vaan emansipaation, va-

pauden ja inhimillisen järjen voittokulku kohtasi täydellisen haaksirikon esimerkiksi 

toisen maailmansodan aikana. Valistuksen utopia ei ole toteutunut myöhemminkään, 

vaan yhteiskuntien teknologinen kehitys on saavuttanut sellaisen mitan, että ihmiskunta 

voisi tuhota koko maailman ja samalla itsensä. (Peukert, 1993, ss. 161-162.) 

 

Adorno (1995) kysyykin kirjoituksessaan ”Kasvatus Auschwitzin jälkeen”, miten kas-

vatuksen avulla sivistynyt ihminen kykenee sellaisiin hirmutöihin, joita koettiin toisen 

maailmansodan aikana? Hänen mukaansa kasvatus oli manipulatiivista ja autoritääristä, 

joka tuottaa manipulatiivisia ihmistyyppejä. Ihmiset mukautuvat sokeasti kollektiiviin, 

joka perustui vääristyneeseen auktoriteettiuskollisuuteen. Tällaiset ihmiset ovat tehneet 

itsestään esineiden kaltaisia ja kohtelevat myös toisia ihmisiä esineen kaltaisina. 

(Adorno, 1995, ss. 237-239.) Adornon mukaan, ”kaiken poliittisen opetuksen pitäisi 

keskittyä viime kädessä siihen, että Auschwitz ei toistu.” Tämä tarkoittaa, että Au-

schwitzin jälkeen on keskityttävä, ensinnäkin lapsuudessa tapahtuvaan kasvatukseen, 

koska lapsuudessa lapsi samaistuu ympäröivään kulttuuriin. Toisaalta yleiseen valistuk-

seen, jossa kasvatuksen tavoitteena on luoda sellainen henkinen, kulttuurinen ja yhteis-

kunnallinen ilmapiirin, ettei Auschwitz toistuisi. Kasvatuksen tulee olla ei-

manipulatiivista, sen tulee kylmyyden sijasta perustua empatiaan ja lämpöön. (Adorno, 

1995, ss. 231-232 ja 244-247.) 

3.1.3 Konstruktivismin ongelma – transsendentaalinen Minä ja autopoieesisoletus 

Kasvatustieteessä subjektifilosofian lähtökohdat on kyseenalaistettu, koska ne eivät 

mahdollista pedagogista toimintaa, johon sisältyvät sekä kasvatus- että sivistysteoreetti-

set ulottuvuudet (Kivelä, 2000a, s. 97). Aikaisemmassa analyysissä olen pyrkinyt osoit-

tamaan, että yksilökonstruktivismi perustuu subjektifilosofian lähtökohtiin, joten seu-
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raavassa käsittelen lyhyesti subjektifilosofian ongelmia ja kritiikkiä, joiden pohjalta on 

ehdotettu siirtymistä intersubjektiivisuusfilosofiaan. 

 

Valistusajattelu perustuu subjektifilosofiaan, jossa kaiken lähtökohdaksi on otettu Mi-

nän käsite. Modernin ihmiskuva on dualistinen, jossa Minä jaetaan transsendentaaliseen 

Minään ja empiiriseen Minään. Transsendentaalinen Minä on henkinen, autonominen ja 

vapaa. Se on potentiaalinen tuottamaan oman maailmansa, se on itse itseään luova sub-

jekti, joten se on kaiken ulkoisen vaikuttamisen ulkopuolella. Mutta se on kuitenkin itse 

osa empiiristä todellisuutta, joka paradoksaalisesti tuottaa itsensä. Jokaisella yksilöllä on 

yleisen transsendentaalisen Minän ominaisuudet. Sitä vastoin empiirinen Minä on ke-

hollinen, ruumiillinen ja ajassa oleva. Kasvatukselliset vaikutusyritykset kohdistuvat 

siten empiiriseen Minään. Habermas on omassa analyysissään korostanut, että transsen-

dentaalisen ja empiirisen minän suhde on tulkittavissa vain transsendentaalisen minän 

eduksi. (Kivelä, 2000a, ss. 98-99.) Tämä tarkoittaa, että kaikessa ihmisen toiminnassa ja 

maailmansuhteissa transsendentaalinen Minä on lähtökohta. Empiiriseen minään koh-

distuvat vaikutusyritykset ovat turhia, koska transsendentaalinen Minä on aktiivinen, 

itsetoiminnallinen ja itsetietoinen subjekti. Sitä ei tarvitse, eikä sitä voi perustella empii-

risesti, koska se perustuu metafyysiseen oletukseen ihmisestä. Subjektin syntymiseen ei 

tarvita kokemusta itsestä eikä toisista, vaan subjekti on valmiina olemassa metafyysise-

nä sieluna tai henkenä. Transsendentaalinen Minä on olemassa a priori. (Kivelä, 2000c, 

ss. 66-67.) 

 

Sekä subjektifilosofian ja yksilökonstruktivismin lähtökohtana on oletus aktiivisesta 

subjektista, joka viimekädessä perustuu transsendentaalisen Minä oletukselle. Radikaa-

lissa muodossa tämä tarkoittaa subjektiivista idealismia, joka viime kädessä johtaa so-

lipsismiin. Siinä vain Minä on olemassa ja vain Minän kautta konstruoituvat objektiivi-

nen luonnon maailma sekä kulttuurinen ja sosiaalinen todellisuus. (Gergen, 1985, s. 

270; Niiniluoto, 2003, ss. 30-31.) Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa kaikkea 

inhimillistä toimintaa tarkastellaan subjekti – objekti suhteina. Tämän perustana on yk-

sittäinen subjekti, joka itsetietoisuudellaan aktiivisesti suuntautuu ja määrittää ympärillä 

olevia objekteja. (Kivelä, 2000c, s. 70.) Horkheimer ja Adorno kuvaavat miten inhimil-

linen järki kääntyy itseään vastaan välineelliseksi järjeksi, joka käyttää kaikkia ympäril-

lä olevia objekteja omaksi hyväkseen. Tästä seuraa ainakin seuraavia ongelmia. Ensin-
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näkin kaikki sosiaaliset suhteet ovat subjekti-objekti suhteita, jolloin ne ovat ymmärret-

tävissä toiseen ihmiseen vaikuttamisena, strategisena toimintana. Toiseksi subjektin 

tietäminen ja toiminta palvelevat vain yksilösubjektin itsesäilytystä. Subjekti pitää yllä 

omaa subjektiviteettiaan itsesäilytyksen avulla suhteessa toisiin objekteihin. Kaikki mitä 

on subjektin ulkopuolella, hän käyttää niitä itsesäilytykseen. (Anttonen, 1994, s. 90; 

Peukert, 1993, s. 161.) 

 

Kasvatusteoreettisesti subjektifilosofia tarkoittaa, että myös kasvatus redusoituu subjek-

ti – objekti suhteiksi, joka on nähtävä strategisena toimintana, joko peitetysti tai tietoi-

sesti. Sivistysteoreettisesti subjektifilosofia tarkoittaa subjektin monologista itsesäilytys-

tä, jossa subjekti käyttää hyväkseen toisia objekteja itsensä itsesäilytyksenä. (Peukert, 

1993, s. 161.) Edellä mainittu on subjektifilosofian ja samalla myös yksilökonstrukti-

vismin keskeisiä ongelmia. Pedagogisen toiminnan kannalta tämä yksinkertaisesti tar-

koittaa, että subjektifilosofian lähtökohdista käsin kasvatus ei ole mahdollista eikä sitä 

tarvita. Koska sivistysprosessit on transsendentaalinen prosessi, jossa transsendentaali 

Minä tuottaa itse itsensä, joten tähän ei voi kasvatuksella loogisesti vaikuttaa. Transsen-

dentaalinen Minä on ikäkaudesta riippumatta ymmärrettävä periaatteessa valmiiksi ja 

toimintakykyiseksi itse itseään kasvattavaksi subjektiksi. (Kivelä, 2000a, ss. 101-102.) 

 

Yksilökonstruktivismissa korostetaan yksilön toiminnan itsesäätelyä, jossa subjekti itse 

konstruoi omia tietorakenteitaan. Oppimisprosessin itsesäätely tapahtuu metakognitii-

visten tietojen ja metakognitiivisten taitojen avulla. (Tynjälä, 1999, ss. 114-115.) Oppi-

minen on siten oppijan oman toiminnan tulos (Rauste-von Wright;von Wright;& Soini, 

2003, ss. 164-165). Tämä konstruktivismin periaate johtaa käsitykseen, jossa ihminen 

on autopoeettinen systeemi. (Siljander, 2002, ss. 210-211). Autopoieesis-teoria perustuu 

Humberto Maturanan (1928-) ja Francisco Varelan (1946–2001) teoriaan, jonka lähtö-

kohdat ovat biologian filosofiassa ja neurofysiologiassa. Termi tarkoittaa itsensä tuotan-

toa, itsensä ylläpitämistä, (autos = (self) itse, poiein = (production) tehdä, tuottaa, säilyt-

tää olemassaolo). Tämä tarkoittaa siis itsensä tuottamisen ja itseuudistamisen prosessia 

elävässä systeemissä. Se on systeemin tapa ylläpitää itseään siten, että systeemin sisäi-

nen järjestelmä säilyy. (Maula, 2000, s. 158; Ståhle & Kuosa, 2009, ss. 107-108.) 
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Autopoieesis voidaan ymmärtää myös yksilön tai sosiaalisen systeemisen ytimen raken-

tamisen päämääräksi. Silloin yksilö tuottaa itsensä ja rakentaa identiteettinsä omassa 

systeemissä suhteessa toisiin systeemeihin. Sen perustavalaatuinen ominaisuus on sys-

teemin jatkuva uudelleen tuottaminen, joka tarkoittaa autopoieettisen systeemin ytimen 

ylläpitämistä ja uudistamista. Näin ollen autopoieettisella systeemillä on kaksi tunnus-

omaista piirrettä. Ensinnäkin vuotovaikutuksen kautta ilmenevä ydin, jonka päätarkoitus 

on olemassaolon uusintaminen, eli oman identiteetin jatkuvuus. Toiseksi systeemistä 

saa tietoa vain sen sisäpuolelta, jossa yksilö määrittää itseään aktiivisesti osallistumalla 

vuorovaikutusprosessiin, jossa hänelle muodostuu näkemys systeemistä (omasta identi-

teetistä). (Ståhle & Kuosa, 2009, ss. 108-109.) Eli, autopoieettinen systeemi on saman-

aikaisesti avoin ja suljettu. Systeemi on avoin, kun se on vuorovaikutuksessa ympäris-

tön kanssa. Systeemi on suljettu siinä mielessä, että kaikki muutokset tapahtuvat sisäi-

sen rakenteen muutoksina. Elävät organismit palauttavat mieleen olemassa olevia ko-

kemuksia ja tietoja, luodessaan uusia tietoja. Tämä tapahtuu kuitenkin organismin sisäi-

sessä rakenteessa, kuten aivoissa tai lihaksissa. (Maula, 2000, s. 158.) 

3.1.4 Konstruktivismin kasvatusteoreettinen ongelma 

Konstruktivistisen käänteen keskeisin merkitys on siinä, että konstruktivismi siirsi teo-

reettisen mielenkiinnon kasvatus ja opetustapahtumien tutkimisesta oppimisprosessien 

tutkimiseen. (Siljander, 2008, s. 84) Tämä palautuu viime kädessä edellä käsiteltyyn 

subjektin ongelmaan, joka ei mahdollista kasvatuksellista vaikuttamista. Pedagogisen 

toiminnan ja didaktiikan näkökulmasta tämä on ongelmallinen, koska konstruktivismi ei 

mahdollista opetuksen teoriaa ja sen systemaattista kehittämistä. Konstruktivistinen 

pedagogiikka puhuu oppimiskäsityksen pedagogisista seurauksista ja oppimisprosessin 

ohjaamisesta,
9
 jossa oppimisen ulkoisen säätelyn (behaviorismi) tilalle on tullut oppijan 

oppimisen sisäinen säätely. Näin ollen konstruktivistinen pedagogiikka luopuu perintei-

sestä opettamisen käsitteestä,
10

 ja korostaa kasvavan subjektin oppimisen itsesäätelyä ja 

                                                 
9
 Konstruktivismin pedagogista seurauksista ja oppimisen ohjauksesta ovat Suomessa kirjoittaneet esi-

merkiksi Rauste-von Wright;von Wright;& Soini, 2003 ja Tynjälä, 1999. 

10
 Esimerkiksi Lahdes (1997) määrittelee opetus-käsitteen seuraavasti. ”Opetus on kasvatustavoitteista 

johdettavaa tarkoituksellista ja suunniteltua opettajan ja oppilaiden välistä sosiaalista, vuorovaikutuksel-

lista toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda oppilaalle edellytykset oppimisen avulla tavoitteiden saavut-

tamiseen” (Lahdes, 1997, s. 14). Modernin opetus-käsite viittaa siis toimintaan, johon sisältyvät 1) peda-
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subjektin autopoieettisen järjestelmän itseohjautuvuutta. (Siljander, 2002, ss. 214-215 ja 

218-220.) 

 

Opetuskäsitteestä luopuminen ja siirtyminen oppimisen ohjauksen käsitteeseen, häivyt-

tävät kasvatustieteellisen teoriamuodostuksen perusjaon, johon sisältyvät kasvatustoi-

minnan ja sivistysprosessin ulottuvuudet. Siljanderin (1997) mukaan jo kasvatustieteen 

perustaja Johann Friedrich Herbart (1776–1841) kritisoi subjektifilosofian ajatusta, jos-

sa sivistysprosessi nähdään vain vapaan, autonomisen ja spontaanin subjektin transsen-

dentaalisena prosessina. Sivistysprosessit nimittäin edellyttävät, että aktiivinen ja spon-

taani maailmaansa konstruoiva subjekti tarvitsee pedagogista väliintuloa, eli kasvatusta. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys unohtaa kasvatusulottuvuuden, joten konstruktivisti-

nen oppimispsykologia on siten ongelmallinen kasvatustieteen teoriamuodostuksen läh-

tökohdaksi. (Siljander, 1997, s. 340.) 

 

Edellä mainittu viittaa Siljanderin (1998) mukaan Herbartin sivistyksellisyys-

käsitteeseen (bildsamkeit), joka tarkoittaa ihmisen eräänlaista muovautuvuutta tai plasti-

suutta ja joka mahdollistaa ihmisen sivistyskykyisyyden ja mahdollisuuden muuttumi-

seen. Siljander kritisoi konstruktivismin subjektikäsitystä uutta luovana, itseohjautuvana 

ja spontaanina subjektina. Ne sisältyvät kaikki Herbartin sivistyksellisyys-käsitteeseen, 

mutta ne eivät yksistään mahdollista sivistysprosessia, vaan sivistyksellisyys-käsite 

edellyttää myös ulkoapäin tulevaa kasvatusta. Toiseksi subjektiivinen maailma ja sen 

merkityssuhteet eivät ole vapaasti konstruoitavissa ja itse säädeltävissä, vaan sosiokult-

tuurisen maailman objektiiviset rakenteet itse asiassa määrittävät subjektiivista konstru-

ointiprosessia. Tämä tarkoittaa, että ihminen konstruoi sen, minkä ympäröivä sosiaali-

nen maailma on jo konstruoinut. (Siljander, 1998, ss. 202 ja 206-207.) Tämä ajatus on 

hyvin lähellä Berger ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian pe-

rusideaa, jota käsittelen tutkielman lopussa (Berger & Luckmann, 1994). 

                                                                                                                                               
goginen tarkoitus ja se on 2) suunnitelmallista ja tietoista, 3) organisoitua ja institutionaalista sekä 4) 

ammattimaista. Opetus-käsite liittyy tiiviisti opetettavaan sisältöön ja oppilaan oppimisprosessiin. Tällä 

viitataan opetuksen kolmeen perusedellytykseen, ns. didaktiseen kolmioon, opettajaan, oppijaan ja sisäl-

töön. Näiden kaikkien on toteuduttava, jotta voidaan puhua opetuksesta (Siljander, 2002, ss. 49-52.) 
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3.2 Konstruktivismin ontologia – Popperin maailmansuhteiden mukaisesti 

Ontologiset oletukset todellisuuden luonteesta ovat keskeisellä sijalla, kun yritetään 

ymmärtää yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin filosofisia ja 

teoreettisia eroja. Yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin ontologisen 

todellisuuden käsittely on tärkeää, koska se auttaa meitä ymmärtämään ja hyväksymään 

sosiaalisen konstruktionismin maltillisia näkemyksiä. Toiseksi se auttaa ymmärtämään 

Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa ontologisesti. 

Seuraavaksi tarkastelen ontologiaa sir Karl Popperin (1902–1994) kolmen 

maailmasuhteen mukaisesti. 

 

Popperin esittämään teoriaan sisältyvät seuraavat maailmat: Maailma 1 muodostuu fy-

sikaalista ilmiöistä, jotka noudattavat kemian ja fysiikan lakeja. Näitä ovat aineelliset ja 

fysikaaliset kappaleet, tapahtumat ja prosessit, (esim. pöydät, tuolit, kivet sekä näihin 

vaikuttavia suurempia ja pienempiä kappaleita, kuten maapallo, vuoret, tähdet, pöly-

hiukkaset, kaasut, atomit). Maailma 2 muodostuu subjektiivisista kokemuksista, kuten 

ihmismielestä, yksilöllisen tajunnan tiloista ja tapahtumista, (esim. ajatukset, elämykset 

tunteet, kivut, havainnot, muistot). Maailma 3 muodostuu kaikista sosiaalisen toiminnan 

kautta luoduista asioista. Laajassa mielessä koko sosiaaliseen kulttuuriin ja yhteiskun-

taan sisältyvät asiat, (esim. käyttöesineet, taide, artefaktit, kieli, uskonto, tiede, laitokset, 

yms.). (Niiniluoto, 1990, ss. 14-20; Niiniluoto, 2003, s. 29) Popperin maailmat kuvaavat 

havainnollisesti eri filosofisten suuntien ontologisia käsityksiä. Maailma 1 on ainoa tai 

ensisijainen todellisuus materialisteille, maailma 2 subjektiivisille idealisteille ja maa-

ilma 3 objektiivisille idealisteille. Dualistiset käsitykset olettavat, että aine (maailma 1) 

ja henki (maailma 2 tai 3) ovat olemassa toisistaan riippumatta, erillisiä. (Niiniluoto, 

2003, s. 29.) 

 

Popper ja Niiniluoto (2003) edustavat realistista ontologiaa, jonka mukaan ihmismieles-

tä riippumaton todellisuus on olemassa. Tätä todellisuutta edustaa maailma 1, joka on 

historiallisesti ensisijainen. Maailmat 2 ja 3 ovat kehittyneet biologisen ja kulttuurisen 

evoluution kautta maailmasta 1. Maailmoja 2 ja 3 ei voi olla olemassa ilman maailmaa 

1. Kuitenkin maailmat 2 ja 3 ovat alkaneet elää ikään kuin omaa elämäänsä ja vaikutta-

vat monin eri tavoin maailma 1:n aineellisiin ilmiöihin. Maailma 1:n oliot tai esineet 

voivat olla täysin riippumattomia ihmismielestä, mutta ihmismieli voi olla kausaalisessa 
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vuorovaikutuksessa luonnon esineiden kanssa aistiensa, käsiensä tai keksimiensä väli-

neiden kautta. Ihminen voi kaataa puita tai padota jokia, mutta puu tai joki ei siitä huo-

limatta ole ontologisesti riippuvainen ihmisen mielestä tai subjektiivisesta kokemukses-

ta. Eli, maailma 1 on olemassa riippumatta ihmisistä. (Niiniluoto, 2003, ss. 29-30.) 

 

Kuvio 3. kuvaa Popperin käsitystä maailmasuhteista. Hänen mukaansa maailmat 1 ja 2 

voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, samoin maailmat 2 ja 3. Maailmojen 1 ja 3 

välillä ei ole suoraa vuorovaikutusta, vaan niiden välinen vuorovaikutus tapahtuu maa-

ilman 2 välityksellä. Niiniluoto kuitenkin kritisoi tätä teesiä, ettei maailman 1 ja 3 välil-

lä ole suoraa vuorovaikutusta. (Niiniluoto, 1990, s. 30.) 

MAAILMA 3

MAAILMA 1 MAAILMA 2

luonto
subjektiivinen 

tajunta

kulttuuri

 

Kuvio 3. Popperin kolme maailmaa (Niiniluoto, 1990, s. 23). 

3.2.1 Yksilökonstruktivismin ontologia 

Yksilökonstruktivismin ontologian mukaan todellisuus nähdään ihmismielessä rakentu-

neena, jolloin ihmisen ulkopuolella ei ole ihmismielestä riippumatonta todellisuutta. 

Tämä tarkoittaa, että todellisuus ei koostu valmiista asioista, esineistä ja olioista. Maa-

ilmaa ei ole jaettu valmiiksi osiin, esineisiin ja olioihin. Vaan konstruktivistinen todelli-

suus muodostuu siitä, miten ihmiset erilaisista lähtökohdista näkevät todellisuuden ja 

miten he käsitteellisesti kuvaavat sitä. Näin ollen ihmisten todellisuudet (maailma 1 ja 

3) näyttäytyvät jokaiselle ihmiselle erilaisena, subjektiivisina. (Puolimatka, 2002, ss. 41 
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ja 77-80.) Siljander (2002) on tiivistänyt konstruktivismin ontologian seuraavasti. ”Ei 

ole olemassa niin sanottua objektiivista todellisuutta, on vain jokaisen oma subjektiivi-

nen kokemusmaailma” (Siljander, 2002, s. 207). 

 

Yksilökonstruktivismin suuntaukset radikaali- ja kognitiivinen konstruktivismi uusinta-

vat subjektiivisen idealismin lähtökohdat. Radikaali konstruktivismi nostaa subjektin 

kokemuksen oman oppimisen ja maailmankuvan rakentamisen keskiöön. Tämä johtaa 

viime kädessä solipsismiin, maailmankuvaan, jossa todellisuus (maailmat 1 ja 3) raken-

tuvat vain yksilön kokemuksen kautta ja totta on vain jokaisen oma kokemus. 

(Miettinen, 2000, s. 280.) Triviaali ja radikaali konstruktivismi kohdistavat huomion 

vain yksilön konstruktioprosessiin, jossa tiedostava subjekti rakentaa aktiivisesti itse 

tietonsa ja maailmaansa (maailmat 1 ja 3) (Ernest, 1995, ss. 469-470 ja 473-476; von 

Glasersfeld, 1995, s. 51). Subjektiivisen idealismin todellisuuden käsitys on yksilökon-

struktivismin suurimpia kritiikin kohteita. Viime kädessä vain ”Minä” olen olemassa. 

”Minä” konstruoi objektiivista luonnon maailmaa ja sosiaalinen ja kulttuurinen todelli-

suus konstruoituvat vain minän kautta. Yksilökonstruktivismin maltilliset tulkinnat lä-

hestyvät ontologista realismia, jonka mukaan suurin osa maailman esineistä ja olioista 

on olemassa ihmismielestä, kokemuksista ja ajatuksista riippumatta. (Niiniluoto, 2003, 

ss. 29-30.) 

3.2.2 Sosiaalisen konstruktionismin ontologia 

Sosiaalinen konstruktionismi kiinnittää huomion kieleen, kielelliseen interaktioon ja 

dialogiin. Kaikille sosiaalisen konstruktionismin suuntauksille on yhteistä, että todelli-

suus rakentuu kielen kautta. Sosiaalisesti rakennettu maailma muodostaa yhteisiä ko-

kemuksia taustalla olevasta fyysisestä maailmasta. Subjektiivinen tajunta (maailma 2) ja 

fyysinen maailma (maailma 1) rakentuvat sosiaalisen todellisuuden kautta (maailma 3). 

Maailma 3 tulee ensisijaiseksi, jonka kautta maailmat 1 ja 2 rakentuvat. (Ernest, 1995, 

ss. 481-484; Prawat, 1996, s. 271.) Niiniluoto (2003) näkee kielen korostamisen ongel-

malliseksi, koska viime kädessä maailman 1 olioiden olemassaolo on riippuvainen ih-

misen muodostamasta kielestä. Tämä kohtaa samanlaisen ongelman kuin subjektiivinen 

idealismi, eli, vain kielen kautta maailma 1 on olemassa. Niiniluoto käyttää tämän käsit-

teen nimenä kielellinen idealismi. (Niiniluoto, 2003, s. 38.) Myös Hacking (2009) kiin-



51 

 

 

nittää huomion lingvistisen idealismin ongelmaan, jonka mukaan mikään ei ole todellis-

ta, ennen kuin siitä puhutaan tai kirjoitetaan. Hän kuitenkin toteaa, ettei kovin moni va-

kavasti otettava tutkija ole esittänyt, että kaikki (maailma 1 oliot) olisivat jollain lailla 

sosiaalisesti rakentuneita. (Hacking, 2009, ss. 41-42.) 

 

Tämä on yksi merkittävä ongelma sosiaalisen konstruktionismin ontologiassa. Se luo-

kitteleekin konstruktionismin suuntia sen mukaan, miten niissä ymmärretään kielellisten 

konstruktioiden luonne. Cromby ja Nightingale (1999) erottavat toisistaan kaksi sosiaa-

lisen konstruktionismin suuntaa, jyrkkä (dark) ja maltillinen (light), jotka ovat lähtökoh-

taisesti ristiriidassa keskenään. Jyrkkä sosiaalinen konstruktionismi näkee kaiken olevan 

sosiaalisesti konstruoitua. Maltillinen sosiaalinen konstruktionismi näkee konstruktion 

liittyvän vain sosiaalisiin prosesseihin ja diskurssiin. (Cromby & Nightingale, 1999, s. 

3; Raatikainen, 2004, ss. 60-63.) Tähän liittyy Niiniluodon (1990) huomautus, että tieto 

todellisuudesta voi olla sosiaalinen konstruktio, mutta tästä ei seuraa, että todellisuus 

itse olisi sosiaalinen konstruktio (Niiniluoto, 1990, s. 67). 

 

Jyrkkä kanta sekoittaa maailmat 1 ja 3. Sen sijaan maltilliset kannat hyväksyvät ontolo-

gisen realismin, jossa todellisuus on ihmisestä riippumaton. Maltillisen konstruktionis-

min todellisuuden rakentuminen koskee vain maailmaa 3. Bryan S. Turnerin (1992) 

mukaan ainakin sosiologiassa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että ihmisluonto on suu-

resti muokattavissa ja plastinen. Toiseksi ihmisluonto on sosiaalisesti rakentunut. Tästä 

seuraa, ettei ole yleistä ihmisluontoa tai ”ruumista”, vaan niitä kuvaavat kielet ja dis-

kurssit ovat paikallisia, historiallisia ja erityisiä näkökulmia (maailma 3). Sen sijaan 

tieteenfilosofian (ja sosiologian) piirissä on kiistelty onko luonto sosiaalisesti rakentunut 

(maailma 1). Maltillinen konstruktionismi voi hyväksyä ”perimmäisten” olioiden ole-

massaolon, mutta kuten Turner toteaa, kaikista näistä ”perimmäisistä” todellisuuden 

olioista voi tulla sosiaalisesti rakentuneita, jos sillä on inhimillistä relevanssia. Turner 

käyttää esimerkkinä tunnettuja sairauksia, kuten AIDS, syömishäiriöt tai mielisairaudet. 

Niistä tulee sosiaalisesti rakentuneita, kun ne tulevat tutkimuksen kohteiksi. (Turner, 

1992, ss. 170-172.) 

 

Edellä mainitun ajatuksen voi laajentaa koskemaan kaikkea maailma 1:n olioita. Ne 

ovat olemassa meistä riippumatta, mutta niistä tulee sosiaalisesti rakentuneita, kun ne 
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saavat jonkin inhimillisen merkityksen. Tämä mahdollistaa ns. ”perusta-ajattelun” ja 

sosiaalisen konstruktionismin loogisen yhteensovittamisen toisiaan täydentävinä näke-

myksinä. (Aittola & Raiskila, 1994, s. 228.) Tässä on kuitenkin vaarana sekoittaa todel-

lisuus ja sitä koskeva tieto. Voidaankin kysyä, onko ilmiö olemassa ennen sen löytymis-

tä ja nimeämistä, vai vasta löytämisen ja nimeämisen jälkeen? Esimerkiksi, onko AIDS 

olemassa ennen kuin se löydetään? Vai onko se olemassa vasta sen jälkeen, kun tutkijat 

ovat löytäneet ja nimenneet sen? Ensimmäisen väitteen mukaan, kysymys on maltilli-

sesta konstruktionismista, joka mahdollistaa ontologisen realismin. Toisen väitteen mu-

kaan, kysymys on jyrkästä konstruktionismista, jossa ilmiö on olemassa, vasta tutkijoi-

den ”rakentamana” kielellisenä konstruktiona. Jos näin väitetään, todellisuus ja sitä 

koskeva tieto menevät sekaisin. (Niiniluoto, 2003, s. 38.) 

3.2.3 Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian ontologia 

Pohdin seuraavaksi Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen 

teorian ontologisia lähtökohtia tarkemmin. Hackingin (2009) mukaan universaali (jyrk-

kä) sosiaalinen konstruktionismi väittää kaiken todellisuuden olevan sosiaalisesti raken-

tunutta (Hacking, 2009, ss. 43-44). Myös Berger ja Luckmann väittävät todellisuuden 

olevan sosiaalisesti rakentunutta. Ovatko he siten jyrkkiä konstruktionisteja, vai mitä he 

tarkoittavat sosiaalisella konstruktiolla? 

 

Bergerin ja Luckmannin teos The Social Construction of Reality (1966) on kuvaus siitä, 

että kokemuksemme ja ymmärryksemme todellisuudesta on kaikkien niiden sosiaalisten 

prosessien tulos, joita Berger ja Luckmann kutsuvat sosiaaliseksi rakentumiseksi. 

(Hacking, 2009, ss. 44-45.) Berger ja Luckmann kuvaavat miten arkielämä näyttäytyy 

ihmiselle subjektiivisena todellisuutena, jossa ihminen hahmottaa jokapäiväisen elämän 

järjestäytyneeksi todellisuudeksi. Jokapäiväinen todellisuus ilmenee tyypitettynä arki-

tietona, eli ilmiöt, asiat ja esineet ovat nimetty kulttuurisesti ennen meitä. Uusi havainto 

tulkitaan aina aikaisemman elämänhistorian kautta. Sosiaalinen konstruktionismi koros-

taa sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, joka tapahtuu merkkijärjestel-

män välityksellä. Tärkein merkkijärjestelmä ihmisillä on kieli. (Berger & Luckmann, 

1994, ss. 29-57; Heiskala, 2000, s. 97.) Berger ja Luckmann tiivistävät teesinsä lausee-

seen: 
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”yhteiskunta on ihmisen tuotos – yhteiskunnasta tulee objektiivinen todelli-

suus – ihminen on sosiaalinen tuotos”. 

Tässä dialektisessa prosessissa ihmiset rakentavat yhteiskunnan erilaisine instituutioi-

neen, näiden instituutioiden kautta rakentuvat myös ihmisten minuus ja identiteetti. 

(Berger & Luckmann, 1994, s. 74). 

 

Niiniluodon (2003) mukaan Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalinen raken-

tuminen tarkoittaa nimenomaan sosiaalisen maailman (maailma 3) muodostusta ihmis-

ten intentionaalisten toimintojen kautta (Niiniluoto, 2003, ss. 36-37). Myös Hacking 

(2009) toteaa, että Bergerin ja Luckmannin sosiaalinen todellisuus käsittää vain sosiaa-

liset suhteet. He eivät sulje pois objektiivisten olioiden ontologista olemassaoloa 

(Hacking, 2009, s. 46). Berger ja Luckmann (1994) itse toteavat, että 

”...jokapäiväisen elämän subjektiivisten kokemusten fenomenologinen ana-

lyysi pidättäytyy kaikista syy-yhteyksiä tai alkuperää koskevista oletuksista, 

samoin kuin kaikista tarkasteltavien ilmiöiden perimmäistä luonnetta koske-

vista väittämistä.” (Berger & Luckmann, 1994, s. 30). 

Bergerin ja Luckmannin sosiaalisen rakentumisen teoria ei siten edusta jyrkkää kon-

struktionismia, vaan se on hyvin maltillinen konstruktionistinen näkemys. Toiseksi he 

tarkoittavat sosiaalisella rakentumisella ihmisten ja yhteiskunnan dialektista vuorovai-

kutusta. 

3.3 Konstruktivismin tietoteoreettisia lähtökohtia 

Konstruktivistinen tiedonkäsitys perustuu ontologisille oletuksille, joten myös tieto näyt-

täytyy erilaisena yksilökonstruktivismissa ja sosiaalisen konstruktionismissa. Perinteis-

ten länsimaisten tietoteoreettisten näkemysten mukaan tieto on objektiivista, yksilöllistä 

ja epähistoriallista. Empirismin mukaan tietoa saadaan aistihavaintojen avulla ja tieto on 

kopio todellisen maailman tapahtumista. Rationalismin mukaan tietoa voidaan saavuttaa 

järjen avulla. Ihmisen ”järki” määrittää enemmän tiedon luonteesta kuin ympäröivä to-

dellisuus. Tiedon lähde ymmärretään synnynnäisenä taipumuksena, jonka avulla tietoa 

luokitellaan ja prosessoidaan. (Gergen, 1985, s. 269.) von Glasersfeldin (1989) mukaan 

konstruktivismi on teoria tiedosta, jossa tiedostava subjekti aktiivisesti rakentaa ja 
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muokkaa omia tietorakenteitaan. Tiedon ei tarvitse vastata ontologista todellisuutta, 

vaan tiedon tehtävänä on subjektin sopeuttaminen siihen kokemukselliseen maailmaan, 

jossa hän elää. (von Glaserfeld, 1989, s. 162.) Konstruktivistinen tiedonkäsitys lähtee 

konstruktivismin ontologiasta, jossa todellisuus rakentuu subjektin kokemuksen kautta 

ja totta on vain subjektin oma kokemus. Tietoteorian kannalta tämä merkitsee, että tieto 

on subjektiivista, eikä subjektin ”ulkopuolella” ole olemassa mitään objektiivista tietoa. 

Vaan tieto on aina yksilön itsensä tai yhteisön konstruoimaa. (Puolimatka, 2002, ss. 46-

48; Tynjälä, 1999, s. 37.) 

 

Kauppila (2007) määrittelee konstruktivistisen tiedon seuraavasti ja puolustaa tiedon 

suhteellisuuden kuuluvan konstruktivismin periaatteisiin. 

”Ihmisen tieto on mielen konstruktio tiedostamattomasta ja tietoisesta informaati-

osta. Sen yhteys totuuteen on suhteellinen” (Kauppila, 2007, s. 101). 

Tieto ei heijasta maailmaa sellaisenaan kuin se on, vaan ihminen luo itse käsityksensä 

saatavilla olevasta tiedosta ja näin määrittelee tiedon uudelleen. Myös ihmisen havain-

not ovat puutteellisia ja havaintojen käsittely on subjektiivista. Havainnoista vain pieni 

osa pääsee ihmisen tietoisen prosessoinnin tasolle, joten havainnot eivät voi edustaa 

objektiivista kuvaa todellisuudesta. Näin tieto muodostuu suhteelliseksi, koska objektii-

visen tiedon ei uskota olevan ihmisten ”ulkopuolella”, eikä tieto koskaan konstruoidu 

ihmisen mielessäkään täydelliseksi. Jokaisen ihmisen konstruoima käsitys todellisuu-

desta on erilainen ja on siten suhteellinen. (Kauppila, 2007, ss. 101-105.) 

 

Konstruktivistit palauttavat yksilökonstruktivismin tiedonkäsityksen Kantin muotoile-

maan tietoteoriaan, jossa hän pyrki tekemään synteesiä empirismin ja rationalismin tie-

toteorian välille. Kant korosti järjen merkitystä, mutta ei kuitenkaan hylännyt aistiha-

vaintojen osuutta tiedon muodostuksessa. Ihminen ottaa vastaan aistihavaintoja, mutta 

havainnot eivät sellaisenaan vastaa todellisuutta. Vaan vasta järjen avulla ihminen pys-

tyy muokkaamaan ja jäsentämään aistihavaintoja. Tieto ja todellisuus ovat järjen ja ais-

tihavaintojen yhteistä tuotetta. (Niiniluoto, 1980, s. 144; Tynjälä, 1999, s. 24.) 

 

Kantin mukaan kaikki tieto alkaa ajallisesti kokemuksesta. Kant kuitenkin erottaa toisis-

taan kokemusta edeltävän tiedon a priori ja kokemusta seuraavan tiedon a posteriori. 
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Apriorinen tieto edeltää kokemusta loogisesti, eli apriorista tietoa ja sen todellisuutta ei 

voida todeta vetoamalla kokemusperäiseen havaintoon. Aposteriorinen tieto seuraa ko-

kemusta loogisessa mielessä, tämän tiedon totuudellisuus voidaan todeta kokemuksen 

avulla. Kantin mukaan ihmisellä on synnynnäisenä, sisäänrakennettuna ominaisuutena 

kaksitoista todellisuuden jäsentämisen kategoriaa, puhdasta ymmärryksen käsitettä,
11

 

joiden avulla tajunnan on mahdollista hahmottaa ja muokata ulkomaailmasta tulevaa 

informaatiota. Kaikkiin empiirisiin väittämiin yhdistyy sekä kategorioita, että aistiha-

vaintoja. (Nordin, 1999, ss. 323-325; Niiniluoto, 1980, ss. 144-145.) Esimerkiksi Piaget 

havaitsi tutkiessaan lapsia, että pienet vauvat pystyvät jo hyvin varhain vaikuttamaan 

omalla toiminnallaan syy-seuraussuhteisiin ja jatkuvuuteen (Piaget & Inhelder, 1977, ss. 

21-26). Kantilaisittain tämä voidaan tulkita siten, että tällainen lapsen toiminta olisi lap-

sen synnynnäinen ominaisuus (apriorinen kategoria), eikä puhtaasti oppimisen tai ko-

kemuksen kautta saavutettu ominaisuus. 

 

Konstruktivistinen tietoteoria jakaa saman idean rationalistien kanssa, että ihmisellä on 

havaintotiedon edellytyksenä apriorisia peruskäsitteitä, joiden avulla havainnot voidaan 

liittää mielekkäiksi ja ymmärrettäviksi. Sitä vastoin konstruktivismi kieltää empiristisen 

käsityksen korrespondenssiteoriasta, jossa tieto on totta, kun se vastaa todellisuutta. 

Konstruktivismin tietoteoria liittyy läheisesti pragmatismin tietoteoriaan jonka mukaan 

totuutena voidaan pitää käytännössä toimivaa ja elinkelpoiseksi osoittautuvaa tietoa. 

Olennaista on, miten tieto auttaa oppijaa ymmärtämään ja jäsentämään ympäröivää 

maailmaa, eikä se, kuvaako tieto todellisuutta. (Siljander, 2002, ss. 205-208.) 

 

3.3.1 Sosiaalisen konstruktionismin tietoteoria 

Edellä esitetty näkemys konstruktivismin tietoteoriasta perustuu pääsääntöisesti yksilö-

konstruktivismin käsityksiin. Sen sijaan sosiaalisen konstruktionismin tiedonkäsitys 

                                                 
11

Kantin aprioriset kategoriat ovat: Määrä (kvantiteetti) 1)Ykseys 2) Moneus (mitta) 3) Kaikkeus. Suhde 

(relaatio) 4) Substanssi: Olennaiset/luontaiset (substanssi) ja ei-olennaiset (aksidenssi) ominaisuudet 5) 

Syy ja seuraus: kausaalisuus ja riippuvuus 6) Yhteisyys: vuorovaikutus tekijän ja teon kohteen välillä. 

Laatu (kvaliteetti) 7) Todellisuus (reaaliteetti) 8) Negaatio 9) Rajallisuus (limiteetti). Modaaliteetti 10) 

Mahdollisuus (mahdollinen - mahdoton) 11) Olemassaolo (olemassa - ei olemassa) 12) Välttämättömyys 

(välttämätön - satunnainen). (Koistinen, 2008, s. 66.) 
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korostaa kielen ja kommunikaation merkitystä tiedon muodostuksessa. Wahlströmin 

(1997) mukaan konstruktionismin tiedonkäsitys perustuu postmodernin tiedonkäsityk-

selle. Siinä tieto on kielellistä, joka on sidoksissa erilaisiin kielipeleihin, puheakteihin ja 

puhekäytäntöihin. Tieto on yhteisesti konstruoitua ja yhteisön kielirakenteisiin sidottua. 

Näin ollen, tieto ei ole kaikille samanlaista, vaan se on paikalliseen sosiaaliseen kon-

tekstiin sidottua. Yksilön tieto muodostuu aina sosiaalisten suhteiden välisessä vuoro-

vaikutuksessa. (Wahlström, 1997, ss. 3-5.) 

 

Prawat’n (1995) mukaan sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu radikaalisti tiedon-

muodostumiseen. Siinä ei pohdita rationalismin ja realismin tavoin tiedon alkuperää, 

kuinka ihmiset saavat tietoa ”ulkopuolisesta” maailmasta. Näin ollen, se hylkää koko-

naan epistemologiset peruskysymykset. Tämä poistaa yksilön tiedon konstruoinnin ja 

tiedon etsimisen ihmisen ulkopuolelta tarpeettomana, koska kaikki tieto ja todellisuus 

perustuvat kielelliseen ymmärtämiseen. (Prawat, 1996, ss. 222-223.) 

 

Bergerin ja Luckmannin (2009) sosiaalinen konstruktionismi perustuu tiedonsosiologi-

aan, joka nostaa tärkeimmäksi tiedon lähteeksi ihmisten jokapäiväisen arkitiedon. Hei-

dän mukaansa ”tiedonsosiologian tehtävänä on tutkia kaikkea mikä käy tiedosta yhteis-

kunnassa, riippumatta tämän tiedon perimmäisestä paikkansapitävyydestä tai virheelli-

syydestä.” Yhteiskunnan ja yksilön tieto ja todellisuus rakentuvat dialektisessa vuoro-

vaikutuksessa toistensa kanssa. Tämän dialektiikan mahdollistavat erilaiset merkkijär-

jestelmät, joista tärkein on kieli. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 10-13 ja 45-57.) 

 

Lyhyesti tiivistettynä, yksilökonstruktivistinen tiedonkäsitys perustuu modernin oletuk-

seen, jossa tieto on yksilön omaisuutta, jota hän konstruoi ”ulkoisesta” maailmasta. 

Modernin oletukseen liittyy myös tiedon ja todellisuuden dualistisuus, sisäisen ja ulkoi-

sen todellisuuden erillisyys. Tämä ajatus on sekä rationalismin, realismin ja Kantin tie-

toteorioissa. (Prawat, 1996, s. 217.) Sosiaalinen konstruktionismi perustuu postmoder-

nin tiedonkäsitykselle, jossa tieto ei ole yksilön omaisuutta. Tieto on sosiaalisesti konst-

ruoitua, interrelatiivista ja erilaisiin kielipeleihin sitoutunutta. Tieto rakentuu ja välittyy 

erilaisten merkkijärjestelmien avulla, joista tärkein on kieli. Yksilöt ovat osa ympäröi-

vää todellisuutta ja osa yhteistä tiedon konstruointia. Postmoderni tiedonkäsitys hylkää 

näin ollen dualistisen oletuksen tiedon luonteesta. (Prawat, 1996, s. 223; Wahlström, 
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1997, ss. 3-5.) Tietoteoreettisesti sosiaalisen konstruktionismin tiedonkäsitystä ei voida 

palauttaa empirismin tai rationalismin tiedonkäsityksiin. (Gergen, 1985, ss. 269). 

3.4 Sosiaalinen konstruktionismi 

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan nähdä laajemmin yleisenä tieteidenvälisenä 

liikkeenä. Suppeammin sen voi nähdä sosiaalitieteiden tai psykologian perinteisten 

kysymysten vastavoimana. Esimerkiksi Gergen (1985) näkee sosiaalisen 

konstruktionismin liikkeenä, jonka voi ymmärtää vaihtoehtona empirismin 

eksogeeniselle ja rationalismin endogeeniselle epistemologialle yleensä, ja toisaalta 

suppeammin vaihtoehtoisena teoriana sosiaalitieteissä. Konstruktionistisen liikkeen yksi 

keskeinen tehtävä on kyseenalaistaa tiedon käsite mentaalisina representaatioina ja 

nostaa tiedon lähteeksi kielellinen tulkinta todellisuudesta. Tällä voidaan ylittää 

perinteinen empirismin ja rationalismin subjekti – objekti – dualismin mukanaan tuomat 

ongelmat. Tämä mahdollistaa vaihtoehtoisen tieteellisen metateorian luomisen, joka 

perustuu konstruktionismin oletuksiin. (Gergen, 1985, ss. 269 ja 271-272.) 

 

Useilla tieteenaloilla sosiaalista konstruktionismia pidetään jonkinlaisena 

muotikäsitteenä, jolla viitataan hyvin useaan ajattelutapaan sosiologiassa, psykologiassa 

ja sosiaalitieteissä (Raatikainen, 2004, s. 60). Käsitteen käyttö on laajennettu 

käsittämään lähes kaikkea tieteellistä toimintaa, joten kysymyksessä ei ole mitenkään 

yhtenäinen lähestymistapa. Siten ei voida osoittaa mitään yhteistä lähtökohtaa tai 

teoriaa, josta sosiaalisen konstruktionismin katsotaan alkaneen. Sosiaalinen 

konstruktionismi on yksi tärkeä suuntaus tämän päivän yhteiskunta- ja ihmistieteissä. 

Hacking (2009) on esittänyt teoksessaan, ”The Social Construction of What?” (1999) 

luettelon asioista, joita on tutkittu sosiaalisina konstruktioina. Hänen mukaansa lähes 

kaikkia asioita voidaan pitää sosiaalisesti rakentuneina. Teoksessaan Hacking kritisoi 

voimakkaasti sosiaalisen konstruktionismin ja sosiaalinen rakentumisen käsitteen 

kohtuutonta käyttöä. (Hacking, 2009, ss. 13-16.) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on Kuuselan (1999) mukaan useiden tieteenalojen 

kiinnostuksen kohteena. Sosiologiassa viitataan usein Alfred Schutzin (1899–1959) 

fenomenologiaan ja Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin teokseen ”The social 
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construktion of reality (1966)”, joka pohjautuu pitkälti Schutzin ajatteluun. 

Psykologiassa perinteellä viitataan usein uudenlaiseen ajatteluun mielen sosiaalisesta 

rakentumisesta, jonka juuret ovat Lev Vygotskyn (1896–1934) psykologiassa, Valentin 

Volosinovin (1895–1936) kielifilosofiassa ja Ludwig Wittgensteinin (1889–1951) 

myöhäisfilosofiassa. Sosiaalipsykologiassa lähtökohtana pidetään Kenneth J. Gergenin 

1970–80-luvuilla esittämää kritiikkiä psykologian ja sosiaalitieteiden yksilökeskeiselle 

tavalle tarkastella psyykkisiä ja sosiaalisia ilmiöitä. (Kuusela, 2001, ss. 17-20.) 

 

Lähtökohtiensa moninaisuudesta johtuen, käsitteiden käyttö sosiokulttuuria käsittelevis-

sä teorioissa ja niitä kuvaavassa kirjallisuudessa on sekavaa ja vakiintumatonta. Sosio-

konstruktivismi, sosiaalinen konstruktivismi ja sosiaalinen konstruktionismi käsitteitä 

pidetään usein toistensa synonyymeina. Kauppilan (2007) mukaan sosiokonstruktivis-

mia käytetään usein yleiskäsitteenä, jolla viitataan lähes kaikkiin sosiaalisuutta, kulttuu-

ria tai kielen merkityksiä korostaviin käsityksiin. Kirjallisuudessa sosiokonstruktivismin 

käsite rinnastetaan usein sosiaalinen konstruktivismi (social constructivism) käsittee-

seen, sekä sosiologian ja filosofian piirissä käytettävään sosiaalinen konstruktionismi 

(social constructionism) käsitteeseen. (Kauppila, 2007, ss. 47-48.) Tarkasti ottaen, kaik-

ki käsitteet viittaavat eri lähtökohtiin ja teorioihin. 

 

Edellä mainittuja käsitteitä voi tarkentaa, kohdentamalla ne eri teorioihin ja tutkijoihin. 

Kuusela (1999) erottaa toisistaan seuraavat sosiokonstruktivismin suunnat. Sosiaalinen 

konstruktivismi tarkastelee, miten sosiaaliset suhteet vaikuttavat tiiviisti yksilön mielen 

rakentumiseen. Tunnettuja tutkijoita ovat esimerkiksi Lev Vygotsky ja Jerome Bruner. 

Sosiologinen konstruktionismi tarkastelee, miten sosiaaliset rakenteet (koulu, tiede, hal-

linto) vaikuttavat minän ja maailman rakentumiseen. Tämän suuntauksen tutkijoita ovat 

esimerkiksi Henry Giroux ja Nikolas Rose. Sosiaalinen konstruktionismi tarkastelee, 

miten tiede, yhteiskunta, yksilö jne. ovat rakentuneet erilaisissa sosiaalisissa vuorovai-

kutustilanteissa. Tunnettuja teorioita ovat esimerkiksi Kennet Gergenin sekä Bergerin ja 

Luckmannin teoriat. (Kuusela, 2001, ss. 19-21.) 
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3.4.1 Sosiaalisen konstruktionismin yhteisiä sitoumuksia 

Sosiaalisen konstruktionismin käsitteen käyttö on johtanut siihen, että eriävien 

lähestymistapojen ja genrejen tulkinnat poikkeavat toisistaan usein paljonkin. 

Sosiaalisen konstruktionismin suuntaukset sisältävät kuitenkin paljon yhteisiä piirteitä, 

joiden avulla on mahdollista hahmotella yleistä näkemystä niiden teoreettisista 

lähtökohdista. Yhteisten teoreettisten lähtökohtien kautta on mahdollista tulkita, että 

sosiaalinen konstruktionismi liittyy intersubjektiivisuus paradigmaan. Seuraavaksi 

käsittelen sosiaalisen konstruktionismin yhteisiä näkemyksiä. 

 

Vivien Burr’n (1995) mukaan ei ole olemassa yhtä kuvausta, jolla sosiaalisen 

konstruktionismin eri suuntauksia voisi tyhjentävästi kuvata. Hän kuitenkin esittää 

muutamia yhteisiä määritelmiä sosiaalisen konstruktionismin erilaisille suuntauksille: 

1) Sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu kriittisesti itsestään selvään tietoon. 

Perinteisen positivistisen ja empiristisen tieteen mukaan maailma on sellainen 

kuin sen havaitsemme. Sosiaalinen konstruktionismi haastaa tämän käsityksen, 

koska olemassa oleva todellisuus voidaan ymmärtää monella eri tavalla. 

2) Sosiaalinen konstruktionismi ymmärtää ihmisen toiminnan ja ajattelun olevan 

historiallisesti ja kulttuurisesti relatiivinen. Käsitteet, ajattelutapa ja ymmärrys 

maailmasta on historiallisesti ja kulttuurisesti tietynlainen. Me sisäistämme 

kulttuurisen todellisuuden, koska se ollut olemassa ennen meitä. Relatiivisuus 

tarkoittaa myös, ettei toisenlaista ajattelutapaa tai kulttuurista todellisuutta voi 

pitää parempana tai huonompana omasta ajattelutavasta tai kulttuurista. 

3) Sosiaalisen konstruktionismin mukaan tieto rakentuu sosiaalisissa prosesseissa. 

Ihmiset ovat päivittäisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

Sosiaalinen vuorovaikutus mahdollistaa tiedon rakentumisen erityisesti kielen 

avulla. Ihmisten ymmärrys ei muodostu suoraan havainnoista ulkoisesta 

maailmasta, vaan ne muodostuvat sosiaalisissa prosesseissa ja interaktiossa toisten 

ihmisten kanssa. 

4) Sosiaalisen konstruktionismin mukaan tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat 

yhteen. Tieto muuttaa sosiaalisia toimintoja. Aikaisempiin tietoihin perustuvat 

sosiaalisen toiminnan ilmiöt muuttuvat, kun tieto ja yhteisymmärrys ilmiöstä 

lisääntyvät. Esimerkiksi suhtautuminen alkoholismiin on muuttunut tiedon 

lisääntymisen myötä. Sosiaalisen toiminnan (alkoholismi) täsmällinen 
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ymmärtäminen mahdollistaa lääketieteellisen ja psykologisen hoidon, 

aikaisemman paheksunnan sijaan. (Burr, 1995, ss. 2-3.) 

 

Burr (1995) kiinnittää vielä huomion seuraaviin seikkoihin, jotka yhdistävät sosiaalisen 

konstruktionismin suuntia ja samalla erottavat ne perinteisistä yksilöä korostavista nä-

kemyksistä. 1)Anti-essentialismi tarkoittaa, että ei ole olemassa mitään tiettyä perusta-

vanlaatuista olemusta, joka määrittää mitä ihminen on. Vaan minuus ja identiteetti ra-

kentuvat kertomuksiin ja diskursseihin perustuviin ilmiöihin. 2) Relativismi sosiaalises-

sa konstruktionismissa tarkoittaa, että tieto ja totuus ovat suhteellisia.3) Tieto ja totuus 

ovat kontekstuaalisia, eli ne ovat riippuvaisia historiallisesti ja kulttuurisesti rakentu-

neista kieliyhteisöistä. 4) Ajattelu ja mieli ovat sosiaalisessa konstruktionismissa luon-

teeltaan sosiaalisia, jotka tapahtuvat ihmisten välillä. Historiallisuus ja kulttuuri antavat 

meille tietyt ajattelun välineet, jolloin 5) kieli on eräänlainen ajattelun ennakkoehto, 

joka mahdollistaa sosiaalisen toiminnan. Sosiaalinen konstruktionismi kiinnittää huo-

mion myös erilaisiin 6) Sosiaalisiin toimintoihin ja 7) sosiaalisiin prosesseihin, vasta-

kohtana individualistiselle näkemykselle. (Burr, 1995, ss. 4-5.) 

 

Sara N. Davis ja Mary M. Gergen (1997) ehdottavat sosiaaliselle konstruktionismille 

seuraavia yhteisiä piirteitä, jotka eri lähestymistavat voivat hyväksyä. 

1) Sosiaalisessa konstruktionismissa tosiasiat ovat riippuvaisia kieliyhteisöstä, 

joka on luonut ja kuvannut ne. 

2) Kieli, joka on historiallinen ja paikallinen, tuottaa totuuden ihmisille. Sanat 

eivät pelkästään kopio maailmaa, vaan ne mahdollistavat tavan, joilla ihmiset 

havaitsevat ja ymmärtävät ympäröivää maailmaa. 

3) Todellisuuden luonne määräytyy historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista 

käsin. Tämä selittää myös maailmankatsomuksen moninaisuutta. 

4) Universaaleja eettisiä periaatteita ei ole olemassa, vaan ne muodostuvat 

”kielipeleissä” jotka on hyväksytty sosiaalisissa yhteisöissä. 

5) Todellisuutta koskevia väitteitä voidaan tarkastella skeptisesti, sillä 

aistikokemukset välittyvät kielellisten kuvauksen kautta, eikä kielen ohi ole 

suhdetta todellisuuteen. (Davis & Gergen, 1997, ss. 5-7.) 
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3.5 Yhteenveto konstruktivismin keskeisistä löydöksistä 

Olen tiivistänyt alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1.) konstruktivismin keskeisiä eroja 

sekä eri suuntauksia ja suuntausten keskeisiä vaikuttajia. 

SUBJEKTI-OBJEKTI-SUHDE SUBJEKTI-SUBJEKTI-SUHDE

KOGNITIIVINEN 

KONSTRUKTIVISMI

Jean Piaget                             

George Kelly

SOSIAALINEN 

KONSTRUKTIVISMI

Lev. S. Vygotsky                 

Jerome Bruner

RADIKAALI 

KONSTRUKTIVISMI

Ernst von Glazersfelt          

Claude Lévi-Strauss

SOSIOLOGINEN 

KONSTRUKTIONISMI

Henry Giroux                  

Nikolas Rose

TRIVIAALI 

KONSTRUKTIVISMI

Ernst von Glazersfelt SOSIAALINEN 

KONSTRUKTIONISMI

Kennet J. Gergen          

Berger & Luckmann

IP-TEORIA KONTEKSTUAALINEN 

KONSTRUKTIONISMI

Bruno Latour                

Michael Callon

RADIKAALI 

KONSTRUKTIVISMI

Humberto Maturana 

Francisco Varela

SYMBOLINEN 

INTERAKTIONISMI

George Mead

PRAGMATISMIN 

SUUNTAUKSIA

John Dewey                   

Charles Peirce

YKSILÖKONSTRUKTIVISMI SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI
MODERNI

KOGNITIIVISET PROSESSIT

SUBJEKTI

POSTMODERNI

KIELELLINEN KOMMUNIKAATIO

INTERSUBJEKTI

TRANSSENDENTAALINEN AKTIVITEETTI KIELI

 

Taulukko1. Konstruktivismin suuntauksia ja sitoumuksia. 

Olen analysoinut konstruktivismia monesta eri perspektiivistä. Analyysin perusteella 

tulkitsen tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi jaoksi sen, ymmärretäänkö konstruktio yksi-

lölliseksi vai sosiaaliseksi ilmiöksi. Analyysi osoittaa selkeästi, että yksilöä tai sosiaali-

suutta korostavien konstruktivismien filosofis-teoreettiset lähtöoletukset poikkeavat 

merkittävästi toisistaan. Olen jakanut konstruktivismin yksilökonstruktivismiin ja sosi-

aaliseen konstruktionismiin. Molemmat suunnat sisältävät useita teorioita, joiden lähtö-

kohdat ovat erilaista tieteenperinteistä. Suuntauksilla on kuitenkin yhteisiä filosofis-

teoreettisia oletuksia, joiden perusteella jako yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen 

konstruktionismiin voidaan tehdä. (Taulukko 1.) 

 

Yksilökonstruktivismi perustuu modernin ja subjektifilosofian oletuksille, joka korostaa 

subjektin autonomista asemaa. Yksilökonstruktivismin lähtökohtana on oletus aktiivi-

sesta subjektista, jossa subjekti itse konstruoi omia tietorakenteitaan ja suhdettaan ym-

päröivään todellisuuteen. Ihmisten väliset suhteet ovat subjekti-objekti-suhteita, jossa 

yksittäinen subjekti omalla itsetietoisuudellaan aktiivisesti määrittää ympärillään olevia 

objekteja. Edellä mainittu tarkoittaa, että minuus, oppiminen, ymmärrys maailmasta ja 

viimekädessä koko ontologinen todellisuus on riippuvainen subjektin transsendentaali-
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sesta aktiviteetista. Transsendentaalinen aktiviteetti tarkoittaa lyhyesti, että tiedon ja 

todellisuuden perusta on subjektin aktiivivisuus. Tämä aktiivisuus näyttäytyy yksilön 

erilaisina kognitiivisina prosesseina, joiden avulla subjekti muodostaa käsityksen itses-

tään ja ympäröivästä todellisuudesta. 

 

Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat perustuvat postmodernin oletukselle, jossa 

keskeisiksi tulevat yksilöiden väliset intersubjektiiviset vuorovaikutussuhteet. Ihmisten 

väliset suhteet ovat subjekti-subjekti-suhteita, jotka perustuvat tasavertaiseen kommuni-

kaatioon ja dialogiin. Minuus, oppiminen ja ymmärrys maailmasta rakentuvat näissä 

vuorovaikutussuhteissa kielen välityksellä. Sosiaalisessa konstruktionismissa kielen 

merkitys on korostunut, koska se ymmärretään eräänlaiseksi alkuehdoksi, joka mahdol-

listaa sosiaalisen toiminnan. Kieli mahdollistaa ymmärryksen, kommunikaation ja vii-

mekädessä ontologisen todellisuuden olemassaolon. Kielellisen kommunikaation kautta 

rakentuvat myös yksittäisen subjektin käsitys itsestä ja ympäröivästä todellisuudesta. 
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4 TODELLISUUDEN SOSIAALISEN RAKENTUMISEN TEORIA 

 KASVATUS- JA SIVISTYSTEOREETTISESTI 

4.1 Johdatus todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaan 

Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria on sosiologinen 

teoria, jonka lähtökohdat ja käsitteet ovat peräisin fenomenologiasta ja yhteiskuntatie-

teistä. Teoria on muodostunut klassikoksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä, mutta teori-

aa ei ole analysoitu kasvatus- ja sivistysteoreettisesti. Teorian taustalla vaikuttaa Alfred 

Schutzin (1899–1959) fenomenologinen sosiologia, joka on saanut vaikutteita Edmund 

Husserlin (1859–1939) fenomenologiasta ja Max Weberin (1864–1920) yhteiskuntateo-

riasta, jotka Schutz pyrki yhdistämään. (Heiskala, 2000, s. 82.) 

 

Schultzin fenomenologian taustalla on ihmisten jokapäiväinen intersubjektiivinen elä-

mismaailma,
12

 sosiaalisuuden muodot, kognitiiviset orientaatiot ja ihmisten yksilölliset 

                                                 
12

 Bergerille ja Luckmannille elämismaailma tarkoittaa lähinnä jokapäiväistä elämää, joka näyttäytyy 

ihmisten tulkitsemana todellisuutena ja subjektiivisesti merkityksellisenä, yhtenäisenä maailmana. Arki-

todellisuus on eräänlainen perustodellisuus, jonka varaan muut todellisuudet rakentuvat. Sitä pidetään 

itsestään selvänä todellisuutena, useinkaan kyseenalaistamatta sitä. Elämismaailmassa olevat ilmiöt ovat 

ennalta järjestetty tyypeiksi. Ne ovat valmiiksi objektivoituneita, ennen meitä nimettyjä. Yhteisen kielen 

avulla ihmiset voivat järjestää ja jakaa jokapäiväisen elämismaailman mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Jokapäiväinen elämä on intersubjektiivisesti jaettu maailma. Juuri intersubjektiivisuus erottaa jokapäiväi-

sen elämismaailman toisista tiedostetuista maailmoista. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 29-35.) Massche-

leinin (1991) mukaan intersubjektiivisuus edellyttää elämismaailmallista kontekstia, joka tarkoittaa esi-

tulkintaa tietystä elämismaailmasta. Elämismaailmaan sisältyvät kaikki normit, arvot, tavat ja tottumuk-

set. Elämismaailma on a priori, joten kokemuksen ja tiedon perusta on elämismaailman apriorinen todelli-

suus, eikä transsendentaalinen Minä. Elämismaailma on kielellisesti strukturoitunut, jossa kaikki maail-

mansuhteet (objektiivinen, subjektiivinen ja sosiaalinen) rakentuvat kielellisissä suhteissa. (Masschelein, 

1991, ss. 103-104.) Masscheleinen määritelmä on lähellä Habermasin tarkoittamaa elämismaailman käsi-

tettä. Habermasin elämismaailman käsite eroaa kuitenkin fenomenologian elämismaailman käsitteestä, 

jossa lähtökohtana on toimiva subjekti, jonka tietoisuuden ja kokemusmaailman kautta elämismaailma 

näyttäytyy. Habermasille elämismaailma on intersubjektiivinen todellisuus, joka on jo kielellisesti raken-

tunut. Sen tuottaminen ja uusintaminen tapahtuvat kommunikatiivisen toiminnan välityksellä. (Kangas, 

1987, ss. 49-51.) 
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ja sosiaaliset tietovarannot. Elämismaailma näyttäytyy ihmisille itsestään selvänä todel-

lisuutena. Schultzin fenomenologinen analyysi keskittyi sosiaalisesti rakentuneiden ja 

välittyneiden tietovarantojen ja tyypitysten sekä kokemusten ja vuorovaikutusten tutki-

miseen. (Aittola & Raiskila, 1994, ss. 217-219; Berger & Luckmann, 1994, s. 26.) Ber-

gerille ja Luckmannille fenomenologinen lähtökohta on vain apuväline ymmärtää sosio-

logian suuria kysymyksiä. Miten yksilöt tuottavat maailmansa? Miten yhteiskunta vai-

kuttaa yksilöihin ja mikä on näiden välinen suhde? (Aittola, 2012, s. 61.) 

 

Ihmisluontoa tai ihmisyyttä koskevat perusoletukset muodostavat Bergerin ja Luckman-

nin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian perustan (Impola, 2010, ss. 47-48). 

Berger ja Luckmann ymmärtävät ihmisen erityislaatuisuuden olevan perustaltaan erilai-

sen muihin korkeimpiin nisäkkäisiin verrattuna. Eläimet elävät pitkälti biologisen vais-

torakenteensa mukaista elämää suljetussa maailmassa. Ihmisen suhdetta ympäristöön 

muovaa kuitenkin avoimuus maailmalle (world-openness). Tämä tarkoittaa, että ihmi-

sen suhde ympäristöön ei ole selitettävissä kokonaan biologisten tekijöiden avulla. Ih-

misen biologiset tekijät ja lajikehitys antavat tietyn pohjan ihmisenä olemiseen, mutta 

ennalta määrätyt biologiset tekijät tai vaistot eivät rajoita ihmistä, vaan pikemminkin 

ihmisten vaistorakenne on alikehittynyt. Tämä alikehittyminen mahdollistaa ihmisen 

vaistorakenteen muovautuvuuden.
13

 Näin ihminen on kyennyt sopeutumaan ja levittäy-

tymään hyvinkin erilaisiin ympäristöihin ja rakentamaan erilaisia kulttuureja. (Berger & 

Luckmann, 1994, ss. 59-60.) 

 

Edellä mainitun perusta on siis ihmisen yksilökehityksessä.
14

 Syntyessään lapsi ei ole 

”valmis”, vaan hänen biologinen kehityksensä jatkuu voimakkaana syntymästä, varsin-

kin ensimmäisen vuoden ajan. Näin pieni lapsi on kosketuksessa ulkoiseen todellisuu-

teen ja osallistuu monipuoliseen vuorovaikutukseen sen kanssa. Tämä mahdollistaa so-

peutumisen erilaisiin ympäristöihin. Tärkeää tässä kehityksessä on vuorovaikutus tie-

                                                 
13

 Nähdäkseni ”avoimuus maailmalle” ja ”vaistorakenteen muovautuvuus” käsitteet tarkoittavat pääpiir-

teissään samaa asiaa, mitä Herbart tarkoittaa sivistyksellisyys (bildsamkeit) käsitteellä. (Siljander, 1998; 

Siljander, 2002, ss. 37-38). 

14
 Berger ja Luckmann viittaavat yksilökehityksessä Jean Piaget’n lapsuuden kehitysvaiheteoriaan. Esi-

merkiksi lapsen kielenkehitys tapahtuu samanaikaisesti identiteetin kehityksen kanssa. (Berger & 

Luckmann, 1994, s. 154) 
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tynlaisen luonnonympäristön ja tietyn kulttuurisen ja sosiaalisen järjestelmän kanssa, 

jotka välittyvät lapselle merkityksellisen toisen (significant other)
15

 kautta. Bergerille ja 

Luckmanille ihmisyys on siis sosiokulttuurinen muuttuja. Ihmiseksi tulemisen ja ihmi-

senä olemisen tapoja on niin paljon kuin on erilaisia kulttuurejakin. Ihmisen biologiset 

ominaisuudet eivät siten ole määrääviä ihmiseksi tulemisessa, vaan ihmisyys määräytyy 

siinä sosiokulttuurisessa kontekstissa, jossa ihminen kasvaa ja elää. Myös ihmisen mi-

nuus rakentuu samojen sosiaalisten prosessien välityksellä. Näin ollen ihminen tuottaa 

itsensä aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (sisäistäminen). Lisäksi ihmiset yhdessä 

tuottavat inhimillisen maailman kaikki sosiokulttuuriset ja psykologiset muodostumat 

(ulkoistaminen). (Berger & Luckmann, 1994, ss. 60-63.) 

 

Perustellusti voidaan todeta, että sosiaalinen konstruktionismi voidaan liittää intersub-

jektiivisuusfilosofiseen paradigmaan, jossa korostetaan kielen merkitystä. Paradigman 

keskeisiä käsitteitä ovatkin interaktio, intersubjektiivisuus ja kommunikaatio. (Siljander, 

2002, ss. 178-197; Kivelä, 2000a, ss. 99-101). Kieli ja kielen merkitys korostuvat kai-

kissa sosiaalisen konstruktionismin suuntauksissa. Myös todellisuuden sosiaalisen ra-

kentumisen teoria pohjautuu viime kädessä kielen ja kommunikaation ympärille. Todel-

lisuus on olemassa ennen meitä, se ilmenee valmiiksi objektivoituneena todellisuutena, 

jossa olevat asiat ja esineet on ennalta nimetty erilaisiksi merkitysjärjestelmiksi. Kielen 

avulla objektivoitunut todellisuus on järjestäytynyt. Kieli mahdollistaa objektivoituneen 

todellisuuden ymmärtämisen ja kieli järjestää jokapäiväisen elämän mielekkääksi koko-

naisuudeksi. Jokapäiväisen elämän todellisuus näyttäytyy intersubjektiivisena maailma-

na, joka on jaettu toisten ihmisten kanssa. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 32-33.) 

 

Intersubjektiivisuusfilosofiassa kieli on ihmiseksi tulemisen edellytys. Ihminen tulee 

ihmiseksi kielen kautta interaktiossa toisten ihmisen kanssa. Kieli on sidoksissa ihmisla-

jin kehittymiseen ja pitää kehitystä yllä. Kielen merkitys on perusteltavissa antropologi-

sesti (Peukert, 1993, s. 163.) Kuitenkin, intersubjektiivisuusfilosofian kritiikin mukaan, 

                                                 
15

 Termin ”merkitykselliset toiset” (significant other) kehitti George Herbert Mead, joka esittää teoriansa 

yksilön minuuden kehityksestä kirjassaan Mind, Self and Society, 1934. (Berger & Luckmann, 1994, s. 

237). Yleisesti Mead’n sosiaalipsykologiset näkemykset ja symbolinen interaktionismi ovat pohjana Ber-

gerin ja Luckmannin näkemyksille yhteiskunnallisen todellisuuden sisäistämisessä (Aittola & Raiskila, 

1994, s. 231; Berger & Luckmann, 1994, s. 27) 
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kielen perustavanlaatuisuudesta tulee ongelma, koska siinä kielletään subjektin ensisi-

jaisuus ja korostetaan intersubjektin ensisijaisuutta ja kielellisiä prosesseja. Viime kä-

dessä tämä tarkoittaa, että itse kielestä tulee transsendentaali. Vrt. kielellinen tai lingvis-

tinen idealismi (Niiniluoto, 2003, s. 38; Hacking, 2009, ss. 41-42). 

 

Kieli on siis ihmisyhteisön tärkein merkkijärjestelmä. (Burr, 1995, ss. 2-3; Prawat, 

1996, ss. 215-217; Wahlström, 1997, ss. 5-6). Se mahdollistaa ihmisten välisen interak-

tion ja yksilön ja yhteiskunnan välisen dialektiikan. Bergerin ja Luckmannin mukaan 

kielen alkuperä on objektiivisessa, aikaisempien sukupolvien merkitysten ja tietovaras-

tojen muodostamassa perinteessä. Näin kieli kohdistaa käyttäjäänsä vaatimuksia, pakot-

tamalla hänet mukautumaan kielen lainalaisuuksiin, kuten kielioppiin. Toisaalta kieli 

mahdollistaa omien subjektiivisten kokemusten jatkuvan objektivoinnin ja merkitysten 

luokittelun juuri kieliopin avulla. Kielen avulla ihmiset voivat ylittää ”tässä ja nyt” ulot-

tuvuuden, jotka eivät ole läsnä fyysisesti, ajallisesti tai sosiaalisesti. (Berger & 

Luckmann, 1994, ss. 47-51.) Näin ollen kielellä on kolme funktiota, normatiivinen, 

funktionaalinen ja transsendentaalinen (Impola, 2010, ss. 45-55). On kuitenkin tärkeä 

huomioida, että kieli ei ole jähmettynyt, muuttumaton järjestelmä, joka olisi otettava 

annettuna. Vaan kieli muuttuu jatkuvasti samassa dialektiikassa, kuin kaikki muukin 

sosiaalinen toiminta. 

4.2 Yksilön ja yhteiskunnan välinen dialektiikka 

Tämän pro gradun alussa käsittelin valistusajattelun ja modernin pedagogiikkaa, kuinka 

se ajautuu pedagogiseen paradoksiin. Yksilökonstruktivismi ei pysty ylittämään para-

doksia, siihen liittyvien subjektifilosofisten ongelmien vuoksi. Sosiaalinen konstruktio-

nismi ja tarkemmin Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen 

teoria huomioi sekä yksilön, että yhteiskunnan ja niiden välisen dialektiikan. Tämä 

mahdollistaa näkökulman laajentamisen kasvatus- ja sivistysteoreettiseen suuntaan. 

 

Yhteiskuntatieteissä ihmisen kehittyminen yhteiskunnan ja kulttuurin jäseneksi, sekä 

sen jäsenenä oleminen saa useita erilaisia merkityksiä, riippuen siitä mistä näkökulmas-

ta asiaa tarkastellaan. Sosiologian käyttämä käsite on pääasiassa sosialisaatio (socializa-

tion), kulttuuriantropologian käyttämä käsite on kulttuurin omaksuminen (enculturatio, 
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acculturation) ja psykologian käyttämänä käsite on kehitys tai yksilökehitys (human de-

velopment). Erityisesti psykologiassa tehdään jyrkkä ero sosialisaation ja yksilöllisen 

kehittymisen välille, jossa 1) sosialisaatio tarkoittaa muihin liittymistä ja sitä kautta in-

tegroitumista yhteiskuntaan ja 2) yksilöllistyminen tarkoittaa ihmisen minätunteen ja 

persoonallisen identiteetin kehittymistä. (Antikainen, 1998, ss. 102-103.) 

 

Sitä vastoin Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria tar-

kastelee ihmisen kehitystä ja sosiaalisen todellisuuden rakentumista yhdessä, dialektise-

na prosessina. Paradoksaalisesti dialektiikka sisältää ajatuksen, että yhteiskunta on ih-

misten tuottama ja ihminen on saman yhteiskunnan tuotos. Tämän dialektisen prosessin 

momentteja ovat ulkoistaminen, objektivaatio ja sisäistäminen. jotka on otettava huomi-

oon sosiaalisen maailman analyysissä, muuten sosiaalinen todellisuus vääristyy. (Berger 

& Luckmann, 1994, s. 74 ja 147; Impola, 2010, s. 49.) Ajatus yhteiskunnasta objektiivi-

sena ja subjektiivisena todellisuutena, tiivistyy Bergerin ja Luckmannin teorian ydinaja-

tus, jonka kahdensuuntainen
16

 dialektinen prosessi on kuvattuna kuvioon 4. 

ULKOISTAMINEN

IHMINEN SOSIAALINEN MAAILMA

subjektiivinen todellisuus objektiivinen todellisuus

tuottaja

tuotos, objektivaatio

tuotos

SISÄISTÄMINEN

 

Kuvio 4. Yhteiskunnan muodostus dialektisena prosessina (Impola, 2010, s. 50). 

                                                 
16

 Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Bergerin ja Luckmannin kahdensuuntaisen sosialisaation idea 

sisältyy Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan. Habermasin mukaan kommunikatiivinen 

toiminta sijoittuu yhtä aikaa yksilöllistymisen ja yhteiskunnallistumisen mediumiin. Kommunikatiivisen 

toiminnan sosiaalinen ulottuvuus on kahtalainen. Sosialisaation mediumissa ihmiset integroituvat vallit-

sevaan yhteiskunnalliseen kontekstiin uusintamalla sitä jatkuvasti omalla toiminnallaan. Tässä samassa 

sosialisaation mediumissa rakentuvat subjektien yksilöllinen identiteetti heidän omaksuessaan vallitsevan 

yhteiskunnan käytännöt. Siten sosialisaatio- ja sivistysprosessit ovat yksilösubjekteista riippuvaisia oppi-

misprosesseja ja toisaalta nämä konkreettiset oppimisprosessit sijaitsevat kulttuurisissa ja yhteiskunnalli-

sissa rakenteissa. (Kivelä, 2004, ss. 77-81.) 
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Berger ja Luckmann kuvaavat kahdensuuntaista dialektista prosessia seuraavasti: 

”Koko yhteiskunta ilmenee sekä objektiivisena että subjektiivisena todelli-

suutena, sen teoreettinen ymmärtäminen edellyttää molempien näkökulmien 

huomioon ottamista. Kuten olemme jo väittäneet, nämä näkökulmat ymmär-

retään oikein silloin, kun yhteiskunnan katsotaan muodostuvan ulkoistami-

sen, objektivaation ja sisäistämisen jatkuvassa dialektisessa prosessissa.” 

(Berger & Luckmann, 1994, s. 147.) 

Tiivistettynä ulkoistaminen tarkoittaa, että yksilö siirtää merkityksiään luontoon ja sosi-

aaliseen todellisuuteen. Sisäistämisessä objektiivisen, esineistyneen muodon saaneet 

inhimilliset merkitykset vaikuttavat takaisin yksilön tietoisuuteen. Aittolan ja Raiskilan 

(1994) mukaan Berger ja Luckmann pyrkivät siten teoriallaan sitomaan yhteen sosiolo-

gian ”suuret kysymykset”, eli selvittämään yksilön tietoisuuden ja sosiokulttuuristen 

rakenteiden välistä suhdetta. Yhteiskunnan muodostuminen dialektisten prosessien 

myötä ratkaisee heidän mukaansa subjektiivisen kokemusmaailman ja objektiivisen 

yhteiskuntatodellisuuden vastakkainasettelun. (Aittola & Raiskila, 1994, ss. 220-221.) 

4.2.1 Subjektiivisen kokemusmaailman ulkoistaminen – yhteiskunta objektiivisena 

 todellisuutena 

Seuraavaksi käsittelen minkälaisten prosessien kautta ihmisen subjektiiviset merkitykset 

ulkoistuvat ja miten niistä muodostuu ihmiselle objektiivinen todellisuus. Yhteiskunnan 

muodostuminen on jatkuvaa inhimillistä toimintaa. Ihmiset ulkoistavat omat subjektiivi-

set kokemuksensa, tekemisensä ja toimintonsa, joista muodostuu sosiaalinen maailma 

objektiivisena todellisuutena. (Ks. Kuvio 4). Tämä tarkoittaa, että ihmisten subjektiivi-

set toiminnan tuotokset (kokemukset) saavat yksittäisen ihmisen ulkopuolisen merki-

tyksen. Ihmisten yksittäiset merkitykset objektivoituvat sosiaaliseksi todellisuudeksi. 

(Berger & Luckmann, 1994, ss. 71-73.) 

 

Objektivoituminen tapahtuu kolmen eri prosessin kautta, joita ovat totunnaistuminen, 

tyypittely ja institutionaalistuminen. Bergerin ja Luckmannin mukaan nämä prosessit 

ovat käsitteellisiä ja teoreettisia, eivätkä ne näin ollen ole empiirisesti erotettavissa ja 
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havaittavissa. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 65-67.) Kuvioon 5. on tiivistetty Objekti-

voitumisen kolme prosessia. 

INSTITUUTIONALISTUMINEN

(laajempi yhteisö)Yhteisöllisiä

TOTUNNAISTUMINEN

Yksilöllisiä (rutiinit)

TYYPITTELY

Yhteisöllisiä (kahden ihmisen vastavuoroisuus)

 

Kuvio 5. Objektivoitumisen prosessit. 

Totunnaistuminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikesta inhimillisestä toiminnas-

ta muodostuu riittävästi toistamalla rutiineja. Totunnaistuminen tai rutiinit ovat pääasi-

assa yksilöllisiä. Tässä ei varsinaisesti vielä ole kysymys ulkoistamisprosessista, vaan 

totunnaistuminen mahdollistaa ja edeltää käsitteellisesti varsinaista instituutiotutumista. 

Lisäksi Bergerin ja Luckmannin painottavat, että totunnaistuminen ei toimi irrallisena 

sosiaalisesta maailmasta, vaan ihmiset totunnaistavat toimintansa sen sosiaalisen maa-

ilman mukaisesti, jossa he elävät. (Berger & Luckmann, 1994, s. 66-67.) 

 

Rutiinit voivat siis olla yksilöllisiä, mutta instituutiot muodostuvat aina sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Objektivoitumisen seuraavat vaiheet tyypittely ja instituutionalis-

tuminen tarkoittavatkin varsinaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelua. Tyypittely 

on ulkoistamisprosessin seuraava vaihe, jossa tarvitaan vähintään kahden ihmisen vuo-

rovaikutusta. Tässä vuorovaikutuksessa molempien ihmisten totunnaistuneet rutiinit 

tulevat jaetuiksi toisten kanssa. Jokainen eri tyypittely on instituutio.
17

 Instituutioiden 

muodostuminen vaatii siis vastavuoroisuutta, sekä toimijan ja toiminnan tyypitysten 

jakamista niin, että ne ovat kaikkien tietyn yhteiskuntaryhmän jäsenten omaksuttavissa. 

Instituutiot myös itse tyypittävät yksittäisiä toimijoita ja toimintoja. (Berger & 

Luckmann, 1994, s. 67.) Vastavuoroinen tyypittely ei vielä varsinaisesti muodosta insti-

tuutiota, vaan ne muodostuvat käytännössä väkiluvultaan suurempiin yhteisöihin. Ber-

                                                 
17

 Berger ja Luckmann ymmärtävät instituutio-käsitteen laajemmin, kuin nykysosiologien instituutio-

käsite. He ymmärtävät instituutioon kuuluvaksi myös yhteisön yhteisesti hyväksyttyjä tapoja tai toimin-

tamalleja, jotka ovat kaikkien hyväksyttävissä. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 67-72 ja 238.) 
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gerin ja Luckmannin mukaan vastavuoroisiin tyypityksiin perustuva instituutioitumis-

prosessi on kuitenkin teoreettisesti merkittävä, koska tämän prosessin voi käynnistää 

kaksi toisilleen vierasta henkilöä, jotka ryhtyvät keskinäiseen vuorovaikutukseen tois-

tensa kanssa. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 68-69.) 

 

Todellinen institutioituminen tapahtuu vasta kun toimijat A ja B saavat lapsia. Tällöin 

A:n ja B:n alkuperäiset instituutiot (totunnaistumiset ja tyypitykset) välitetään uusille 

sukupolville. Vasta tässä vaiheessa instituutiot objektivoituvat lopullisesti ja muuttuvat 

historiallisiksi instituutioiksi. Tiivistetysti sanottuna, A:n ja B:n sosiaalinen maailma 

muodostuu toisaalta subjektiivisena kokemuksena ja toisaalta se on muodostunut objek-

tiiviseksi instituutioksi. Mutta uudet sukupolvet sitä vastoin saavat sosiaalisen maailman 

annettuna ja valmiina, joten heille se näyttäytyy hyvin erilaisena. Heille sosiaalinen 

maailma on jähmettynyt, vastaansanomattoman todellinen. Se on heille totta, eikä sen 

muuttaminen ole kovinkaan helppoa. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 71-72.) 

4.2.2 Objektiivisen todellisuuden sisäistäminen – yhteiskunta subjektiivisena  

 todellisuutena 

Koko yhteiskunta on olemassa siis objektiivisena ja subjektiivisena todellisuutena, jotka 

on otettava huomioon, jotta ymmärretään yhteiskunnan dialektinen prosessi. (Ks. Kuvio 

4.). Sisäistäminen on tämän dialektiikan toinen tekijä. (Berger & Luckmann, 1994, s. 

147.) Sisäistäminen voidaan nähdä kahdessa eri merkityksessä. Erityisessä merkitykses-

sä sisäistäminen tarkoittaa yhteiskunnallisen järjestyksen sisäistämistä, eli sosialisaatio-

ta. Tämä mahdollistuu, koska ihmisellä on synnynnäisen taipumus sosiaalisuuteen ja 

yhteiseen kielen käyttöön (antropologinen oletus).
18

 Yleisessä merkityksessä sisäistämi-

nen tarkoittaa objektiivisen tapahtuman ymmärtämistä toisen ihmisen subjektiiviseksi 

prosessiksi, jolloin siitä tulee myös itselle subjektiivisesti mielekäs. Esimerkiksi toisen 

ihmisen puhe (objektiivinen tapahtuma) tulkitaan toisen ihmisen ajatusten tai käsitysten 

ilmaisuiksi (subjektiivinen prosessi). (Berger & Luckmann, 1994, ss. 147-148; Impola, 

2010, ss. 62-63.) 

                                                 
18

 Antropologinen oletus viittaa biologiseen, evoluution kautta kehittyneeseen lajityypilliseen olemuk-

seen, jossa ihmisestä on kehittynyt sosiaalinen ja kielellinen olento. (Berger & Luckmann, 1994, s. 65; 

Peukert, 1993, s. 163.) Antropologinen oletus on edellytys sivistysprosessille sekä kasvatustoiminnalle. 
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Yleinen sisäistäminen on kaiken sosiaalistumiskehityksen alkupiste. Eli, jotta sosiaalis-

tumiskehitystä voi tapahtua, ihmisen tulee ymmärtää ulkoiset tapahtumat toisen ihmisen 

sisäiseksi prosessiksi, jonka jälkeen ne tulevat ymmärretyksi myös itselle. Yleisen si-

säistämisen merkitys laajenee käsittämään toisen subjektiivisten tilojen lisäksi sitä maa-

ilmaa, jossa hän elää. Silloin hänen maailmasta tulee oma maailmani, joka mahdollistuu 

intersubjektiivisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vasta yleisen sisäistämisasteen 

saavuttanut yksilö on yhteiskunnan täysivaltainen jäsen
19

. (Berger & Luckmann, 1994, 

ss. 148-149.) 

 

Bergerin ja Luckmannin mukaan ”sisäistäminen on yksilön kokonaisvaltainen ja joh-

donmukainen perehdyttäminen yhteiskunnan tai sen osa-alueen objektiiviseen todelli-

suuteen”. He jakavat sisäistämisen kahteen toisistaan erilliseen sosialisaatioon, 1) pri-

maarisosialisaatioon ja 2) sekundaarisosialisaatioon. 

”Primaarisosialisaatio on yksilön ensimmäinen, lapsuuteen ajoittuva sosia-

lisaatio, jonka kuluessa hänestä tulee yhteiskunnan jäsen. Sekundaarisosia-

lisaatioita ovat kaikki sitä seuraavat tapahtumasarjat, joissa jo sosiaalistet-

tu yksilö johdatetaan oman yhteiskuntansa objektiivisen maailman toisille 

sektoreille.” (Berger & Luckmann, 1994, s. 149). 

Primaarisosialisaatio tapahtuu lapsuudessa, jonka aikana lapsi sosiaalistuu yhteiskunnan 

jäseneksi. Sosialisaatioprosessissa primaarisosialisaation merkitys on korostunut, koska 

yleinen sisäistäminen käsitetään alkuperäiseksi ja perustavanlaatuiseksi tapahtumaksi. 

Ihminen syntyy aina ”valmiiseen” objektiiviseen sosiaaliseen maailmaan ja yhteiskunta-

rakenteeseen, jossa merkitykselliset toiset (significant other) huolehtivat lapsen primaa-

risosialisaatiosta. Merkityksellisten toisten kautta sosiaalinen ja kulttuurinen maailma 

                                                 
19

 ”Yleisen sisäistämisen” saavuttaminen tarkoittaa nähdäkseni sivistysprosessia, jossa ihminen tulee 

yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Kant tarkoitti sillä ihmisen toimintaa julkisessa sfäärissä, jossa 

hän voi käyttää itsenäisesti omaa järkeään ja esittää mielipiteitään julkisesti. (Kant, 1995, ss. 79-81.) 

Habermas tarkoittaa sillä kommunikatiivista toimintaa. Se tapahtuu yhteisesti jaetussa elämismaailmassa, 

jossa toiminta on vastavuoroista ja symmetristä. Yleisesti ottaen yleisen sisäistämisen saavuttaminen 

tarkoittaa aikuista ihmistä, joka on kasvatuksen kautta saavuttanut tietyn autonomian ja vapauden. 

(Kivelä, 2004, ss. 30-32.) 
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välittyvät lapsille, heidän yhteiskunnallisen asemansa, elämänhistoriansa ja yksilöllisten 

ominaisuuksiensa suodattamina ja muuntamina. Näin lapsi oppii ja omaksuu asenteet ja 

roolit siitä kontekstista käsin, jossa hän elää. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 61-62 ja 

149.) 

Subjektiivisesti 

omaksuttu

Subjektiivinen 

todellisuus

MINUUS 

IDENTITEETTI

Objektiivinen 

todellisuus

Objektiivisesti 

annettu

 

Kuvio 6. Primaarisosialisaation dialektiikka 

Lapsen sosialisaatio ei kuitenkaan ole pelkästään vaikutus- ja valtasuhde merkityksellis-

ten toisten kautta, vaan se on dialektinen suhde objektiivisesti annetun ja subjektiivisesti 

omaksutun välissä. Tässä vuorovaikutuksessa kehittyvät ihmisen minuus ja identiteet-

ti.
20

 (Kuvio 6.) Lapsi samaistuu merkityksellisiin toisiin erilaisilla emotionaalisilla si-

teillä. Esimerkiksi lapsi samaistuu omien vanhempiensa rooleihin ja asenteisiin, jotka 

hän omaksuu omiksi rooleiksi ja asenteiksi. Lapsen identiteetti kehittyy näin ollen tois-

ten kautta
21

, toisten tunnistamisen ja yksilön itsetunnistamisen välisenä vuorovaikutuk-

sena. Lapsen identiteetti on kahtalainen, hän omaksuu merkityksellisten toisten roolit ja 

asenteet, sekä heidän edustamansa sosiaalisen maailman. (Berger & Luckmann, 1994, 

ss. 40 ja 150-151.) 

 

Primaarisosialisaation edetessä merkityksellisten toisten roolit ja asenteet kehittyvät 

asenteiksi ja rooleiksi yleensä. Normit muodostuvat ajankulussa yleisiksi normeiksi, kun 

                                                 
20

 Berger ja Luckmann määrittelevät identiteetin paikantumiseksi tiettyyn objektiiviseen elämismaailmaan 

ja yksilö voi mukailla sitä subjektiivisesti ainoastaan yhteydessä tähän samaiseen maailmaan. Yksilön 

omaksuessa subjektiivisen identiteetin, hän omaksuu samalla maailman, johon identiteetti viittaa. (Berger 

& Luckmann, 1994, ss. 150-151). 

21
 Masschelein (1991) mukaan itsetietoisuuden ja identiteetin kehittyminen tapahtuvat toisten käsityksistä 

itsestä. Siten itsetietoisuuden ja identiteetin kehittyminen on toisten toiminnan kautta tapahtuvaa kommu-

nikatiivista toimintaa intersubjektiivisissa suhteissa. Masschelein, 1991, s. 105.) 
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lapsi havaitsee kaikkien ihmisten toimivan tietyn normin mukaisesti. Konkreettisten 

merkityksellisten toisten roolit ja asenteet ovat abstrahoituneet koskemaan toisia ihmisiä 

yleensä. Tätä kutsutaan käsitteellä ”yleistynyt toinen” (generalized other). Yleistyneen 

toisen muodostuminen lapsen tietoisuuteen on tärkeä askel sosialisaatioprosessissa, 

koska silloin lapsi ei samaistu vain konkreettisiin merkityksellisiin toisiin, vaan hän 

samaistuu myös toisiin yleensä, eli yhteiskuntaan. Primaarisosialisaatiossa rakentuu 

ihmisen suhteellisen pysyvä identiteetti. Identiteetti on nyt kehittynyt suhteessa merki-

tyksellisiin toisiin, sekä on kehittynyt identiteetti yleensä. Tiivistäen voidaan todeta, että 

yhteiskunta, identiteetti ja todellisuus kiteytyvät sisäistämisprosessissa subjektiivisesti 

rinnakkain kielenkehityksen kanssa. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 151-152.) 

 

Primaarisosialisaatiossa lapselle rakentuu ensimmäinen maailma. Tässä maailmassa 

rakentuneet roolit, normit ja toimintamallit yksilö on sisäistänyt kertakaikkisen todeksi 

ja ainoaksi mahdolliseksi maailmaksi. Todellisuus näyttäytyy yksilölle vain primaariso-

sialisaatiossa sisäistettyjen merkitysten kautta. Primaarisosialisaatiossa sisäistetty maa-

ilma seuraa yksilön mukana koko elämän ajan. Primaarisosialisaatio päättyy kun yksilö 

on sisäistänyt yleistyneen toisen ja pitää subjektiivisesti hallussaan omaa minuuttaan ja 

maailmaa, jonka todellinen jäsen hän nyt on. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 154-156.) 

 

Sekundaarisosialisaatio tarkoittaa institutionaalisten tai instituutiopohjaisten osamaail-

mojen sisäistämistä ja luomista. Jokaisessa yhteiskunnassa on eriytynyttä työjakoa ja 

siten sosiaalista tiedonjakoa, joten sekundaarisosialisaatio on väistämätön tapahtuma. 

Sekundaarisosialisaatio kohdistuu aina jo muodostuneeseen minuuteen ja sisäistettyyn 

maailmaan. Tämä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä sosialisaatioprosessissa, koska 

primaarisosialisaatiossa sisäistetyn maailman rakenteet eivät helposti muutu. Niiden 

muuttuminen näyttäytyy usein kriiseinä myöhemmissä elämänvaiheissa,
22

 koska en-

simmäinen maailma voi näyttäytyä hyvin vääränä ja kummallisena. Kuitenkin kaikki 

                                                 
22

 Kriisit voidaan nähdä sivistysprosessina, koska aikaisemmin opitut ja sisäistetyt ajattelutavat kokevat 

muutoksia. Yksilölle kriisi (sivistysprosessi) voi tapahtua kahdella tasolla. 1) Yksilöllinen kriisi, jossa 

yksilön kritiikki kohdistuu vallitsevaan maailmankuvaan, jolloin yksilön maailmankuva muuttuu. 2) Kol-

lektiivinen kriisi, jossa ryhmän tai kokonaisen yhteiskunnan ajattelutapa voi kriisiytyä. Yksilölle se mer-

kitsee maailmankuvan muutosta kollektiiviseen suuntaan. (Peukert, 1993, s. 159.) 



74 

 

 

myöhemmät sisältökokonaisuudet rakentuvat aikaisemmin sisäistetyn ja vakiintuneen 

todellisuuden varaan. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 156-159.)  

 

Sekundaarisosialisaatio sijoittuu siis nuoruuteen ja aikuisuuteen, jolloin vanhempien, 

perheen tai ensisijaisessa kasvatusvastuussa olevien ihmisten vaikutus ei enää ole niin 

merkityksellinen. Mitä enemmän yhteiskuntien eriytyminen ja tiedonjaon kehittyminen 

etenevät, sitä merkityksellisimmiksi tulevat sekundaarisosialisaatioon erikoistuneet ins-

tituutiot. Näistä tietenkin koulut ovat se keskeisin, jossa kokopäivätoimiset opetustehtä-

vään koulutetut ihmiset huolehtivat sekundaarisosialisaatiosta. (Berger & Luckmann, 

1994, ss. 165-166.) Objektivoituneet instituutioiden osamaailmat ja niihin liittyvät roolit 

pitää juurruttaa yksilön tietoisuuteen nimenomaan sekundaarisosialisaatiossa. Erityisesti 

tämä koskee erilaisia spesialistieliittien, kuten pappien, opettajien, lääkäreiden ja juristi-

en koulutusta. Spesialistit koulutetaan heidän oman osamaailmansa instituutioiden ob-

jektivoituneisiin merkityksiin ja niiden uudelleenvälittämiseen. (Berger & Luckmann, 

1994, ss. 83-84; Impola, 2010, ss. 64-65.) 

4.3 Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian paradoksit 

Bergerin ja Luckmannin teoria on tyypillinen sosialisaatioteoria, joka ei määrittele so-

sialisaation, sivistyksen ja kasvatuksen suhdetta tarkasti. Tämän pro gradun alussa olen 

määritellyt sosialisaation ja kasvatuksen suhdetta, sekä tarkastellut kasvatuksen ja sivis-

tyksen käsitteitä. Ymmärrän sosialisaation ja sivistyksen olevan prosessikäsitteitä ja 

kasvatuksen olevan toimintakäsite. Sosialisaatio ei siten ole pelkästään prosessi, vaan 

siihen sisältyvät myös kasvatusteot. Lyhyesti määriteltynä, kasvatuksen tehtävä on saat-

taa kasvatettava sosiaalisen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. (Siljander, 2002, ss. 45-

46.) Sosialisaatio käsitteenä on siten ymmärrettävä kahdessa merkityksessä. Sosialisaa-

tio¹ viittaa prosessiin, jossa yksilö omaksuu ja samalla muokkaa kulttuurisisältöjä. So-

sialisaatio² viittaa intentionaalisiin tekoihin, joilla pyritään vaikuttamaan yksilön sosiali-

saatioprosessiin. (Kivelä, 2000b, s. 59.) 

 

Sosiaalinen maailma on ihmisten tuotos, jossa ihmisen subjektiiviset kokemukset objek-

tivoituvat totunnaistumis-, tyypittely- ja institutionaalistumisprosessien kautta. (Ks. Ku-

vio 5.) Paradoksaalisesti tämän sama sosiaalisen maailman objektivoitunut todellisuus 
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tuottaa ihmisen subjektiivisen todellisuuden erilaisten legitimaatioiden kautta. (Ks. Tau-

lukko 2.). Tässä on kysymyksessä kahdensuuntainen sosialisaatioprosessi, jossa toteu-

tuvat samanaikaisesti sekä yksilölliseksi subjektiksi tuleminen, että toimintakykyiseksi 

yhteiskunnan jäseneksi tuleminen. (Siljander, 2002, ss. 44-45). Tämä yhteiskunnallinen 

dialektiikka ilmenee kokonaisuudessaan vasta sitten, kun sosiaalinen maailma välitetään 

uusille sukupolville sisäistämisen prosessissa. Toisaalta yhteiskunnalliset instituutiot 

täytyy legitimoida uusille sukupolville. Sosiaalisen maailman välittyminen ja legitimaa-

tiot tapahtuvat kasvatuksen kautta. (Berger & Luckmann, 1994, s. 74 ja 147.) 

 

Edellä kuvatun perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Bergerin ja Luckmannin tar-

koittamaan sosialisaatioprosessiin sisältyvät sekä kasvatus- että sivistysulottuvuus, 

vaikka he eivät näitä käsitteitä käytäkään. Kasvatusulottuvuus sisältyy Bergerin ja 

Luckmannin teoriaan implisiittisesti. He käsittelevät teoksessaan laajasti legitimaatio-

ongelmaa, jota he kuvaavat prosessina. Mutta mielestäni legitimaatio sisältää myös te-

koja, kasvatus- ja opetustekoja, joten on tärkeää ymmärtää legitimaatio prosessina, mut-

ta myös kasvatustekoina. 

 

Edellä määritelty todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian perusidea kuuluu kas-

vatustieteen ydinkysymyksiin. Se on ydinkysymys sekä kasvatus- että sivistysteoreetti-

sesti ja sen problematiikka voidaan palauttaa pedagogisen paradoksin ja sosialisaatio-

paradoksin ongelmaan. Ensinnäkin pedagoginen paradoksi yksilötasolla kysyy, kuinka 

kasvattaa ihminen vapaaksi pakon avulla. Sekä yhteiskunnallisella tasolla se kysyy, 

kuinka kasvatus voi tuottaa valistuneemman yhteiskunnan, kun kasvava tulee kasvattaa 

jo vallitsevaan yhteiskuntaan, jonka jäsen kasvattaja jo on. (Kivelä, 2004, ss. 29 ja 38-

39.) Toiseksi sosialisaatioparadoksi kysyy, kuinka sosiaalistaa kasvatettava sellaiseen, 

mitä tietoisesti kyseenalaistetaan tai puretaan. Tämä on paradoksi, koska moderni pe-

dagogiikka kyseenalaistaa tietoisesti nykyisyyttä, mutta toisaalta sosialisaation tarkoi-

tuksena on sosiaalistaa kasvatettava vallitsevaan yhteiskuntaan. (Siljander, 2002, s. 46.) 

Nämä paradoksit tulevat näkyviin seuraavien kappaleiden analyyseissä. 
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4.4 Sivistysteoreettinen ulottuvuus 

Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria voidaan siis ymmärtää kuuluvaksi inter-

subjektiivisuusfilosofiaan, tästä seuraa, että subjektiivisuutta ei määritä transsendentaa-

linen oletus, vaan subjektiivisuus ja sivistysprosessit kehittyvät kommunikatiivisissa 

suhteissa yhteisen kielen välityksellä. Sivistysprosessit ovat siten jatkuvia maailmanku-

vien muutoksia, jossa tietoisuuden normit ja roolit jne. konstruoituvat jatkuvasti uudel-

leen intersubjektiivisessa interaktiossa. Intersubjektivistinen sivistysprosessi tarkoittaa, 

että subjektin perusta on intersubjektiivisissa suhteissa. Itsetietoisuus ja identiteetin ke-

hittyminen määräytyvät toisten käsityksistä itsestä, siten itsetietoisuuden kehittyminen 

on toisten toiminnan kautta tapahtuvaa. (Masschelein, 1991, s. 105; Siljander, 2000, s. 

23.) Tämä on yhteensopiva Bergerin ja Luckmannin teorian kanssa, jossa yksilön ja 

maailman välinen suhde määrittää ihmiseksi tulemista. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 

147-151). 

 

Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria kuvaa nimenomaan sivistysprosessia, 

joka esitetään sosialisaatioprosessina. Sosialisaatio-käsite on sosialisaatiotutkimuksen 

keskeisin käsite, mutta sosialisaatiotutkimuksen kontekstissa sen ensisijainen ongelma 

ei ole pedagoginen. Tästä seuraa, että sosialisaatio-käsite itsessään ei huomio riittävästi 

pedagogisia kasvatuksen ja sivistyksen ulottuvuuksia. (Siljander, 2000, ss. 21-22.) Ber-

gerin ja Luckmannin teoria sisältää kuitenkin yksilön identiteetin kehittymisen ja toi-

saalta yhteiskunnallisen kehittymisen analyysin. Tämä lähtökohta antaa mahdollisuuden 

tarkastella teoriaa pedagogisesti. Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen ra-

kentumisen teoria kuvaa sivistysprosessia kahdella tasolla. Ensinnäkin se on analyysi 

yhteiskunnan ja yksilön välisistä sivistysprosesseista (dialektiikka), toisaalta se on ana-

lyysi yksilön privaateista sivistysprosesseista (primaari- ja sekundaarisosialisaatio). 

Nämä molemmat ulottuvuudet kietoutuvat kuitenkin toisiinsa. Seuraavaan olen koonnut 

yhteenvedon yksilön ja yhteiskunnan välisestä sivistysprosessista. 

 

Bergerin ja Luckmannin teoria kuvaa sivistysprosessia siis sosialisaationa, joka sisältää 

sekä primaari- ja sekundaarisosialisaation. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 147-184). 

Olen käsitellyt yksilön ja yhteiskunnan välistä dialektiikkaa aikaisemmin (kappaleet 

4.2., 4.2.1. ja 4.2.2.), joissa yhteiskunta rakentaa yksilön ja yksilöt rakentavat yhteis-

kunnan. Yleisesti ottaen sivistysprosessit muodostuvat juuri siinä dialektiikassa, joka 
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tapahtuu subjektin ja yhteiskunnan välisessä interaktiossa. Seuraavaan kuvioon (Kuvio 

7.) olen tiivistänyt todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian dialektisen prosessin 

ja prosessin keskeiset suhteet. 

TIEDON LUOMINEN

YKSLÖLLINEN TIETO

Oppiminen Opitun jakaminen

YKSILÖ

SISÄISTÄMINEN ULKOISTAMINEN

YHTEISKUNTA

Primaarisosialisaatio Totunnaistuminen

OBJEKTIVAATIO

Sekunsaarisosialisaatio Tyypittely

LEGITIMAATIO

Institutionaalistuminen

REIFIKAATIO

Persoonallisen tiedon luominen 

 

Kuvio 7. Yksilön ja yhteiskunnan dialektinen prosessi. (Vrt. Jackson & Klobas, 2008, s. 331). 

Tiivistettynä yksilön ja yhteiskunnan välinen dialektiikka voidaan kuvata seuraavasti. 

Persoonallinen tieto on yksilöllistä tietoa, joka koostuu erilaisista tyypitetyistä järjes-

telmistä, joiden kautta tulkitaan toisten ihmisten ja fyysisen maailman toiminnan merki-

tyksiä. Yksilöllinen tieto on konstruoitu sisäistämisen ja ulkoistamisen prosessien kaut-

ta. Sisäistäminen on yhteiskunnallisten instituutioiden, objektivoituneen maailman, si-

säistämistä, joka on legitimoitu sen yhteiskunnallisen kontekstin mukaiseksi, jossa ih-

miset elävät. Usein yhteiskunta näyttäytyy kuitenkin vieraalta, ulkopuoliselta. Reifikaa-

tio
23

 kuvaa maailmaa, jota ei koeta omaksi maailmaksi. Näiden prosessien kautta ihmi-

sen yksilöllisyys rakentuu. Ulkoistaminen on prosessi, jossa yksilön inhimillinen toi-

minta tai tekeminen muodostaa yhteiskunnallisen objektiivisen maailman. Ulkoistami-

nen tapahtuu totunnaistumisen, tyypitysten ja institutionaalistumisen prosessien kautta. 

(Jackson & Klobas, 2008, s. 331.) Sosialisaatioprosessissa (sivistysprosessissa) objek-

                                                 
23

 Reifikaatiolla tarkoitetaan ihmisen tuottamien instituutioiden kokemista esinemäisinä, ei-inhimillisinä 

ja jopa yli-inhimillisinä ilmiöinä. Ikään kuin ilmiöt olisivat luonnonlakeja, kosmisen lainalaisuuksien 

seurausta tai jumalallisen tahdon ilmaisumuotoja. Tällaisen maailman ihminen tuntee itsensä ulkopuolella 

olevaksi ja omien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevaksi. Reifikaatiossa ihminen on unoh-

tanut oman osuutensa inhimillisen maailman tuottajana, jolloin ihmisen ja yhteiskunnan dialektiikka on 

hämärtynyt. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 103-107.) 
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tiivisesti annettu yhteiskunnallinen objektiivinen todellisuus muodostaa yksilön subjek-

tiivisen todellisuuden perustan. Subjektiivinen todellisuus muodostuu objektiivisesti 

annetuista, sekä subjektiivisesti omaksutuista merkitysrakenteista. Näistä muodostuu 

uusi objektiivinen todellisuus, joka on uuden subjektiivisen todellisuuden perusta. (Vrt. 

Kuvio 6.) (Berger & Luckmann, 1994, s. 150.) Tämänkaltainen idea on tuttu hermeneut-

tisen pedagogiikan perinteessä, jossa kaiken ymmärtämisen välttämätön perusta on 

hermeneuttinen spiraali. Subjektiivinen todellisuus on jatkuvassa spiraalimaisessa vuo-

rovaikutuksessa objektiivisen todellisuuden kanssa. (Siljander, 1988, ss. 115-118.) 

4.4.1 Sivistysprosessit emansipaationa 

Yksilön sivistysprosessia voidaan lähestyä emansipaatio-käsitteen kautta, jolloin pri-

maari- ja sekundaarisosialisaation ”laadullinen” ero tulee näkyviin. Emansipaatio
24

on 

erityisesti kriittisen kasvatustieteen yksi peruskäsitteistä, joten sitä voidaan pitää tietyssä 

mielessä sivistysprosessin yhtenä ydinkäsitteistä. (Masschelein, 1991, s. 97.) Se on si-

vistysteoreettisesti merkittävä käsite, koska se mahdollistaa yksilön ja yhteiskunnan 

muuttumisen, kehittymisen ja yksilön itsenäistymisen toisten vaikutusvallan alta, eman-

sipatorisen tiedonintressin mukaisesti. (Siljander, 1988, ss. 140-149.) 

 

Masscheleinin (1991) mukaan Habermas pyrki osoittamaan tiedonintressiteoriansa avul-

la, että vasta emansipatorinen kasvatus mahdollistaa sivistysprosessit. Tiedonintressit 

ovat tekninen, praktinen ja emansipatorinen. Tekninen tiedonintressi on empiiris-

analyyttinen, joka pyrkii olemaan arvovapaata, mutta tekee kasvatuksesta instrumentaa-

lisen, joka on toisiin vaikuttamista. Tässä todellisuus otetaan annettuna, joten silloin se 

myötävaikuttaa aikaisemman todellisuuden säilymiseen. Praktinen tiedonintressi on 

historiallis-hermeneuttinen, jonka mukainen pedagogiikka pohjimmiltaan siirtää vallit-

                                                 
24

 Siljander (2002) on analysoinut emansipaatio-käsitteen eri merkityksiä ja osoittaa siihen liittyvän käsit-

teellisiä ja teoreettisia ongelmia. Emansipaation käsite palautuu Kantin valistus-käsitteeseen, jossa ”valis-

tus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamastaan alaikäisyyden tilasta”, sekä toisaalta ylei-

sessä mielessä se liittyy eurooppalaiseen valistuksen ajatukseen, joka vaati sosiaalisen, poliittisen ja ta-

loudellisen epätasa-arvon poistamista. Kriittisen kasvatustieteen emansipaatio-käsitys viittaa viime kädes-

sä ihmisen itsemääräytyvyyden ja vapauden idean toteutumiseen, jotka sisältyvät jo modernin pedagogii-

kan keskeiseen ideaan. Kriittisen kasvatustieteen painotus on enemmän poliittinen. (Siljander, 2002, ss. 

158-166.) 
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sevan yhteiskunnan tradition, tällöin kasvatus on vain väline. Tekninen ja praktinen 

tiedonintressi eivät mahdollista emansipaatio- ja sivistysprosessia. Sen sijaan emansipa-

torisen tiedonintressin mukaan emansipaatiosta tulee kasvatuksen normi. Joka voidaan 

osoittaa historiallisesti ja antropologisesti Habermasin tiedonintressiteorian mukaisesti. 

Emansipaatio on ihmisen itsemääräämisen ja vapauden idean toteutumista, vapautumis-

ta ideologioista ja väärästä tietoisuudesta sekä vapautumista yhteiskunnallisten instituu-

tioiden sisältämistä herruuden ja vallan rakenteista. Emansipaatioprosessi mahdollistuu 

kommunikatiivisen toiminnan diskursiivisessa suhteessa. Diskurssi viittaa symmetriseen 

aikuisten väliseen toimintaan, joka ei ole valta- ja alistussuhde. (Habermas, 1975, ss. 

125-126 ja 135-138; Masschelein, 1991, ss. 97-99; Siljander, 2002, ss. 158-163.) 

 

Bergerin ja Luckmannin teoriaan sisältyy emansipaation
25

 ajatus. Itse asiassa emansi-

paatio on sisäänrakennettuna yksilön ja yhteiskunnan dialektiikassa. Berger ja Luck-

mann toteavat sen seuraavasti: 

”Kaikki, mitä edellä on sanottu sosialisaatiosta, merkitsee mahdollisuutta 

subjektiivisen todellisuuden muuttumiseen. Yhteiskunnassa oleminen jo si-

nänsä merkitsee yksilön subjektiviteetin jatkuvaa muuttumista” (Berger & 

Luckmann, 1994, s. 177). 

Tietoinen emansipaatio tapahtuu sekundaarisosialisaation aikana, jolloin yksilö huomaa, 

että aikaisemmin sisäistetty maailma onkin ristiriitainen ”oikean” todellisuuden kanssa. 

Tästä seuraa emansipaatioprosessi, jossa subjekti pyrkii muuttumaan (transformation). 

Emansipaatio ei kuitenkaan ole koskaan totaalista, koska primaarisosialisaatiossa sisäis-

tetty ensisijainen maailma on niin vahva. Muuttuminen edellyttää uudelleensosiaalistu-

mista (emansipaatio), joka tapahtuu dialektisessa suhteessa toisten ihmisen ja toisaalta 

                                                 
25

 Emansipaatiolla en tarkoita tässä yhteydessä kriittisen kasvatustieteen tarkoittamaa yhteiskunnallis-

poliittista emansipaatiota. Vaan tarkoitan emansipaation yleistä ideaa, jossa subjekti ”vapautuu” aikai-

semmista primaarisosialisaation aikana muodostuneista käsityksistä, joiden pätevyyden hän on asettanut 

myöhemmin kyseenalaiseksi. Emansipaatio on siten osa sivistysprosessia, mutta haluan tähdentää, että 

lapsuuden aikana tapahtuva sivistysprosessi on laadullisesti erilaista kuin aikuisuudessa tapahtuva sivis-

tysprosessi. Lapsuuden aikana kasvatuksella pyritään vaikuttamaan sivistysprosessiin siten, että lapsesta 

tulee autonominen ja itsenäiseen ajatteluun kykenevä subjekti. Aikuisuudessa sivistysprosessiin sisältyvä 

emansipaatio mahdollistaa vierasmääräytyneisyydestä vapautumisen, mutta tähän ei enää tarvita kasva-

tusta, vaan se tapahtuu dialogisessa interaktiossa toisten aikuisten ja toisaalta yhteiskunnan kanssa. 
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yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa. Tällä tarkoitetaan, että merkitykselliset kes-

kustelukumppanit vaihtuvat. Yksilö ylläpitää muuttunutta subjektiviteettiaan nyt uusien 

merkityksellisen toisten ja heidän edustamansa yhteisön kanssa. Vanha maailma on le-

gitimoitava ja tulkittava uudelleen, uuden maailman legitimaatiokoneiston mukaiseksi. 

(Berger & Luckmann, 1994, ss. 177-181.) 

 

Berger ja Luckmann kuitenkin huomauttavat, että uudelleensosialisaatio ja sekundaari-

sosialisaatio ovat kaksi eri prosessia. Uudelleensosialisaation todellisuusperusta on ny-

kyisyydessä, jossa menneisyys tulkitaan siten, että se voidaan sovittaa yhteen nykyisyy-

den kanssa. Sekundaarisosialisaation todellisuusperusta on menneisyydessä, jossa ny-

kyisyys muodostaa kiinteän jatkumon menneisyyden kanssa. (Berger & Luckmann, 

1994, s. 184.) Tiukasti tulkiten, jälkimmäinen ei itse asiassa ole emansipaatiota, siinä 

hyväksytään primaarisosialisaatiossa omaksuttu subjektiivinen kokemusmaailma sellai-

senaan. Tämä ei mahdollista yksistään subjektin sivistysprosessia. Sivistyksen ideaan 

nimittäin kuuluvat nykyisyyden omaksuminen (presentaatio), sekä nykyisyyden ylittävä 

ulottuvuus (representaatio). Tulkitsen siten sivistysprosessiin kuuluvan aina sekä uudel-

leensosiaalistumista (emansipaatio), että sekundaarisosialisaatiota. 

 

Emansipaatio ei ole mahdollinen primaarisosialisaatiossa, koska lapset ymmärtävät 

vanhempiensa maailman ainoana mahdollisena maailmana. He eivät ymmärrä vanhem-

piaan institutionaalisina toimihenkilöinä, vaan läsnä olevan todellisuuden välittäjinä. 

(Berger & Luckmann, 1994, ss. 154-155 ja 160). Masscheleinin (1991) mukaan tietoi-

nen emansipaatio on mahdollinen vasta tasavertaisessa symmetrisessä dialogissa, jossa 

keskustelun molemmat osapuolet ovat jo täysin oppineita keskustelupartnereita. Tietoi-

suuden herääminen emansipaatioon tapahtuu nimenomaan kommunikatiivisen toimin-

nan diskurssissa. (Masschelein, 1991, s. 99). Eli, emansipaatio mahdollistuu sivistyspro-

sessissa, jossa ihminen on jo yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Tämä merkitsee subjek-

tin autonomiaa ja vapautta, sekä kykyä omaan ajatteluun. Se on myös subjektin kykyä ja 

halua määrittää itseään ja suhdetta maailmaan. (Kivelä, 2004, ss. 33-34.) Tästä seuraa, 

että primaarisosialisaatiossa tapahtuvan sivistysprosessin onnistuminen mahdollistuu 

vain kasvatuksen kautta. Primaarisosialisaatiossa lapsi vasta harjoittelee sellaisia taitoja, 

jotka mahdollistavat täysivaltaiseksi ja toimintakykyiseksi subjektiksi tulemisen. Inter-
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subjektiivisuus ei siten ole apriori, vaan se kehittyy primaarisosialisaation aikana peda-

gogisessa interaktiossa. (Siljander, 2000, ss. 23-24.) 

4.5 Kasvatusteoreettinen ulottuvuus 

Modernin kasvatusteorian mukaan kasvatus vasta luo edellytykset ihmisen vapaalle ja 

autonomiselle järjenkäytölle, jossa kasvattaja pyrkii vaikuttamaan kasvatuksen avulla 

kasvatettavan sivistysprosessiin. Kantilaisen pedagogiikan mukaisesti kasvatus on väli-

ne, jonka tarkoituksena on kasvattaa kasvava sukupolvi julkisen järjenkäytön sfäärin. 

(Kivelä, 2004, ss. 33-34.) Toisin sanoin, kasvatuksen tehtävänä on mahdollistaa yksilöl-

linen sivistysprosessi ja toisaalta kasvatus on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti mää-

räytynyttä, jossa pyritään edistämään yhteiskunnallistamista, eli sosialisaatioprosessia 

(Siljander, 2002, ss. 75-76). 

 

Yleisesti ottaen, intersubjektiivisuusfilosofia kritisoi tällaista modernin kasvatuskäsitys-

tä ja sitä vastoin korostaa kielen ja kommunikaation merkitystä identiteetin kehitykses-

sä. Masscheleinin (1991) mukaan pedagoginen toiminta ei tarvitse kasvatuskäsitettä 

perinteisessä merkityksessä. Ihminen tulee ihmiseksi kommunikatiivisen toiminnan 

kautta, ei Kantilaisittain kasvatuksen kautta. Itsetietoisuus ja identiteetti kehittyvät 

kommunikatiivisessa praksiksessa. Kommunikatiivinen praksis on perustavanlaatuinen 

filosofinen lähtökohta, jossa kaikki toiminta on viime kädessä kommunikatiivista. Ihmi-

nen on kehittynyt lajina evoluutiossa kommunikatiivisessa praksiksessa, joten kommu-

nikatiivisuutta ei tarvitse erikseen perustella, vaan se on välttämätön edellytys ihmisyy-

delle. (Masschelein, 1991, ss. 105-106.) 

 

Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa kommunikaa-

tion merkitys on myös korostunut. Kieli on tärkein kommunikaation väline. Kommuni-

kaatio tapahtuu niissä vuorovaikutuksellisissa toiminnoissa, joissa toiminnot ja toimijat 

tyypittävät vastavuoroisesti toisiaan, muodostaen niistä instituutioita. Instituutioiden 

muodostuminen on siten jatkuvaa interaktiota, jossa muodostuvat sekä yksilöt, että yh-

teiskunta. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 47-51, 81-83 ja 152.) Tässä mielessä teoria 

on kommunikatiivista, eikä tarvitse kasvatuskäsitettä. 
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Kuten edellisen kappaleen sivistysteoreettinen analyysi osoittaa, Bergerin ja Luckman-

nin teoriaan sisältyy kuitenkin yksiselitteisesti kasvatusulottuvuus. Tässä mielessä todel-

lisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria ei ole palaudu intersubjektifilosofian lähtökoh-

tiin, vaan se palautuu modernin pedagogiikan peruskysymyksiin. Kasvatusulottuvuus 

tulee näkyviin ainakin legitimaatio-käsitteessä. Legitimaatiossa ihmiset pyritään integ-

roimaan olemassa oleviin instituutioihin ja perustelemaan niissä olevat toimintatavat 

objektiivisesti perustelluiksi ja subjektiivisesti mielekkäiksi. Tämä tapahtuu kehittyneis-

sä yhteiskunnissa erilaisten kasvatus-, koulutus- ja sosiaalistamisinstituutioiden välityk-

sellä, joiden perustehtävä on sosialisaatioprosessin ohella legitimoida vallitsevat yhteis-

kunnalliset instituutiot. (Aittola, 2012, ss. 65 ja 69-70; Berger & Luckmann, 1994, ss. 

120-146.) 

4.5.1 Objektiivisen todellisuuden legitimointi kasvavalle sukupolvelle 

Koska instituutiot ovat syntyneet uusien sukupolvien ulkopuolella, ne saavat erilaisen 

merkityksen uusille sukupolville, kuin niille, joiden mukana ne ovat objektivoituneet. 

Tämä merkitsee, että sosiaalisen maailman instituutiot pitää legitimoida, eli ne on tulkit-

tava, selitettävä ja oikeutettava uusille sukupolville yhä uudelleen. Instituutioituminen ja 

legitimaatio ovat ulkoistamisen kaksi eri tasoa. Instituutioituminen on ensimmäisen as-

teen ulkoistamista, jossa yksilön subjektiiviset merkitykset liittyvät objektiiviseksi to-

dellisuudeksi. Legitimaatio on toisen asteen ulkoistamista, jossa ensimmäisen asteen 

objektivaatiot tehdään uskottaviksi luomalla niille uusia merkityksiä ja tekemällä niistä 

subjektiivisesti mielekkäitä. Samalla erilaiset instituutiot integroituvat laajemmiksi ins-

tituutiojärjestelmiksi. Kasvatuksen merkitys on korostunut yhtenä legitimointitoiminta-

na tai -järjestelmänä. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 74-75 ja 107-108.) 

 

Instituutiojärjestelmissä oleva tieto voidaan Bergerin ja Luckmannin mukaan jakaa esi-

teoreettiseen ja teoreettiseen tietoon. Esiteoreettinen tieto, jota he kutsuvat reseptitie-

doksi, on sosiaalista maailmaa ja sen instituutioita koskevaa arkitietoa. Tällainen tieto 

on kaikkien yhteisön jäsenten helposti omaksuttavissa. Reseptitietoa tarvitaan jokapäi-

väisestä elämästä selviämiseen, ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa ja erilaisissa 

käytännön rutiinisuorituksissa. Siten reseptitieto on tärkeä osa ihmisen sosiaalista tieto-

varantoa. Reseptitiedon avulla ihminen selviytyy suurimmasta osasta eteen tulevista 
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arjen ongelmista. Sen pätevyys kyseenalaistetaan vasta silloin, kun eteen tulee ongelma, 

joka ei ratkea reseptitiedon avulla. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 52-54 ja 78-80.) 

Toinen instituutiojärjestelmissä oleva tieto on teoreettista tietoa, jonka Berger ja Luck-

mann näkevät sosiaalisen maailman ja instituutiojärjestelmän legitimaation välineenä. 

Uusille sukupolville välitettävä tieto on legitimoitava ja tulkittava juuri teoreettisen tie-

don avulla, koska tiedon alkuperä ei ole uusien sukupolvien saavutettavissa. (Berger & 

Luckmann, 1994, ss. 74-75.) 

 

Legitimaatio tuottaa siis uusia merkityksiä, jotka tapahtuvat eri legitimaatiotasoilla, sen 

perusteella, miten monimutkaisia, eriytyneitä tai kattavia legitimaatiot ovat. Berger ja 

Luckmann käyttävät neljää eri legitimaatiotasoa. Tämä jako on teoreettinen ja analyytti-

nen, mutta empiirisesti tasot limittyvät keskenään. Legitimaatiotasot on tiivistetty seu-

raavaan taulukkoon. (Taulukko 2.) 

Taso Legitimaation 

muoto 

Legitimaation 

luonne 

Ilmeneminen Eriytyminen, 

toimijat 

Suhde 

käytäntöön 

1. 

taso 

Alku- 

muotoinen 

legitimaatio 

Kielellisiä 

objektivaatioita: 

käytettävä sanasto 

ja sen merkitykset 

Yksinkertaiset ja käy-

tännönläheiset väittä-

mät, (lasten miksi-

kysymykset) 

Eriytymätön 

 

Kaikki 

Käytännön-

läheinen 

2. 

taso 

Alkeis- 

muotoiset 

teoreettiset 

väittämät 

Suoraan konkreet-

tiseen toimintaan 

viittaavia selitys-

malleja 

Sananlaskuja, moraa-

liohjeita, 

kansanviisauksia, le-

gendoja ja taruja 

Eriytymätön 

 

Kaikki 

Käytännön-

läheinen 

3. 

taso 

Yksityis- 

kohtaiset 

teoriat 

Instituutioiden 

maailman legiti-

moiminen eriyty-

neen tieto-

varannon avulla 

Kattavia teoreettisia 

viitekehyksiä instituu-

tioitumisen 

eri alueilla 

Eriytynyt 

 

Kokopäivä-

toimiset 

legitimoijat 

Ylittämässä 

käytännöllisen 

soveltamisen 

rajan. Muuttu-

massa teoriaksi 

4. 

taso 

Symboli- 

universiumit 

Instituutio-

järjestelmän eri 

merkitysalueiden 

integroituminen 

yhdeksi symboli-

seksi kokonaisuu-

deksi 

Teoreettisia traditioita, 

jotka integroivat eri 

institutionaaliset pro-

sessit ja muodostavat 

kaiken inhimillisen 

toiminnan kattavan 

viitekehyksen 

Eriytynyt 

 

Virallisesti 

valtuutetut 

legitimoijat 

Käytännöllisten 

sovellutus-

alueiden lopul-

linen ylittämi-

nen 

Taulukko 2. Legitimaation tasot (Berger & Luckmann, 1994, ss. 109-111; Impola, 2010, s. 58). 
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Ensimmäisen legitimaatiotaso käsittää alkeismuotoisen legitimaation, jossa inhimillinen 

kokemus sovitetaan kielellisten objektivaatioiden järjestelmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että käytettävään sanaan on sisäänrakennettuna legitimoiva merkitys, esimerkiksi sana 

”serkku” legitimoi serkun eri merkityksiä. Tälle tasolle kuuluvat kaikki yksinkertaiset 

käytännönläheiset väittämät, kuten lasten miksi-kysymykset. Tämän tason tieto on esi-

teoreettista, mutta se toimii kaiken myöhemmän tiedon perustana. Toinen legitimaatio-

taso sisältää alkeellisia teoreettisia väittämiä, jotka ovat kuitenkin käytännönläheisiä ja 

viittaavat suoraan konkreettiseen toimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi sananlaskut, 

erilaiset moraaliset ohjeet ja kansanviisaudet. Kolmas legitimaatiotaso sisältää jo yksi-

tyiskohtaisia teorioita ja erityistietoa, joka legitimoidaan eriytyneiden alojen asiantunti-

joiden toimesta. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutus ja joukkotiedotus, jotka välittävät 

yhteiskunnassa hyväksyttyjä näkemyksiä ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta. 

Neljäs legitimaatiotaso on symboliuniversumi. Ne ovat teoreettisia traditioita, jotka 

integroivat instituutiot, erilaiset todellisuudet, ja ryhmät yhdeksi symboliseksi kokonai-

suudeksi. Symboliuniversumin tarkoituksena on luoda yleinen teoria ihmisestä, yhteis-

kunnasta ja koko maailmankaikkeudesta. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 109-112.) 

Kasvatusulottuvuus sisältyy jokaiseen legitimaatiotasoon eri tavalla, riippuen kasvavan 

ikäkaudesta ja kehitystasosta. 

4.5.2 Onko kasvatus mahdollinen? 

Kasvatus käsitteeseen voidaan liittää muutamia yleisiä piirteitä, joilla voidaan tunnistaa 

toiminta kasvatukseksi. Näitä ovat intentionaalisuus, interaktiivisuus ja interaktion epä-

symmetrisyys sekä pakon ja vapauden ristiriita. (Siljander, 2002, ss. 24-25.) Nämä pe-

rusedellytykset toteutuvat todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa. Nähdäkseni 

kasvavan yksilön johdattaminen vallitsevan yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin ja 

niiden legitimointi, oikeuttaminen ja perusteleminen, tapahtuvat kasvatuksen avulla eri 

legitimaatiotasojen mukaisesti. Tästä seuraa kysymys, onko kasvatus vallitsevan yhteis-

kunnallisen järjestelmän uusintamista, presentaatiota, vai mahdollistuuko Bergerin ja 

Luckmannin kasvatus-käsitteessä vallitsevan yhteiskunnallisen kontekstin ylittäminen, 

representaatio? Tämä on Bergerin ja Luckmannin teoriassa ristiriitainen kysymys. 

 



85 

 

 

Bergerin ja Luckmannin mukaan erityisten sosiaalisten kontrollimekanismien, esimer-

kiksi koulujen ja oikeuslaitoksen, tärkeys korostuvat, kun alkuperäisten instituutioiden 

merkitykset irtaantuvat niiden syntyhistoriasta. Mitä enemmän instituutiot irtaantuvat 

niiden syntyhistoriasta, sitä todennäköisempää on, että tulevat sukupolvet poikkeavat ja 

asettavat ne kyseenalaisiksi. Tämä johtaa kuuliaisuuden ongelmaan, kun aikaisemmat 

kulttuuriset ja sosiaaliset merkitysrakenteet pyritään uusintamaan ja oikeuttamaan uusil-

le sukupolville. (Berger & Luckmann, 1994, s. 75.) Bergerille ja Luckmannille olemas-

sa olevat instituutiot ja niissä olevat valtaan liittyvät merkitykset näyttävät olevan ensi-

sijaisia suhteessa yksilön vapauteen ja pyrkimykseen ylittää vallitseva todellisuus. He 

toteavat sen seuraavasti: 

”Instituutiot asettavat, ja niiden täytyykin asettaa, auktoriteettinsa yksilön 

yläpuolelle riippumatta niistä subjektiivisista merkityksistä, joita tämä saat-

taa liittää kuhunkin erityistilanteeseen. Institutionaalisten tilannemääritys-

ten ensisijaisuuden ylläpito suhteessa yksilön tuntemaan uudelleenmääritte-

lyn kiusaukseen vaatii johdonmukaisuutta ja päättäväisyyttä. Lapset pitää 

opettaa ”käyttäytymään”, ja opittuaan heidän pitää myös ”pysyä ruodus-

sa”. Sama pätee myös aikuisiin” (Berger & Luckmann, 1994, s. 75.) 

Näkemyksessä erottuu voimakkaana pakon ja vapauden ristiriita sekä kasvavan ja kas-

vattajan välinen asymmetria. Toisaalta näkemyksestä välittyy tietyn yhteiskunnan sym-

boliuniversumin pakonomainen uusintaminen. Tiukasti tulkiten, legitimaatio tarkoittaa 

nimenomaan vallitsevien yhteiskunnallisten instituutioiden ja sosiaalisen todellisuuden 

säilyttämistä (Aittola, 2012, s. 65). Jokainen yhteiskunta pyrkii säilyttämään ja uusinta-

maan oman symboliuniversuminsa, esimerkiksi kasvatuksen tai oikeusjärjestelmän 

avulla. Mutta samanaikaisesti se myös rajoittaa kilpailevien symboliuniversumien syn-

tymistä, joka merkitsee sosiaalisen toiminnan rajoittamista ja kapeutumista. Vaihtoeh-

toisten todellisuuksien paremmuutta eivät ratkaise kuitenkaan paremmat argumentit, 

vaan aseet ja valta. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 123-125.) 

”Historian kuluessa jumalten välisten koitosten lopputuloksen ovat useim-

miten ratkaisseet edukseen ne, joilla on paremmat aseet kuin ne, joiden hal-

lussa on ollut parempia argumentteja. Samaa voidaan sanoa myös vastaa-

vanlaisista yhteiskuntien sisäisistä konflikteista. Se, jolla on pidempi keppi, 



86 

 

 

voi paremmin vakuuttaa toiset oman todellisuusmääritelmänsä oikeellisuu-

desta.” (Berger & Luckmann, 1994, s. 125.) 

Bergerin ja Luckmannin näkemys viittaa kasvatuksen olevan vallitsevan yhteiskunnan 

säilyttämistä varten. Kasvatuksen avulla kasvattajat käyttävät valtaa, joka viittaa mani-

pulatiiviseen ja strategiseen toimintaan, jossa tietty symboliuniversumin konteksti mää-

rittää mikä on oikein ja sallittua. Pohjimmiltaan tässä on kysymyksessä yhteiskunnalli-

nen valta.
26

 (Aittola, 2012, s. 67.) Tämä on paradoksaalista, koska ihmiset ovat tuotta-

neet objektiivisen todellisuuden, mutta nyt se näyttäytyykin heille pakottavana, vaikea-

selkoisena ja luonnonlakienkaltaisena reifikoituneena maailmana (Impola, 2010, s. 69). 

 

Nähdäkseni, Bergerin ja Luckmannin kasvatuksen mahdollisuutta koskevat käsitykset 

ovat ristiriitaiset. Toisaalta he painottavat kasvatuksessa yhteiskunnallisten instituutioi-

den säilymistä sellaisenaan (presentaatio). Tämä voi johtaa äärimuodossaan reifikaati-

oon, jossa ihmiset unohtavat oman osuutensa inhimillisen maailman tuottajana. Mutta, 

toisaalta he painottavat yksilön ja yhteiskunnan välistä dialektiikkaa, joka nimenomaan 

mahdollistaa yhteiskunnallisten instituutioiden muokkautumisen ja olemassa olevan 

todellisuuden ylittämisen (representaatio). 

 

Edellä esitin, että todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria liittyy intersubjektii-

visuusfilosofian lähtökohtiin, jossa kasvatus nähdään teoreettisesti mahdottomana tai 

ristiriitaisena, koska kommunikatiivinen toiminta on symmetristä toimintaa. Se on au-

tonomisten toimijoiden vastavuoroista toimintaa, johon ei sisälly kasvatuksellinen as-

pekti (Biesta, 1998, s. 4-5.) Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa kasva-

tusulottuvuus ei kuitenkaan ole symmetristen toimijoiden toimintaa, vaan kasvatus näyt-

täytyy asymmetrisenä toiminta. Asymmetriassa kasvattaja ja kasvaja eivät ole tasaver-

taisessa asemassa. Bergerin ja Luckmannin kasvatusteoriassa näyttäytyy valta ja mani-

pulatiivinen toiminta, joka tähtää vallitsevan yhteiskunnan säilyttäminen. (Berger & 

Luckmann, 1994, ss. 75 ja 123-125.) Kuinka tämä ristiriita on ylitettävissä? 

 

                                                 
26

 Vrt. Pierre Bourdieun koulutuksen symbolista väkivaltaa ja yhteiskunnan eriarvoisuutta sekä Michel 

Foucaultin tietoa, valtaa ja kasvatusta koskeviin näkemyksiin, jotka ovat lähellä Bergerin ja Luckmannin 

kuvausta. Ks. esimerkiksi Aittola, P. (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. 
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Sosiologiassa kasvatus ymmärretään sosiaalistamisena siihen kulttuuriin ja sosiaaliseen 

ympäristöön, jossa hän elää. Jo Durhkeim määritteli, että kasvatus on keino, jolla 

yhteiskunta uusintaa tai uudelleentuottaa olemassaolonsa edellytykset. (Antikainen, 

1998, s. 14-15 ja 33.) Tämä peruslähtökohta on nähtävissä Bergerin ja Luckmannin 

todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa. Peruslähtökohtaisesti sosialisaatio 

tarkottaa heille symboliunversiumin uudelleentuottamista. Symboliuniversiumeilla on 

taipumus säilyä tai säilyttää itsensä vielä silloinkin, kun ne menettävät alkuperäisen 

tehtävänsä. Vallitseva yhteiskunta säilyttää usein asemansa juuri yhteiskunnallisen 

vallan kautta, niin kuin edellä Berger ja Luckmann toteavat. Yhteiskunnallinen valta on 

valtaa määrittää sosialisaatioprosesseja, ja siten se on valtaa tuottaa ja määrittää 

todellisuutta. Legitimaatiolla on keskeinen tehtävä vallitsevan symboliuniversiumin 

säilyttäjänä, tai sen ylittäjänä. (Berger & Luckmann, 1994, ss. 133-137.) 

 

Nähdäkseni kasvatuskäsitteen ristiriitaisuuden keskeisin ongelma on käsitteellinen. 

Bergerin ja Luckmannin teorian keskeisin käsite on sosialisaatio. He eivät tee eroa 

sosialisaation, kasvatuksen ja sivistyksen välille. Analysoimalla sosialisaatiota sekä 

tekona (kasvatus), että prosessina (sivistys), voidaan myös kasvatus nähdä mielekkäänä 

todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa. Nimittäin, Berger ja Luckmann 

näkevät, että myös symboliuniversiumit voivat muuttua, koska ne ovat inhimillisen 

toiminnan historiallisia tuotoksia (Berger & Luckmann, 1994, ss. 133). Tämä muutos 

tapahtuu sekä kasvatuksen, että sosialisaation (sivistys) kautta, dialektisena toimintana. 

 

Bergerin ja Luckmannin teorian kasvatusteoreettisesti tärkein ja mielenkiintoisin näkö-

kulma onkin juuri dialektiikka. Dialektinen toiminta mahdollistaa sen, ettei kasvatusta 

tarvitse nähdä välttämättä strategisena ja manipulatiivisena toimintana, vaikka primaari-

sosialisaation aikainen pedagoginen toiminta onkin kasvattajan ja kasvavan välistä 

asymmetristä toimintaa. Yksilön sivistysprosesseissa kasvatus näyttäytyy primaarisosia-

lisaatiossa vallitsevan elämismaailman säilyttämisenä, mutta toisaalta dialektiikka mah-

dollistaa vallitsevan todellisuuden ylittämisen, jos kasvattaja näkee kasvavan potentiaa-

lisena ja sivistyskykyisenä
27

 subjektina (Siljander, 1998). Toisaalta dialektinen toiminta 

                                                 
27

 Viittaan Bergerin ja Luckmannin ”avoimuus maailmalle” ja ”vaistorakenteen muovautuvuus” käsittei-

siin, jotka mahdollistavat sosiokulttuuristen muodostelmien luomisen. Käsitteet viittaavat ihmisluonnon 

pysyviin antropologisiin piirteisiin, joiden avulla ihmiset ovat pystyneet levittäytymään erilaisiin ympä-
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viittaa aikuisten väliseen symmetriseen toimintaan, joka tapahtuu pääasiassa sekundaa-

risosialisaatiossa. Jotta kasvatus- ja sivistyskäsitteet olisivat liitettävissä mielekkäästi 

todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaan, täytyy kasvatus- ja sivistyskäsitteet 

tulkita eri tavoin, kuin ne on modernissa pedagogiikassa perinteisesti tehty. 

4.6 Kasvatus- ja sivistyskäsitteen postmoderni tulkinta 

Olen aikaisemmin käsitellyt, kuinka valistusfilosofia ja modernin pedagogiikka ovat 

ajautuneet pedagogiseen ongelmaan subjektifilosofisen lähtökohtansa vuoksi. Nämä 

ongelmat koskettavat myös yksilökonstruktivismia. Perusongelmana on subjektifiloso-

finen lähtökohta, jossa transsendentaalinen Minä ei mahdollista kasvatusta. Kasvatustie-

teellisessä keskustelussa on pyritty ylittämään transsendentaalin ongelma siirtymällä 

intersubjektiivisuusfilosofiaan, jonka lähtökohtaoletuksiin myös sosiaalisen konstruk-

tionismi voidaan liittää. Intersubjektiivisuusfilosofian perusnäkemys on, että pedagogi-

nen toiminta on kommunikatiivista, intersubjektiivista toimintaa. Myös tämä näkemys 

ajautuu viime kädessä pedagogiseen ongelmaan, jossa kasvatus ei ole mahdollinen. In-

tersubjektiivinen toiminta on symmetristä, vastavuoroisessa kommunikaatiossa tapahtu-

vaa toimintaa, johon ei sisälly perinteinen kasvatus-käsite. (Kivelä, 2000a, ss. 98-104.) 

 

Biestan (1998) mukaan intersubjektiivisuusfilosofian pedagoginen ongelma näkyy 

kommunikatiivisessa pedagogiikassa. Subjektifilosofiassa kommunikaatio on kasvatuk-

sen tulos, jolloin subjekti on ennen intersubjektia. Intersubjektifilosofiassa subjekti syn-

tyy kommunikaatiossa, joka tarkoittaa, että intersubjekti on ennen subjektia. Tästä seu-

raa kysymys, kumpi on ensin, subjekti vai intersubjekti? Jos subjekti on ensisijainen, 

sen perusta on transsendentaalinen. Jos intersubjekti on ensisijainen, subjekti syntyy 

vasta intersubjektiivisen toiminnan kautta. Tämä lähtökohta on ongelmallinen. Intersub-

jektiivisessa toiminnassa olevat subjektit ovat tasavertaisia toimijoita, jotka ovat tulleet 

subjekteiksi intersubjektiivisessa aktiossa. Eli, intersubjektiiviseksi subjektiksi tulemi-

nen vaatii intersubjektiivista toimintaa. (Biesta, 1998, ss. 4-5.) Voidaankin kysyä, miten 

voi olla intersubjektiivinen toimija ennen intersubjektiivista toimintaa? Intersubjektifi-

                                                                                                                                               
ristöihin ja toisaalta ihmiset ovat kyenneet ylittämään vallitsevat yhteiskuntarakenteet sekä luomaan ja 

rakentaman uusia erilaisia kulttuurisia rakenteita yhä uudelleen. (Berger & Luckmann, 1994, s. 59-61.) 

Antropologisesti ihminen on siten tulkittava sivistyskykyiseksi olennoksi. 
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losofia on pyrkinyt lähtökohtaisesti pääsemään eroon transsendentaalisesta oletuksesta, 

mutta se joutuu kuitenkin viime kädessä ottamaan subjektin jollain tavalla annettuna. 

(Kivelä, 2000a, ss. 103-014.) 

 

Biestan (1998) mukaan tämä ristiriita nousee modernin tavasta ymmärtää ihminen. Sub-

jektifilosofiassa ihmisen alkuperä on metafyysinen (metaphysical comfort) ja intersub-

jektifilosofiassa ihmisen alkuperä on ”luonnollisen” kehityksen tulos (anthropological 

comfort). Biestan mukaan intersubjektiivisuus sisältää kuitenkin nämä molemmat lähtö-

kohdat. (Biesta, 1998, ss. 9-10.) Intersubjektiivisuusfilosofia ei kykene ylittämään mo-

dernin metafyysistä lähtökohtaa, joten Biesta ehdottaa radikaalia intersubjektiviteettia, 

joka näyttäytyy postmodernissa pedagogiikassa. Postmoderni pedagogiikka voi säilyt-

tää pedagogisen näkemyksen valistuksen projektista. Se voi myös ylläpitää kriittisen 

pedagogiikan kritiikin kasvatuksen välineellisyydestä. Jotta nämä toteutuu, postmoderni 

pedagogiikka ei voi tietää lopullista totuutta, mitä ihminen on. Pedagogiikka ei voi tur-

vautua metafyysiseen oletukseen ihmisestä, eikä subjektin antropologiseen oletukseen 

ihmisestä. (Biesta, 1998, s. 13.) 

 

Pedagogisen toiminnan näkökulmasta Biestan malli tarkoittaa, että kasvatus ei olisi 

kommunikatiivista, eikä strategista toimintaa, vaan se sijaitsee näiden välissä. Kasva-

tusteoreettisesti tämä on merkittävää, koska tällöin intersubjektiivisuuden ajatukseen 

voidaan sisällyttää kasvatuksellista vaikuttamista, eikä sitä nähdä manipulaationa. Sivis-

tysteoreettisesti sivistyminen ja oppiminen ovat kommunikatiivista toimintaa, mutta ei 

niin puhtaasti ja tiukassa merkityksessä kuin aikaisemmat intersubjektifilosofian määri-

telmät näyttäisivät olettavan. Biestan (1998) mukaan intersubjektiivisuus on aina kui-

tenkin ensisijainen, koska subjekti on aina historian, kielen ja diskurssin sisällä sekä ei-

diskursiivisissa käytännöissä, joissa subjekti muodostaa oman subjektivisuutensa ja 

olemisen rajat. (Biesta, 1998, ss. 11-12). 

 

Lähtökohtaisesti todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian kasvatusnäkemys näyt-

tää palautuvan pedagogiseen paradoksiin. Yksilön ja yhteiskunnan välinen dialektinen 

prosessi ei mahdollista pedagogisen paradoksin ylittämistä yksilön, eikä yhteiskunnan 

tasolla. Mielestäni Biestan postmoderni kasvatustulkinta antaa mahdollisuuden tulkita 

todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa siten, että se mahdollistaa kasvatuksen, 
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joka ei palaudu strategiseksi toiminnaksi. Toisaalta se mahdollistaa tulkita sivistyspro-

sessia siten, että se ei palaudu puhtaaksi kommunikatiiviseksi tai diskursiiviseksi toi-

minnaksi. Teoreettisesti tämä tarkoittaa, että kasvatus ja sivistys on ymmärrettävä yh-

dessä, toisiaan täydentävinä teoreettisina näkemyksinä. Nähdäkseni tämä näkemys on 

lähellä pedagogisen toiminnan keskeistä ideaa. 

4.6.1 Pedagoginen toiminta todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa 

Pedagogisen toiminnan teoria on yritys ylittää pedagoginen paradoksi sisällyttämällä 

siihen kasvatus- ja sivistysteoreettiset ulottuvuudet. Siihen sisältyvien neljän periaat-

teen, sivistyksellisyyden, vaatimuksen itsenäiseen toimintaan, kulttuurin presentaation 

ja kulttuurin representaation, on toteuduttava, jotta voidaan puhua pedagogisesta toi-

minnasta. (Kivelä, 1997, s. 39.) Kuvioon 8. olen tiivistänyt pedagogisen toiminnan peri-

aatteet ja todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian keskeisen idean, yksilön ja 

yhteiskunnan välisen dialektiikan. Kuviossa (Kuvio 8.) tiivistyy tulkintani, jossa todelli-

suuden sosiaalisen rakentumien teorian voidaan liittää mielekkäästi pedagogiseen toi-

mintaan. 

Sivistyksellisyys Kulttuurin representaatio

Minuus

IHMINEN
Subjektiivinen 

todellisuus

Objektiivinen 

todellisuus
SOSIAALINEN 

MAAILMA

Identiteetti

Vaatimus itsenäiseen toimintaan Kulttuurin presentaatio

SISÄISTÄMINEN

ULKOISTAMINEN

SIVISTYS

Prosessikategoria

Toimintakategoria

KASVATUS

 

Kuvio 8. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian suhde pedagogisen toiminnan käsitteisiin. 

Kulttuurin presentaatio tarkoittaa sosiaalisen maailman, yhteisesti jaetun elämismaail-

man kontekstien merkitysten jakamista. Yhteinen elämismaailma on aina läsnä kasva-

van ja kasvatettavan interaktiossa. Tässä interaktiossa kasvava pyritään tuomaan sisälle 

elämismaailman kontekstiin, jossa kasvava ei vielä ole. Tämä tapahtuu kasvatuksen 



91 

 

 

avulla. Kasvatuksen avulla kasvava sisäistää elämismaailman tärkeiksi koetut sisällöt. 

Jotta tämä onnistuu, kasvattajan tulee vaatia kasvavaa itsenäiseen toimintaan. Itsenäi-

nen toiminta on nimittäin mahdollista vasta sitten, kun kasvava on sosiaalistunut yhtei-

seen kielellisesti jaettuun elämismaailmaan. (Kivelä, 1997, ss. 40-42.) 

 

Kulttuurin representaatio on tulevaisuuteen suuntautunut ulottuvuus, jossa kasvatuksen 

avulla pyritään ennakoimaan uusia tulevaisuuteen suuntautuneita ja mielekkäämpiä 

kulttuurisia toimintoja ja elämänmuotoja. Tämän ulottuvuuden toteutuminen tarkoittaa, 

että ihminen on hyväksyttävä lähtökohtaisesti sivistyskykyisenä ja muuttuvana. Sivistyk-

sellisyys on eräänlainen ennakkoehto ymmärtää kasvava potentiaaliseksi toimijaksi, 

joka voi ja osaa käyttää kieltä, toimia maailmassa ja sen muodostamassa historiallisessa 

kontekstissa. (Kivelä, 1997, ss. 39-42; Siljander, 1998.) 

 

Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa yhdistyvät kasvatuksen ja sivistyksen 

ulottuvuudet. Kulttuurinen presentaatio (objektiivinen todellisuus) sisäistyy kasvatuksen 

kautta ihmiselle, joista muodostuu hänen subjektiivinen todellisuus. Subjektiivinen to-

dellisuus muodostuu sivistysprosessissa sosiaalisen maailman presentaatioista ja toisaal-

ta subjektin omista merkitysrakenteista, jotka hän yhdistää uusiin merkitysrakentei-

siin.
28

 Tässä sivistysprosessissa muodostuu parhaimmillaan uusia olemassa olevan ylit-

täviä kulttuurisia representaatioita (uusi objektiivinen todellisuus). Ihminen ulkoistaa 

omia subjektiivisen todellisuuden merkityksiään sosiaaliseen maailmaan, joilla voidaan 

ylittää olemassa olevat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset käytännöt. 

 

Näin ymmärrettynä kasvatus- ja sivistyskäsitteet voidaan liittää yhteen. Mutta tämä tar-

koittaa, että pedagoginen toiminta ei voi olla kasvavaan vaikuttamista, strategista toi-

mintaa, koska se ei mahdollista sivistyksellisyyden, eikä kulttuurisen representaation 

ulottuvuuksia. Toisaalta tämä tarkoittaa, että pedagoginen toiminta ei voi olla puhtaasti 

kommunikatiivista toimintaa, koska siitä puuttuu kasvatuksellinen ulottuvuus, joka on 

välttämätön, jotta kasvavaa voidaan vaatia itsenäiseen toimintaan ja sitä kautta on mah-

dollisuus kulttuuriseen presentaatioon. 

                                                 
28

 Subjektin omilla merkitysrakenteilla viittaan skeema-käsitteeseen. Uudet merkitysrakenteet muodostu-

vat assimilaation ja akkommodaation kautta. 
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5 YHTEENVETO 

Pro gradu tutkielman johdanto-osassa asetin tutkielmalle kaksi keskeistä tehtävää ja 

tavoitetta. Ensimmäisen tehtävän tavoitteena oli pyrkiä osoittamaan, että konstruktivis-

mi ei ole yhtenäinen paradigma kasvatustieteessä, vaan se on jakaantunut toisistaan ero-

tettaviin suuntauksiin. Johdannossa esitin, että yksilökonstruktivismi perustuu modernin 

subjektifilosofisiin lähtökohtiin, joka on ajautunut pedagogiseen paradoksiin. Sen si-

jaan, sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat ovat intersubjektiivisuusfilosofian para-

digmassa, joka voidaan nähdä kritiikkinä subjektifilosofian yksilöä korostavalle subjek-

tivismille. 

 

Toinen asettamani keskeinen tehtävä oli osoittaa, että sosiaaliseen konstruktivismiin 

kuuluva todellisuuden rakentumisen teoria voidaan liittää pedagogisen toiminnan teori-

aan, joka mahdollistaisi pedagogisen paradoksin ylittämisen. Pedagogisen toiminnan 

teoriaan sisältyvät kasvatus-, ja sivistysteoreettiset kysymykset. Todellisuuden sosiaali-

sen rakentumisen teoria näyttäisi mahdollistavan tulkinnan, jossa kasvatukselliset vaiku-

tusyritykset ja yksilön sivistysprosessit ovat liitettävissä mielekkäästi toisiinsa. 

 

Ensimmäinen asettamani tutkimuskysymys ”Mitkä ovat ne filosofiset ja teoreettiset ar-

gumentit, jotka oikeuttavat yksilökonstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin ym-

märtämisen itsenäisiksi, erilaisista paradigmoista lähteviksi suuntauksiksi?”, on haas-

tava kahdesta syystä. Ensinnäkin, kansainvälisessä kirjallisuudessa konstruktivismi esi-

tetään hyvin moneen suuntiin menevinä kehityssuuntina. Toiseksi, suomalaisessa ylei-

sessä kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa, konstruktivismi esitetään yhtenäisenä para-

digmana, jossa konstruktivismi nähdään kritiikkinä naiville empirismille ja behavioris-

min oppimiskäsitykselle. Tämä ristiriita on näkyvissä suomalaisen oppimisteoreettisen 

konstruktivismin ja kansainvälisen konstruktivismikeskustelun välillä. 

 

Suomessa konstruktivismi on orientoitunut oppimiskäsityksenä, jonka juuret ovat kon-

struktivistisessa tietoteoriassa ja toisaalta kognitiivisessa psykologiassa. Konstruktivisti-

seen oppimiskäsitykseen sisältyvät yksilöä korostavat suuntaukset ja toisaalta yhteisön 

merkitystä korostavat suuntaukset. Molemmat suuntaukset voidaan sisällyttää kuuluvik-
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si yksilökonstruktivismiin (Miettinen, 2000, s. 281). Oppimisteoreettinen konstrukti-

vismi ei siten mahdollista tulkintaa, jossa yksilö- ja sosiokonstruktivismi kuuluvat eri 

paradigmoihin. 

 

Sen sijaan, kansainvälisessä kirjallisuudessa konstruktivismia on analysoitu hyvin eri-

laisista näkökulmista, jopa niin, että sieltä on vaikea löytää mitään yhtenäistä tai yleis-

pätevää määritelmää konstruktivismille. Konstruktivismia on tutkittu hyvin monista 

lähtökohdista ja sille on annettu niin erilaisia määritelmiä, että kokonaiskuvan luominen 

on lähes mahdotonta. (Siljander, 2008, s. 82.) Toisessa pääkappaleessa olen analysoinut 

useiden tutkijoiden konstruktivismimääritelmiä. Analysoidun kirjallisuuden ja tulkintani 

perusteella voin perustellusti väittää, että keskeisin johtopäätös ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseen on seuraava. Konstruktivismi on selkeästi jaettavissa kahteen toisistaan 

erilliseen suuntaukseen, joiden filosofiset ja teoreettiset lähtökohdat palautuvat kahteen 

erilaiseen paradigmaan. Analyysin perusteella olen jakanut konstruktivismin yksilökon-

struktivismiin ja sosiaaliseen konstruktivismiin, joiden sisällä on lukuisia erilaisia suun-

tauksia, joita voi ryhmitellä ja analysoida tarkemmin erilaisilla kriteereillä. (Ks. Tauluk-

ko 1.) 

 

Tulkintani mukaan yksilökonstruktivismin lähtökohdat voidaan palauttaa modernin sub-

jektifilosofian paradigmaan, jonka subjekti perustuu transsendentaalisen Minä oletuk-

selle. Radikaalissa muodossa tämä tarkoittaa subjektiivista idealismia, joka viime kä-

dessä johtaa solipsismiin. Siinä vain Minä on olemassa ja vain Minän kautta konstruoi-

tuvat objektiivinen luonnon maailma, sekä kulttuurinen ja sosiaalinen todellisuus. Sub-

jektin ensisijaisuuden korostaminen, johtaa siihen, että yksilökonstruktivismissa keskei-

selle sijalle tulevat subjektin kognitiiviset prosessit, joiden kautta subjekti rakentaa mi-

nuuttaan ja ymmärrystään ympäröivästä todellisuudesta. Myös ihmisten väliset suhteet 

rakentuvat subjektin kautta, jolloin ne näyttäytyvät subjekti-objekti-suhteina. 

 

Ontologisesti yksilökonstruktivismissa todellisuus nähdään subjektin omassa mielessä 

rakentuneena, jolloin subjektin ulkopuolella ei ole ihmismielestä riippumatonta todelli-

suutta. Todellisuus ei koostu valmiista asioista, esineistä ja oliosta, vaan konstruktivisti-

nen todellisuus muodostuu siitä, miten ihmiset omista subjektiivista lähtökohdistaan 

näkevät todellisuuden ja miten he käsitteellisesti kuvaavat sitä. Tämä ontologinen lähtö-
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kohta on yksilökonstruktivismin tietoteoreettinen lähtökohta. Se merkitsee, että tieto on 

subjektiivista, eikä subjektin ”ulkopuolella” ei ole olemassa mitään objektiivista tietoa, 

vaan tieto on aina yksilön itsensä konstruoimaa. 

 

Tulkintani mukaan sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat perustuvat intersubjektii-

visuusfilosofiseen paradigmaan. Keskeisinä perusteluina väitteelle on, että sosiaalisen 

konstruktionismiin sisältyvät interaktio, intersubjektiivisuus ja kommunikatiivisuus. 

Nämä kaikki määreet viittaavat intersubjektiin, joka ei lähtökohtaisesti perustu trans-

sendentaalin aktiviteettiin, vaan subjekti kehittyy kielellisessä elämismaailmallisessa 

kontekstissa. Keskeistä on ymmärtää kielellisen kommunikaation merkitys subjektin ja 

ympäröivän todellisuuden konstruoimisessa. 

 

Ontologisesti sosiaalinen konstruktionismi kiinnittää huomion kieleen, kielelliseen in-

teraktioon ja dialogiin. Kaikille sosiaalisen konstruktionismin suuntauksille on yhteistä, 

että todellisuudesta ei ole mahdollista saada tietoa ilman kieltä. Subjektiiviset kokemuk-

set ja fyysinen maailma ovat viime kädessä kielellisiä konstruktioita. Tietoteoreettisesti 

sosiaalinen konstruktionismi perustuu postmodernin tiedonkäsitykselle, jossa tieto ei ole 

yksilön omaisuutta. Tieto on sosiaalisesti konstruoitua, interrelatiivista ja erilaisiin kie-

lipeleihin sitoutunutta. Tieto rakentuu ja välittyy erilaisten merkkijärjestelmien avulla, 

joista tärkein on kieli. Yksilöt ovat osa ympäröivää todellisuutta ja osa yhteistä tiedon 

konstruointia. 

 

Konstruktivismianalyysi osoittaa selkeästi, että käsitykset yhtenäisestä konstruktivismi-

paradigmasta eivät ole perusteltuja. Sen sijaan, konstruktivismi voidaan jakaa kahteen 

erilaiseen tieteenfilosofiseen perinteeseen, subjektifilosofiaan ja intersubjektiivisuusfi-

losofiaan. Kolmannessa pääkappaleessa olen analysoinut erilaisia syitä, miksi subjekti-

filosofiset ja sitä kautta yksilökonstruktivistiset perusajatukset ovat ajautuneet teoreetti-

siin ongelmiin ja voimakkaan kritiikin kohteeksi. Valistusajattelun ja subjektifilosofian 

kritiikin kautta on tapahtunut ns. kielellinen tai kommunikatiivinen käänne kohti inter-

subjektiivisuusfilosofian periaatteita. Keskeistä kritiikissä on, että Minän syntyyn ei 

tarvita transsendentaalista oletusta, vaan tietoisen subjektin kehittyminen on kielellisen 

interaktion tulos. 
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Kriittisen kasvatustieteen keskeisin kritiikki subjektifilosofiaa kohtaan on inhimillinen 

järki. Valistusajattelun mukaan, ihmiskunta kehittyy inhimillisen järjen avulla aina kohti 

parempaa yhteiskuntaa. Mutta kriittisen kasvatustieteen kritiikin mukaan, valistus on 

kääntynyt itseään vastaan ja inhimillinen järki onkin välineellistä järkeä, jolla ihminen 

pyrkii hallitsemaan luonnon lisäksi myös sosiaalisia suhteita ja toisia ihmisiä. Toiset 

ihmiset ovat objekteja, joita pyritään hallitsemaan subjektin itsesäilytyksen välineenä. 

Pedagogisesti tämä tarkoittaa, että kasvatus on strategista ja manipulatiivista toimintaa. 

 

Toinen keskeinen kritiikki subjektifilosofiaa ja yksilökonstruktivismia kohtaan on sub-

jektin transsendentaalinen ja autopoieesis lähtökohtaoletus. Pedagogisesti nämä ongel-

mat tarkoittavat, että autonomista, itse itseään ohjaavaa subjektia ei voi, eikä tarvitse 

kasvattaa, koska transsendentaalinen ja autopoieettinen Minä tuottaa itse itsensä, johon 

ei voi kasvatuksella loogisesti vaikuttaa. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella voidaan perustellusti tulkita, että sosiaa-

linen konstruktionismi voidaan ymmärtää intersubjektiivisuusfilosofista lähtökohdista 

käsin. Mielestäni tämä tulkinta antaa mahdollisuuden pohtia sosiaalisen todellisuuden 

rakentumisen teoriaa pedagogisesti, koska lähtökohtaisesti todellisuuden sosiaalisen 

rakentumisen teoriaan ei sisälly yksikkökonstruktivismin teoreettiset ongelmat. 

 

Toinen asettamani tutkimuskysymys, ”Millä argumenteilla todellisuuden sosiaalisen 

rakentumisen teoria voidaan ymmärtää pedagogisena teoriana, joka mahdollistaa kas-

vatus- ja sivistysteoreettisen synteesin? on myös haastava. Todellisuuden sosiaalisen 

rakentumisen teoria on tyypillinen sosialisaatioteoria, jonka tarkastelunäkökulma ja 

käsitteet ovat sosiologiset. Sosialisaatioteoriassa yksilön ja yhteiskunnan muodostumi-

nen ymmärretään prosessina, joten myös kasvatus- ja sivistyskäsitteet ymmärretään pro-

sessiksi. Kuitenkin, tässä pro gradu tutkielmassa kasvatus ymmärretään toimintakäsit-

teeksi ja sivistys prosessikäsitteeksi. Olen analysoinut todellisuuden sosiaalisen raken-

tumisen teoriaa, sekä sivistys- että kasvatusteoreettisesti ja lopuksi pyrkinyt yhdistä-

mään näitä näkemyksiä pedagogisesti. 

 

Sivistysteoreettisesti yksi keskeinen tutkimustulos on, että todellisuuden sosiaalisen ra-

kentumisen teoriassa on kaksi toisiinsa kietoutunutta sivistysprosessia. Ne kuvaavat 
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sivistysprosessia kahdella tasolla. Ensinnäkin sivistysprosessit tapahtuvat yksilön ja 

yhteiskunnan välisenä dialektiikkana ja toisaalta sivistysprosessit ovat privaatteja, jotka 

tapahtuvat primaari- ja sekundaarisosialisaatiossa. Näissä sivistysprosesseissa kehitty-

vät ihmisen minuus ja identiteetti. (Ks. Kuvio 7.) 

 

Yksilön ja yhteiskunnan välinen dialektiikka on Bergerin ja Luckmannin todellisuuden 

sosiaalisen rakentumisen teorian ydin, jossa yhteiskunta rakentaa yksilön ja yksilöt ra-

kentavat yhteiskunnan. Yleisesti ottaen sivistysprosessit muodostuvat juuri siinä dialek-

tiikassa, joka tapahtuu subjektin ja yhteiskunnan välisessä interaktiossa. Tiivistettynä 

dialektinen sivistysprosessi tarkoittaa, että sivistysprosessissa objektiivisesti annettu 

yhteiskunnallinen objektiivinen todellisuus muodostaa yksilön subjektiivisen todelli-

suuden perustan. Subjektiivinen todellisuus muodostuu objektiivisesti annetuista, sekä 

subjektiivisesti omaksutuista merkitysrakenteista. Näistä muodostuu uusi objektiivinen 

todellisuus, joka on uuden subjektiivisen todellisuuden perusta. Keskeistä on huomioi-

da, että tässä dialektiikassa tapahtuvat myös yksilön privaatit sivistysprosessit. Ne eivät 

ole erillisiä, subjektin sisäisiä suljettuja autopoieettisia prosesseja. 

 

Sosialisaatioteorioissa yksilön sivistysprosessit jaetaan primaari- ja sekundaarisosiali-

saatioon. Tämän jaon sivistysteoreettinen analysointi mahdollistaa myös kasvatusteo-

reettisen tulkinnan. Olen analysoinut primaari- ja sekundaarisosialisaatiota emansipaa-

tio-käsitteen kautta. Tulkiten emansipaation mahdollistuvan vasta sekundaarisosialisaa-

tiossa, koska aikuisuudessa yksilö voi vapautua aikaisemmista primaarisosialisaation 

aikana muodostuneista käsityksistä, joiden pätevyyden hän on asettanut kyseenalaiseksi. 

Aikuisuudessa yksilön toiminta on symmetristä toimintaa toisten ihmisten kanssa, joten 

emansipaatio mahdollistuu sivistysprosessissa, jossa ihminen on jo yhteiskunnan täysi-

valtainen jäsen. Tämä merkitsee yksilön autonomiaa ja vapautta sekä kykyä omaan ajat-

teluun. Se on myös yksilön kykyä ja halua määrittää itseään ja suhdetta maailmaan. 

 

Tulkintani mukaan primaarisosialisaatio ei mahdollista emansipaatiota, koska primaari-

sosialisaatiossa tapahtuva sivistysprosessin onnistuminen mahdollistuu vain kasvatuk-

sen kautta. Primaarisosialisaatiossa lapsi vasta harjoittelee sellaisia taitoja, jotka mah-

dollistavat täysivaltaiseksi ja toimintakykyiseksi yksilöksi tulemisen. Intersubjektiivinen 

toiminta ei siten ole apriori, vaan se kehittyy primaarisosialisaation aikana pedagogises-
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sa interaktiossa. Mielestäni tämä on pedagogisesti merkittävää, koska se mahdollistaa 

tulkita todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa myös kasvatusteoreettisesti. 

 

Kasvatusteoreettisesti todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoria on ristiriitainen. 

Toisaalta Bergerin ja Luckmannin näkemys viittaa kasvatuksen tarkoituksen olevan 

vallitsevan yhteiskunnan säilyttämistä varten (presentaatio). Kasvatuksen avulla kasvat-

tajat käyttävät valtaa, joka viittaa manipulatiiviseen ja strategiseen toimintaan, jossa 

tietty symboliuniversumi, vallitsevan yhteiskunnan instituutiot, pyritään säilyttämään. 

Tämä on paradoksaalista, koska ihmiset ovat tuottaneet objektiivisen todellisuuden ja 

sitä kautta yhteiskunnan instituutiot, mutta nyt se näyttäytyy heille pakottavana, vaikea-

selkoisena ja luonnonlakien kaltaisena reifikoituneena maailmana. Toisaalta Berger ja 

Luckmann painottavat yksilön ja yhteiskunnan välistä dialektiikkaa, joka nimenomaan 

mahdollistaa yhteiskunnallisten instituutioiden muokkautumisen ja olemassa olevan 

ylittämisen (representaatio). 

 

Tulkintani mukaan tämä ristiriita on käsitteellinen ja se on ylitettävissä analysoimalla 

sosialisaatio-käsitettä kasvatus- ja sivistyskäsitteiden kautta. kasvatusteoreettisesti tär-

kein ja mielenkiintoisin näkökulma onkin juuri dialektiikka. Dialektinen toiminta mah-

dollistaa sen, ettei kasvatus ole strategista ja manipulatiivista toimintaa, vaikka primaa-

risosialisaatiossa pedagoginen toiminta onkin asymmetristä toimintaa. Toisaalta dialek-

tinen toiminta viittaa aikuisten väliseen symmetriseen toimintaan, joka tapahtuu pääasi-

assa sekundaarisosialisaatiossa. Jotta kasvatus- ja sivistyskäsitteet olisivat liitettävissä 

mielekkäästi todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaan, täytyy kasvatus- ja sivis-

tyskäsitteet tulkita postmodernin kasvatus-käsitteen kautta. 

 

Lopuksi olen analysoinut, onko todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian puitteis-

sa mahdollista puhua pedagogisesta teoriasta, joka mahdollistaa sekä kasvatus- että si-

vistysteoreettiset näkökulmat. Onko mahdollista ylittää kasvatuksen strateginen tai 

kommunikatiivinen ulottuvuus? Postmoderni kasvatus- ja sivistystulkinta on yksi mie-

lenkiintoinen yritys ylittää kasvatuksen ja sivistyksen jännitteinen suhde. Pedagogisen-

toiminnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että kasvatus ei olisi kommunikatiivista, eikä 

strategista toimintaa, vaan se sijaitsee näiden välissä. Näin intersubjektiivisuuden aja-

tukseen voidaan sisällyttää kasvatuksellista vaikuttamista, joka ei ole manipulatiivista. 
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Toisaalta kasvatus voidaan nähdä kommunikatiivisena toimintana, mutta ei niin tiukassa 

merkityksessä, kuin intersubjektiivisuusfilosofia on sen määritellyt. 

 

Teoreettisesti edellä mainittu tarkoittaa, että kasvatus ja sivistys on ymmärrettävä yh-

dessä, toisiaan täydentävinä teoreettisina näkemyksinä. Tulkitsen näiden edellytysten 

toteutuvan todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa, koska yksilön ja yhteis-

kunnan väliseen dialektiseen toimintaan sisältyvät kaikki pedagogisen toiminnan vä-

himmäisvaatimukset, sivistyksellisyys, vaatimus itsenäiseen toimintaan, kulttuurinen 

presentaatio sekä kulttuurinen representaatio. Nähdäkseni postmoderni kasvatus- ja 

sivistystulkinta on lähellä pedagogisentoiminnan teorian keskeistä ideaa, joka sisältää 

myös kasvatus- että sivistysteoreettiset näkökulmat. 

5.1 Pohdinta 

Pro gradu-tutkielma käsitteli kahta laajaa aihealuetta. Mielestäni ne liittyvät tiiviisti toi-

siinsa. Tarkoitukseni oli, että konstruktivismianalyysin ja yksilökonstruktivismin kritii-

kin perusteella voin tulkita todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa pedagogises-

ti. Tämä tavoite nähdäkseni onnistui, kykenin perustelemaan yksilökonstruktivismin 

filosofis-teoreettiset ongelmat ja liittämään sosiaalisen konstruktionismin intersubjektii-

visuusfilosofian lähtökohtiin. Tutkielman toisessa osioissa analysoin sosiaaliseen kon-

struktionismiin kuuluvan todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian kasvatus- ja 

sivistysteoreettisia ulottuvuuksia. Tarkoitukseni oli perustella, että todellisuuden sosiaa-

lisen rakentumisen teoria on liitettävissä mielekkäästi pedagogiseksi teoriaksi, jolla voi-

daan perustella kasvatuksen ja sivistyksen käsitteet. Tämä analyysi osoittautui mielen-

kiintoiseksi, koska teoriaa ei ole tietääkseni aikaisemmin tulkittu kasvatus- ja sivistys-

teoreettisesti. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian kasvatus- ja sivistysteo-

reettiseen analyysiin olen tuonut oman tulkintani. 

 

Pro gradu-tutkielman laajat aihealueet aiheuttivat rajaamisen ongelman. Molemmat ai-

hekokonaisuudet olisivat voineet olla omina tutkielminaan. Kuitenkin olen kyennyt ra-

jaamaan ne yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka ovat mielekkäästi perusteltavissa. Konstruk-

tivismia käsittelevä osio on hieman pitkä, verrattuna todellisuuden sosiaalisen rakentu-
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misen teorian osioon. Mutta mielestäni kaikkien aiheiden käsittely on ollut tarpeellista, 

tämän tutkielman tutkimusongelmien ratkaisemisen kannalta. 

 

Mielestäni olen kyennyt vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin, sen kirjallisuu-

den perusteella, joita olen käyttänyt. Yleisesti käyttämäni kirjallisuus on relevanttia 

kasvatustieteellistä kirjallisuutta. Konstruktivismia käsittelevässä osiossa olen käyttänyt 

kirjallisuutta monipuolisesti. Olen käyttänyt kansainvälisten ja  suomalaisten tutkijoiden 

analyysejä konstruktivismin filosofis-teoreettisista eroista ja yhtäläisyyksistä. Tutkiel-

man toisessa osiossa päälähteenäni oli Bergerin ja Luckmannin teos, todellisuuden sosi-

aalisen rakentumisen teoriaa. Teoksen pohjalta tein kasvatus- ja sivistysteoreettista tul-

kintaa pääsääntöisesti Ari Kivelän ja Pauli Siljanderin teosten kautta. Tulkinnoissa käy-

tin myös muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

 

Konstruktivismia on tutkittu paljon, joten siitä on olemassa hyvin kirjallisuutta. Runsas 

kirjallisuus on ongelma, koska tutkielman kannalta merkityksellisten teosten löytäminen 

on haastavaa. Olen käyttänyt pääasiassa sellaista kirjallisuutta, joihin ovat viitanneet 

useat tutkijat. Tällä tavoin olen päässyt alkuperäislähteille. Alkuperäislähteiden käyttö 

ei ole aina ollut mahdollista. Lähteinä olen käyttänyt myös alkuperäiskielestä suomen-

nettuja teoksia. Joissain tapauksissa olen turvautunut toisen käden lähteisiin, joiden käy-

tön olen pyrkinyt huomioimaan viittaustekniikalla. Teoreettisen tutkielman luotettavuut-

ta voidaan parantaa juuri viittauksilla. Työssäni olen kiinnittänyt erityistä huomioita 

juuri lähteiden käyttöön ja viittauksiin. 

 

Pro gradu-tutkielman aiheita olen käsitellyt yleisellä teoreettisella tasolla. Tutkielman 

keskeiset johtopäätökset ja tulkinnat ovat varsin alustavia, joten niiden yleistettävyyden 

suhteen tulee olla varovainen. Alustavat tutkimustulokset mahdollistavat jatkoanalyysin 

tekemisen. Erityisesti todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian kasvatus- ja sivis-

tysteoreettinen tulkinta antaa mielekkään lähtökohdan jatkotutkimukselle. Mielestäni 

tutkimustulokset mahdollistavat jatkoanalyysin moneen suuntaan, esimerkiksi minuu-

den ja identiteetin kehittymisen tutkimukseen. Mahdollinen jatkotutkimus voidaan to-

teuttaa empiirisenä tai teoreettisena tutkimuksena. 
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