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Johdanto 

Tämä Pro gradu –työ käsittelee Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopet-

tajakoulutuksen tulevan opetussuunnitelman suunnittelutyön osapuolien haastatteluista 

nousseita diskursseja koskien suunnittelutyötä. 

Olemme molemmat kiinnostuneet yhteiskunnassa vallitsevista normeista ja arvoista sekä 

siitä, miten ne näkyvät opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmat ovat yleensä auktoriteet-

tiasemassa, mutta niidenkin takana on henkilöitä, jotka suunnittelevat ja kirjoittavat ylös 

nämä ohjenuorat, joita opettajien olisi hyvä seurata. Olemme pohtineet, että millä perusteella 

opetussuunnitelmalla on asema auktoriteettina, jotta se voisi antaa arvot, menetelmät ja ta-

voitteet esimerkiksi valtakunnalliselle opetukselle. Uskomme, että opetussuunnitelmien ta-

kana on pätevä työryhmä, mutta onko suunnittelutyö lopulta demokraattinen tai tasa-arvoi-

nen, ja huomioidaanko kaikki tässä dokumentissa? 

Alun perin suunnitelmamme oli tehdä tutkimus koskien uutta valtakunnallista opetussuun-

nitelmaa (2014), koska koemme, että Suomessa opetussuunnitelma määrittää aika paljon 

opettajan työtä ja tunneilla tapahtuvaa opetusta. Kuitenkin, asiaa mietittyämme, osoittautui 

opetussuunnitelman tutkiminen haasteelliseksi, koska se on niin neutraalisti irti kirjoitta-

jasta. Halusimme pureutua nimenomaan siihen, mikä vaikuttaa opettajien omaan kasvatus-

filosofiaan. Koska opettajan identiteetti lähtee opettajan persoonan lisäksi luokanopettaja-

koulutuksesta, ajattelemme, että luokanopettajakoulutus väistämättä vaikuttaa siihen, miten 

opettaja tekee työnsä kentällä. Meille tarjoutui tilaisuus tutkia Oulun yliopiston kasvatustie-

teiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen tulevan opetussuunnitelman suunnitteluvai-

hetta, ja koemme, että tässä vaiheessa tutkimuksellamme olisi pieni mahdollisuus vaikuttaa 

opetussuunnitelmaan.  

Suuri tekijä tutkimuksen lähtökohtaan on tekemämme kandidaatintyö. Kyseisessä työssä pe-

rehdyimme erityisesti pragmatismiin ja John Deweyn kasvatusfilosofiaan. Tässä tutkiel-

massa on laaja teoreettinen viitekehys johtuen omasta mielenkiinnostamme aiheeseen. Teo-

reettinen viitekehys koostuu pragmatismista sekä uutena viitekehyksenä mukaan tulleesta 

kriittisestä pedagogiikasta. Pragmatismi koostuu pääosin klassisen pragmatismin, deweyläi-

sen pragmatismin ja rortylaisen uuspragmatismin erilaisista näkemyksistä. Koemme, että 

etenkin Rortyn näkemyksien tuominen aikaisemmin tutkimaamme Deweyn rinnalle toi mei-

dän omaan pragmatistiseen perspektiiviin täydennystä, uskottavuutta ja moniulotteisuutta. 
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Olemme käsitelleet pragmatismia nyt jo kolmen vuoden ajan ja koemme, että meille on tullut 

hyvin luonnolliseksi tavaksi käyttää pragmaattista näkökulmaa tehdessämme tutkimusta. 

Kriittinen pedagogiikka koostuu tietysti suunnan luojan Paulo Freiren ajatuksista sekä ang-

loamerikkalaisen perinteen edustajien, Henry Giroux’n ja Peter McLarenin näkemyksistä. 

Olemme pyrkineet ottamaan myös suomalaisten suunnannäyttäjien ajatuksia huomioon. 

Näistä suuntauksista koostuvat ”silmälasit”, joilla tarkastelemme tutkimuksessa käsiteltävää 

aineistoa. Pragmatismi näyttäytyy koko teoriapohjalle perustana, josta teoria kapenee ja 

suuntautuu kriittiseen pedagogiikkaan ja aina opetussuunnitelmatutkimukseen asti; pragma-

tismi muodostaa pohjan kriittiselle pedagogiikalle ja nämä yhdessä muodostavat taustan ja 

näkökulman opetussuunnitelmatutkimukseen. 

Tutkimusmetodina käytämme diskurssianalyysiä, jonka avulla etsimme vastakkaisia dis-

kursseja koulutuksen painotteisuuksiin liittyen, mutta myös aineistossa esiintyviä valtadis-

kursseja. Näiden lisäksi aineistosta löytyi muun muassa diskursseja liittyen opetussuunnitel-

man taustatekijöihin sekä vallitsevaa yhteiskunnan tilaa ilmentäviä diskursseja. Tutkimuk-

sen luonteen ollessa opetussuunnitelmatutkimus, perehdyimme myös opetussuunnitelmatut-

kimuksen perusteisiin ja kehitykseen. Keskityimme lähinnä yliopiston tasolle suuntautuvaan 

opetussuunnitelmatutkimukseen sekä sen kriittiseen näkökulmaan. Valitsimme haastatelta-

vat painotteisten suunnitteluryhmästä sekä ohjaustyöryhmästä. Tulevasta tutkimuksestamme 

löytyy aineistoa, jotka on poimittu neljästä eri haastatteluista.  

Toivomme, että tutkimuksestamme olisi hyötyä opetussuunnitelmaa laadittaessa ja haluai-

simme sekä kehittää itseämme että rohkaista muita opiskelijoita ajattelemaan totuttujen nor-

mien ulkopuolelle. Koemme, että aina on varaa kyseenalaistaa ja pohtia vallitsevia rakenteita 

ja normeja sekä pohtia muiden mahdollisuuksien toteuttamista - kuinka utopistiselta se ikinä 

kuulostaisikaan. Uuden luominen ja itsenäinen ajattelu mahdollistaa muutoksen. Näin ollen 

koemme, että tutkimuksella olisi yhteiskunnallinen hyöty pureutuessamme tulevien opetta-

jien koulutuksen tarkasteluun, joka on mielestämme yleensäkin perustana suomalaisessa 

koulutuksessa. Tässä työssä läpileikkaavaksi tutkimustehtäväksi osoittautui seuraava kysy-

mys:  

”Miten pragmatismi ja kriittinen pedagogiikka näyttäytyvät tarkastellessa opetussuunnitel-

matyön suunnitteluprosessia?” 
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1 Pragmatismi 

1.1 Pragmatismin lähtökohdat 

Pragmatismia käsitteenä on haastavaa määritellä, koska pragmatistien näkemykset aiheesta 

eivät koskaan ole olleet kovinkaan yhdenmukaisia. Pragmatismi nähdään hyvin monimuo-

toisena filosofisena suuntauksena sen jatkuvasti kehittyvän luonteensa vuoksi. Tulkintaa vai-

keuttaa myös se, että sen perustajina pidettyjen Charles Sanders Peircen ja William Jamesin 

näkemykset poikkesivat niin ikään toisistaan heidän hahmottaessaan pragmatismin merki-

tystä ja tehtävää. (Väkevä, 2004, 26) Peircen pragmatismin eräät lähtökohdat koostuivat ab-

duktiosta, eli hypoteettisesta päättelystä sekä merkkiä, käsitettä, havaintoa ja todellisuutta 

koskevista periaatteista. James omaksui ajattelunsa lähtökohdat Peirceltä, mutta painotti 

näitä periaatteita käytännön merkitystä korostavana metodina (Eerola, 2007). Yksinkertai-

suudessaan pragmatismilla tarkoitetaan tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa tiedon 

käytännöllistä merkitystä. Näin ollen ihmisen äly tai kieli ei voi kuvastaa todellisuutta täy-

dellisesti, vaan tieto ja teoria saavat merkityksen vasta, kun ihminen soveltaa niitä toimin-

nassaan. Pragmatismissa toiminta tuo siis toimijan osaksi tiedon kohdetta. (Määttänen, 2012, 

35) Richard Rortyn mukaan (1982) pragmatismin merkitys on se, että pysymme lojaaleina 

kanssaihmisiämme kohtaan. Merkityksellisiä meistä tekee osallistuminen välillä erheellisiin 

ja ohimeneviin inhimillisiin projekteihin, ei usko epäinhimillisiä pysyviä rajoja kohtaan. 

(Rorty, 1982, 166)  

Pragmatismia on valitettavan usein pidetty kapea-alaisesti muotifilosofiana ja sivuutettu 

pelkkänä tietoteoreettisena protestiliikkeenä. Tällöin tullaan ohitetuksi pragmatismin kes-

keiset moraaliset ja teoreettiset perustat. Usein oletetaan, että pragmatismi vastustaa etiikan 

ja logiikan merkitystä. Näin ei ole, vaikka pragmatismissa näitä kysymyksiä tarkastellaan 

melko erilaisesta näkökulmasta. Rortyn (1982, 160) mukaan (erityisesti William Jamesin ja 

John Deweyn) pragmatismi on yksi radikaaleimmista ehdotuksista muuttaa tulevaisuuden 

maailmaa menneestä. Pragmatistien näkemys filosofiaan yleensäkin on hieman poikkeava. 

Pragmatistit enemmänkin vastustavat filosofian irrallisuuta ihmisen arkielämästä, eikä niin-

kään etiikkaa tai logiikkaa. Voisi sanoa, että pragmatisti ajattelee filosofian olevan ihmistä 

varten, eikä ihmisen filosofiaa varten. Itse pragmatismia ja filosofiaa tulisikin lähestyä sillä 

oletuksella, että kukaan ei voi luoda sitä "oikeaa" teoriaa tai totuutta. Rorty mainitseekin, 
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että jos ajattelemme Deweyn tai Jamesin ajatuksia totuuden, tiedon tai moraalin teorioina, 

emme tule ymmärtämään heidän ajatuksia. 

1.2 Pragmatismin synty ja kehitys 

Pragmatismin isänä pidetään yhdysvaltalaista Charles Sanders Peirceä (1839–1914). Ajatus-

suunnan on katsottu syntyneen 1800-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa Harvardin yliopis-

tossa. Filosofian historiassa pragmatismin syntyä on pidetty kulttuuri-ilmiönä, joka on voi-

makkaasti liittynyt amerikkalaiseen ajattelutapaan. Pragmatismia ei kuitenkaan pidetä puh-

taasti amerikkalaisena liikkeenä, vaan sen perusajatukset muistuttavat paljon tyypillisen eu-

rooppalaisen filosofian ongelmia. (Väkevä, 2004, 26) Pragmatismin katsotaan syntyneen 

pohjoisamerikkalaisen yhteiskunnan muutoksen myötä 1800-luvulla sisällissodan jälkeen. 

On katsottu, että teollistuminen, kaupungistuminen sekä poliittinen muutos loivat paineita 

muuttaa myös koulutusta koskevia ajatustapoja. (Siljander, 2014) 

Peircen mukaan pragmatismin ydinongelma on kokemuksen käsitteen laajentaminen, 

”Miten voi toiminnan avulla perustella tietävänsä jotakin havainnoista riippumattomasta 

todellisuudesta, kun itse toiminta ja sen tulokset ovat nekin tiedostettavissa vain havaintojen 

avulla?” (Määttänen, 1995, 200) 

Tämän ratkaisemiseksi on luovuttava uskomuksesta, että tiedolle olisi saatava täysin varma 

perusta, eli on tultava toimeen tiedollisen epävarmuuden kanssa. Tätä katsomusta voi kutsua 

fallibilismiksi, jolla tarkoitetaan tiedon, teorioiden ja filosofisten käsitysten avoimuutta muu-

tokselle. Kaikki uskomukset ovat siis hypoteeseja todellisuuden luonteesta, eikä niitä voi 

johtaa deduktiivisesti kokemuksesta, vaan ne ennemminkin tarjoavat kokemukselle yhden 

mahdollisen selityksen muiden joukossa. (Määttänen, 1995, 200–201) 

Peirce oli siis tietoteoreettiselta pohjaltaan realisti. Hänelle olennaista tiedon ongelmassa oli 

maailman objektien käsitteellistäminen ja konstruoiminen sekä sen selvittäminen, kuinka 

nämä tapahtuvat kokemuksiemme puitteissa. Peircen mukaan tiedon analysoiminen edellyt-

tää semioottista analyysiä, eli tiedon ongelma liittyy oikeastaan merkitysten tuottamiseen ja 

tiedon tuottamisen logiikka merkityksen muodostuksen logiikkaan. Semiotiikalla tarkoite-

taan filosofian alaa, joka tutkii merkitysten tilannekohtaista käyttöä. (Väkevä, 2004, 41–
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42)  Vaikka Peircen tiedonfilosofia oli tärkeä lähtökohta nykysemiotiikan kehitykseen, niin 

emme kuitenkaan keskity työssämme siihen sen enempää.  

Pragmatismin toisena perustajana on pidetty niin ikään Peircen aikalaista amerikkalaista 

William Jamesia (1842–1910), jonka ajatukset pragmatismin tehtävästä ja merkityksestä 

poikkesivat Peircen ajatuksista samankaltaisista lähtökohdista huolimatta. Puhutaankin 

”kahdesta pragmatismista” (Mounce, 1997). Kahdella pragmatismilla tarkoitetaan Peircen 

ja Jamesin eri näkemyksiä pragmatismin luonteesta. Immanuel Kant kirjassaan Puhtaan jär-

jen kritiikki (1781) erottelee pragmaattisen ja praktisen toiminnan ja tiedonalueen. Ymmär-

rämme Kantin tarkoittavan tällä puhtaan järjen olemassaoloa muusta toiminnasta ja koke-

muksesta riippumatta. James kuitenkaan ei pitänyt Kantin tekemää erottelua kovinkaan tar-

peellisena. Hän katsoi, että kreikankielisestä toimintaa tarkoittavasta käsitteestä ”pragma” 

juontuvat englanninkieliset sanat ”practice” ja ”practical”, ja ajatteli molempien tarkoittavan 

nimenomaan toimintaa, kun taas Peirce piti erottelua pragmatismin määrittelyn kannalta pe-

rustavanlaatuisena. Tätä Peirce perusteli viitaten Kantin erotteluun praktisen ja pragmaatti-

sen välillä, jonka mukaan pragmaattinen tiedonalue sulkee sisäänsä arkielämän ongelmat ja 

toiminnan, joita voidaan ainoastaan tutkia empiirisesti. Käsitteenä ”praktinen” on taas lä-

hinnä filosofisen keskustelun käyttöön. Se tarkoittaa kokemuksen ylittävää perustaa. Peircen 

ajatukset ovat olleet keskeisenä lähtökohtana pragmaattiselle ajattelumallille. Ne ovat haas-

taneet uuden ajan filosofian juurtuneita ajattelutapoja dualistisesta maailmankuvasta, ja an-

taneet tilalle naturalisoidun vaihtoehdon. (Väkevä, 2004, 26–29) Peircen ja Jamesin näke-

mysten erot voidaan tiivistää näin: Peircen tavoite oli kehittää vahvasti looginen menetelmä, 

joka auttaa ymmärtämään tieteellisten käsitteiden merkitystä, kun taas James näki pragma-

tismin käytännönläheisenä menetelmänä ja oli kiinnostunut soveltamaan sitä tieteen ohella 

muihinkin elämän alueisiin, kuten etiikkaan ja uskontoon (Pihlström, 2008).  

Jamesilaista pragmatismia vei eteenpäin ja radikalisoi englantilainen pragmaatikko F.C.S. 

Schiller (1864–1937). Hänen mukaansa ihminen luo ajattelunsa ja käytännöllisen toimin-

tansa perusteella totuuden ja todellisuuden. (Kilpinen et al., 2008, 8) On puhuttu, että prag-

matismi olisi syntynyt Kantin ja Darwinin ajatusten yhdistämisestä, joka toisaalta vaikuttaa 

melko mahdottomalta, eikä tämä olisi onnistunutkaan ilman saksalaisen runoilijan, näytel-

mäkirjailijan ja historioitsijan Friedrich Schillerin (1759–1805) esteettisen kasvatuksen teo-

riaa (1795). Tämä teoria oli kommentti Kantin moraalifilosofiaan. Moraalifilosofialla oli 
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suuri vaikutus Peirceen ja Jamesiin, jotka yhdessä muiden filosofien kanssa miettivät kysy-

mystä klassisen filosofian istuvuutta kehitysopin jälkeiseen maailmankuvaan. On osoittau-

tunut, että Schillerin filosofia soveltui paremmin muuttuvaan maailmaan kuin kilpaili-

joidensa. Schiller esitti, että ihminen on luontaisesti aktiivinen ja ympäristöstään kiinnostu-

nut, eikä häntä näin ollen tarvitse erikseen ohjeistaa toteuttamaan itseään. Moraalin lähtö-

kohtana ovat pikemmin rajoitukset kuin imperatiivit. Peirce yleisti tätä ajatusta koskemaan 

inhimilliseen rationaalisuuteen, jossa järjellinen toiminta pohjautuu itsekontrolliin. Tällai-

sessa toiminnassa ajattelu on siis yksilön toimintaa ja rationaalisuus toimii ihmismielessä 

itsekontrollin tavoin. Klassisille pragmatisteille praktinen ja teoreettinen järki eivät ole toi-

sistaan eroavia asioita, vaan itsekontrollin alainen järki vaikuttaa kaikilla elämänaloilla. It-

sekontrollin korostamista ei voi pitää äärirationalismina, vaan sen avulla korostetaan ihmi-

sen tiedostamiskyvyn rajallisuutta. Tällä viitataan siihen, ettemme kykene ajattelemaan kriit-

tisesti kaikista uskomuksistamme, vaan iso osa niistä tulee meille annettuina, itsestäänsel-

vyyksinä. Klassinen pragmatisti ei kuitenkaan kiellä kaikkea tiedon ja toiminnan standardeja 

ja kriteerejä. Koska yksiselitteistä ratkaisua ei löydy, tarvitaan Peircen nostattamaa norma-

tiivista itsekritiikkiä ja Deweyn esille tuomaa sosiaalista rekonstruktiota. Oma rationaalisuu-

temme on siis kiinni näiden prosessien jatkumosta ja kehittymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että pystymme suuntautumaan kriittisesti ja valikoivasti tulevaisuutemme mahdollisuuksiin. 

(Kilpinen et al., 1999, 37) 

Peircen ja Jamesin ohella toimi myös kolmas amerikkalainen naturalistinen, luontoa koros-

tava, pragmaatikko, John Dewey (1859–1952). Hän pyrki murskaamaan klassisen filosofian 

vastakkainasetteluja, kuten hengen ja aineen tai tiedon ja toiminnan välisiä erotteluja.  (Kil-

pinen et al., 2008, 9) Deweyn naturalistisen pragmatismin lähtökohdat muodostuvat Peircen 

ja Jamesin filosofisista ajatuksista. Peircen tietoteoria on pohjimmiltaan realistinen, eli tie-

don ongelmassa on olennaista se, miten maailman objektit näkyvät meille ja kuinka konst-

ruoimme ja käsitteellistämme niihin liittyvän tiedon kokemuksemme puitteissa. Hänen mu-

kaansa tiedon muodostaminen on dynaaminen prosessi, jossa merkitystä tuottava agentti tul-

kitsee todellisen maailman asioita merkkeinä. Merkitys taas tulkitaan ajattelussa, jonka 

kautta päästään uskomusten vakiinnuttamiseen. Uskomukset ovat toiminnan tapoja. Ajatte-

lua voidaan ajatella siis välittävänä vaiheena prosessissa, jossa asiat pyritään tekemään mer-

kityksellisiksi tulevaa toimintaa varten. Asian, idean tai käsitteen merkitys on niistä lähte-

vissä käytännöllisissä seuraamuksissa, tätä kutsutaan pragmatistiseksi merkitysteoriaksi. 



7 

 

 

Peircen kehittelemä pragmatistinen maksiimi kiteyttää pragmatistisen merkitysteorian hy-

vin: 

”Harkitse, mitä sellaisia vaikutuksia käsitämme käsityksemme kohteella olevan, joilla voisi 

olla käsitettäviä käytännön seuraamuksia. Siten käsityksemme näistä vaikutuksista on kaikki 

mitä kohteesta käsitämme.” (suom. Markus Lång) (Väkevä, 2004, 41) 

Pragmatistinen maksiimi ohjaa filosofiaa tarkastelemaan yleisten käsitteiden seuraamuksia. 

Sen mukaan ajattelu nähdään semioottisena toimintatapojen vakiinnuttamisena, ja idean ja 

käsitteen merkitys on niiden tuottamissa käytännöllisissä seuraamuksissa. (Väkevä, 2004, 

42) 

Jamesin tiedonkäsitystä voidaan pitää käytännönläheisempänä ja empiristisempänä. Hän kir-

joitti esseessään Humanism and truth, että tiedon totuusarvo rakentuu sen käytännölliseen 

arvoon ja yhdenpitävyyteen aiempien uskomusten kanssa. Tiedon kohteena toimivat omi-

naisuudet, jotka sattuvat kiinnostamaan meitä joko käytännöllisessä tai esteettisessä mie-

lessä. James piti tiedon lähtökohtina inhimillisyyttä ja tätä kautta hän korosti sen moraalisia 

ulottuvuuksia, eikä hyväksynyt evolutionaristista näkemystä ihmisestä biologisesti ennalta 

määrättynä mekanismina. (Väkevä, 2004, 42–44) 

James käytti Peircen pragmatistista maksiimia oman pragmatismin lähtökohtana, vaikka hä-

nen tulkintansa poikkesikin huomattavasti Peircen tulkinnasta. Hän yleisti Peircen pragma-

tistisen maksiimin eräänlaiseksi filosofiseksi menetelmäksi. Kirjassaan Pragmatismi (1907), 

James määritteli pragmaattisen menetelmän sellaiseksi menetelmäksi, joilla ratkaistaan 

muuten loppumattomia metafyysisiä kiistoja. Näistä kiistoista hän mainitsee esimerkkinä 

pohdinnat maailman ykseydestä ja moneudesta, henkisyydestä ja aineellisuudesta sekä de-

terminismistä ja vapaudesta. (James, 2008, 45–46) Pragmaattisella menetelmällä yritetään 

tulkita siis käsityksiä jäljittäen niiden käytännöllisiä seurauksia. Olennaista on siis se, onko 

käsitysten välillä mitään käytännöllistä eroa. Jos sellaista ei ole, niin vaihtoehdot tarkoittavat 

samaa ja kiistely on hyödytöntä. Jos kykenemme osoittamaan jonkinlaisen käytännöllisen 

eron näkökantojen välillä, ja se johtuu toisesta näkökannasta, voi väitteen osoittaa oikeaksi. 

(Väkevä, 2004, 42–45) 
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James ajatteli, että käsitteellinen ajattelu on täysin turhaa ilman erottelua, jolla on oikeasti 

merkitystä toiminnassa. Jamesin radikaalilla empirismillä oli keskeinen osa Deweyn tiedon-

filosofian muodostumiseen. Deweyn mukaan tiedontuottamisen lähtökohtana on vuorovai-

kutustilanne, mutta James korosti yksilöllisyyttä ja välittömiä emotionaalisia impulsseja 

ajatteluprosessin lähtökohtina. He siis ymmärsivät kokemuksen subjektin eri tavalla. (Vä-

kevä, 2004, 42–45) 

Tunnetuimpia uus- tai neopragmatisteja on angloamerikkalainen Richard Rorty (1931–

2007). Rorty osallistui laajasti erilaisiin keskusteluihin, esimerkiksi sellaisiin joissa käsitel-

lään analyyttisen ja mannermaisen filosofiaperinteen erottelua. Sanotaan, että hän oli niitä 

harvoja ajattelijoita, jotka nousivat tämän kuilun yläpuolelle. Hän oli hyvin kiinnostunut 

muun muassa Heideggerin ja Derridan ajatuksista, jotka olivat mannermaisen filosofian tun-

nettuja uranuurtajia. Näkyvämpi keskustelukonteksti Rortylle on kuitenkin ollut amerikka-

laisen pragmatismin perinne. Nykypragmatisti Cheryl Misakin mukaan Rorty nosti lähes 

yksinään unohduksissa olleen filosofiaperinteen 1970-luvulle. Koska analyyttisten filosofien 

siirtymistä pragmatismiin kutsutaan yleensä ”uuspragmatismiksi”, voidaan Rortya kutsua 

myös tällaisen suuntauksen edustajaksi tai neopragmatismin edustajaksi. Rortya on kritisoitu 

provokatiiviseksi, koska nykyään raja uuspragmatismin ja klassisen pragmatismin välillä on 

hälventynyt ja usea filosofi onkin palannut takaisin ”oikeaan”, eli klassiseen pragmatismiin. 

(Vuorio, 2011, 54–55) Rorty oli analyyttisen filosofian mallioppilas, mutta kun hän yhtäkkiä 

nostikin Deweyn ajatukset unohduksista esiin ja tunnustautui deweyläiseksi pragmatistiksi, 

voidaan vain kuvitella akateemisen filosofian harjoittajien hämmennys ja jopa närkästys. 

(Kivinen & Ristelä, 2000, 12–13) 

Rortyn antirepresentationalistinen naturalismi esittää, ettei kieli esitä todellisuutta sen pa-

remmin kuin mielikään, ja hän itse piti omia ajatuksiaan jatkona klassikkopragmatistien, 

etenkin Deweyn, ajatuksille. (Kilpinen et al., 2008, 9) Rorty oli kuitenkin vahvasti sitä 

mieltä, ettei mitään, niin tiedettä kuin ihmistäkään voi nostaa toisen yläpuolelle ja näin ollen 

ei ole olemassa mitään apriorista. Tällä ajatuksella hän erosi suuresti muun muassa Jamesin 

pragmatistisista ajatuksista. 
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1.3 Klassinen pragmatismi 

Peirce ja James kuuluivat C.I. Lewisin, G.H. Meadin, Josiah Roycen ja eurooppalaisten ajat-

telijoiden lisäksi klassisen pragmatismin vaikutusvaltaisimpiin edustajiin. Vaikka klassisen 

pragmatismin suuntaukset eivät muodosta tiivistä koulukuntaa, aatesuunnan sisältä voidaan 

löytää yhdistäviä piirteitä jotka erottavat klassisen pragmatismin muista 1900-luvun filoso-

fisista suuntauksista. Klassinen pragmatismi painottaa yleisfilosofian näkökulmana ajatte-

lun, kielen, tiedon, todellisuuden ja muiden filosofian tutkimusalojen yhteyttä käytännön 

elämään. Erityisesti siis halutaan tuoda esille ajattelun ja todellisuuden välistä yhteyttä tie-

dostetuissa ongelmanratkaisuprosesseissa, eikä pelkästään yksilöiden kaikkein primitiivi-

simpiä tarpeita. (Väkevä, 2004, 35) 

Klassisella pragmatismilla viitataan yleensä, erityisesti Yhdysvalloissa, Peircen, Jamesin ja 

Deweyn suuntaan. Klassisen pragmatismin ajatukset voidaankin kiteyttää seuraavaan 

teesiin: 

"The meaning of an idea can be found by attention to its practical consequences." (Pfeiffer, 

2003) 

Käsitteet saavat siis merkityksen vasta sen käytännön seurausten mukaan. Käsitteillä ja filo-

sofialla yleensäkään ei ole merkitystä, jos se ei ole yhteydessä käytännön elämään. Jo klas-

sista pragmatismia saattoi kutsua fallibilistiseksi, eli nähtiin, ettei mitään teoriaa voi lopulta 

todistaa oikeaksi. Vaikka tällainen fallibilismi olikin pragmatismin syntyaikoina jopa radi-

kaaliksi luonnehdittua, Peirce uskoi tieteen saavuttavan totuuden, vaikka positivistiksi häntä 

ei voidakaan kuvailla. Hän myös ajatteli, että jotkin uskomukset ovat oikeita ja jotkut vääriä, 

mutta tieto on sellainen asia, josta ei tule ikinä olemaan mitään varmuutta. (Pfeiffer, 2003) 

Perinteistä amerikkalaista pragmatismia voidaan siis luonnehtia usein eri piirtein, vaikka se 

ei olekaan lokeroitunut tiettyjen raamien sisään, mikä tosin on pragmatistiselle filosofialle 

hyvinkin tyypillistä. Pragmatismi etsii siis käsitteiden merkityksiä käytännön seurausten 

kautta ja käsitteet selventyy, kun ne saadaan toimimaan ihmiselämän hyväksi. Filosofialla 

ei tulisi olla tarvetta löytää myöskään totuutta, vaan keskittyä ennemmin inhimillisen elämän 

käytäntöihin. Pragmatismissa ei myöskään uskota minkään apriorisen olemassaoloon. Ku-
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kaan ei ehkä siis periaatteessa voi olla tiukasti pragmatisti. Usko minkään filosofian ylem-

myyteen tekisi jo tästä asetelmasta paradoksaalisen. Pragmatismi on itsetietoista ja -kriittistä 

sekä itseään jatkuvasti reflektoivaa. (Pfeiffer, 2003) 

Klassista pragmatismia voidaan kuvata siis älyllisen toiminnan filosofiaksi (Väkevä, 2004, 

35). Merkki perimmäisestä älyllisestä elämästä on itse elämä, joka kulkee jatkuvasti muut-

tuvien ympäristöjen omaksumisen ja hallinnan eri tekniikoiden sekä tehokkaasti muuntau-

tuvien ja ohjattujen olosuhteiden avulla (Thayer, 1981, 425).  Usein pragmatismiin kohdis-

tunut virheajattelu on, että toimintaa korostavana ajatussuuntana se vastustaisi logiikkaa, 

teoreettisuutta, ja peräti systemaattista filosofiaa. Tähän lienee suurena vaikuttajana eräiden 

uuspragmatistien provosoivat kannanotot. Esimerkiksi Rorty on julistanut filosofian kuol-

leeksi. Klassinen pragmatismi karttaa jäykkää akateemista ajattelua eikä näin ollen harrasta 

symbolista logiikkaa, mutta esimerkiksi Peircen laaja-alainen logiikkateoria on hyvä esi-

merkki siitä, ettei tämä pidä välttämättä paikkaansa. Hän käsittelee teoriassaan jo valmiina 

olevia tietorakenteita sekä uuden tiedon ja uusien ideoiden hankintaan kytkeytyvää päättelyä 

sekä käytännöllisen että teoreettisen päättelyn eroavaisuuksia. Suurinta osaa tieteenfiloso-

fista ajattelua on hallinnut pyrkimys sulkea tällaiset dynaamiset tekijät sekä luovuus kaut-

taaltaan tieteenteorian ulkopuolelle. (Kilpinen et al., 1999, 39) 

Thayer (1981, 431) eritteli klassisen pragmatismin kolme erityismerkitystä:  

1) Filosofis-tieteellinen maksiimi, jolla pyritään eksplikoimaan käsitteiden merkityksiä.  

2) Filosofinen teoria tiedosta, kokemuksesta ja todellisuudesta. Tämän mukaan ajatus 

ja tieto ovat biologisesti ja sosiaalisesti kehittyneitä omaksumisen muotoja, jotka hal-

litsevat kokemusta ja todellisuutta. Todellisuus esiintyy muuttuvana, ja ajattelu ohjaa 

havainnoimaan ja täyttämään kiinnostuksemme kohteita ja tarkoitusperiämme. 

Kaikki tieto on arviointia tulevaisuuden kokemuksia varten ja ajattelu toimii kokeel-

lisesti arvioidessaan tulevaisuuden kokemuksia ja toimintojen seurauksia. Ajattelu 

on prosessi, joka organisoi tulevaisuuden havaintojen ja kokemusten ehtoja.  

3) Filosofinen näkökulma, jolla tarkoitetaan kokemuksen käsitteellistämistä, joka on 

tietynlaisten tilannesidonnaisten päämäärien ja tarpeiden sekä tehokkuuden ja hyö-

dyllisyyden motivoimaa ja oikeuttamaa. Tapoja, joilla kokemus on esitetty, systema-

tisoitu ja arvioitu, voi olla useita. Näin ollen kaikki tekemämme kriittiset päätökset 

ovat yleisesti pragmaattisia. 
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 Erityisesti toinen kohta on toiminut Deweyn naturalistisen pragmatismin ydinajatuksena. 

Tämän filosofisen teorian mukaan ajattelu ja tieto ovat kehittyviä ominaisuuksia, joiden 

avulla hallitaan kokemusperäistä todellisuutta. Todellisuus on muuttuvaa, ja ajattelu ja tieto 

ovat keinoja tyydyttää kiinnostuksemme ja tarkoituksemme muuttuvassa todellisuudessa, 

jossa tieto arvioi tulevaisuuden kokemusta ja ajattelu toimii seuraamuksia ennakoivana te-

kijänä kokemusten pohjalta. (Väkevä, 2004, 35) 

Thayerin mukaan (1981, 426–429) pragmatistista teoriaa voidaan katsoa myös laajemmasti. 

Hän pohtii pragmatismin sisältöjä ajattelusta ja todellisuudesta kolmen väitteen avulla.  

1) Koska tieto ja toiminta voidaan liittää tulevaisuuden mahdollisuuksiin, termi ”mah-

dollisuus” on jossain määrin todellisuuden piirre.  Dewey käytti maailmasta Jamesin 

käsitettä ”in the making”, jolla tarkoitetaan, että maailma on koko ajan tekeillä. Peir-

cen mukaan vuorostaan tämän käsitteen voi määritellä sanoin ”objective chance”, ja 

hänelle mahdollisuuden muuntautumiskykyisyys on todellista. Kuitenkin Thayer 

esittää, että on yllättävää, että pragmatismille näinkin perustavanlaatuinen ajatus 

mahdollisuuden piirteenä todellisuudelle on jätetty vähälle huomiolle nykypragma-

tistien keskuudessa. 

2) Ajatuksen ja todellisuuden luonteen voi kiteyttää siinä, että maailma tulee olemaan 

aina erilainen kun ajattelu vaikuttaa sen muodostumiseen.  

3) Tämä johtaa meidät siihen, mitä todellisuuden praktinen luonne oli jo silloin kun 

pragmatismi syntyi. Peircen sanoin: se on erottamaton yhteys järjellisen kognition ja 

järjellisen tarkoituksen välillä, tästä Peirce, James ja Dewey ovat olleet yhtä mieltä. 

Peircen logiikka on läheisessä yhteydessä hänen merkkiteoriaansa. Semiotiikassa logiikan 

perusjaottelu näyttäytyy systemaattisena, mutta se ei rajoitu pelkästään siihen. Merkkiteoria 

sisältää sekä perinteisen logiikan että myös triadisen ajattelun, jossa kehitetty semiotiikka 

soveltuu esittämään eri merkkisuhteita esteettisestä tuntemuksesta ja luonnossa esiintyvistä 

indeksikaalisista merkeistä deduktiivisen päättelyn erotteluihin ja merkitysten dialogiseen 

kuvaamiseen. Kyseisen teorian käsitteistöä voidaankin näin ollen käyttää monien eri alojen 

tutkimuksessa ja Peircelle tieteellinen toiminta olikin suurilta osin sosiaalisten ja luonnollis-

ten merkkien tulkitsemista ja soveltamista.  Niin Peirce kuin Dewey ja Mead korostivat tie-

teellisyyden merkitystä kriittisen toiminnan edistyneempänä ja sosiaalisempana muotona. 

Pragmatisteille keskeistä tieteessä on sen yhteisöllisyys sekä sen järjestelmällinen tiedon ja 
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totuuden tavoittelu, eikä näin ollen tehdä luonnontieteestä esimerkkiä muille tieteille. Prag-

matistiselle tiedekäsitykselle on tyypillistä filosofian ja muiden tieteiden tiivis vuorovaiku-

tus. (Kilpinen et al., 1999, 39) 

Pragmatismi ei ole tiedon kysymystä halveksiva filosofia, vaan se korottaa tiedon ongelman 

omaan arvoonsa. Pragmatistille tietoteoreettinen once and for all – ratkaisu ei tule kysymyk-

seen, sillä tiedon ongelma on koko ajan käsillämme ja joudumme ratkaisemaan sen joka 

kerta aina uudelleen. Klassinen pragmatismi korostaakin kysymyksen käsittelemistä proses-

suaalisin tavoin. Näihin prosesseihin liitetään ajatus normatiivisesta kasvusta ja rationaali-

sesta kehityksestä itsekontrollin avulla. Pragmatismin klassikot eivät kuitenkaan harjoitta-

neet pelkkää ”edifioivaa”, eli mieltä ylentävää, keskustelua, vaikka he pitävät sosiaalista 

dialogia arvossaan. (Kilpinen et al., 1999, 40) Edifioiva filosofia tuli tunnetuksi erityisesti 

Rortyn kautta, jolla hän tarkoitti omien sanojensa mukaan sanojen kasvatusta. Tämä tarkoitti 

siis pyrkimystä löytää uusia, hedelmällisempiä puhetapoja keskustelussa. (Kiilakoski, 2013) 

1.4 Pragmatistinen havainto- ja kokemuskäsitys 

Pragmatismin perusoletus on se, että on vain yksi todellisuus, joka on tämä kokemusmaa-

ilma. Helpointa on ymmärtää kokemus havaintokokemuksena, jossa aistit vastaanottavat tie-

toa ympäristöstä ja välittävät saadun tiedon ihmismieleen. Tämä yksinkertainen ajatus on 

omaksuttu uuden ajan tietoteorian lähtökohdaksi. Aikaisemmin oletettiin että aistit vain vas-

taanottavat passiivisesti tietoa maailmasta, ikään kuin maailma painaisi jälkensä aisteihin. 

Tästä ajatuksesta luovuttiin, koska se ei pystynyt vastaamaan empiristisiin ongelmiin. Im-

manuel Kant käsitti havaintokokemuksen luonteen aktiivisena ja konstruktiivisena tapahtu-

mana, jossa kokemuksen kohteet jäsentyvät ja saavat nimensä ymmärryksen käsitteistä ja 

niin luonto muodostuu inhimillisen tiedon kohteiksi. Luonto on ymmärrettävissä, koska ym-

märrys on aktiivinen tekijä koetussa muuttuvassa maailmassa. Tätä käsitystään havaintoko-

kemuksesta Kant nimitti kopernikaaniseksi kumoukseksi. Kantin tietoteorian mukaan ihmis-

ymmärrys pystyy hankkimaan tietoa luonnosta, sillä luonto on ymmärryksen itsensä muo-

dostama asia, mistä seuraa tosiasioiden ja teorioiden nivoutuminen tiiviisti toisiinsa. Kant 

tarkasteli kokemusta vain havaintokokemuksena, ja tätä näkemystä uuskantilaiset toistavat 

edelleen. (Määttänen, 2009, 41–42; Määttänen, 2012, 20) 
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Peirce oli Kantin kanssa hieman eri mieltä kokemuksesta vain havaintokokemuksena, mutta 

hyväksyy käsitteiden käytön rajaamisen vain koettuun maailmaan. Pragmatismiin soveltuva 

periaate on se, että aika, avaruus ja kategoriat rajataan koskemaan vain koettua maailmaa 

täysin objektiivisina seikkoina. (Määttänen, 2009, 42; Misak, 2013, 29) Dewey on ilmaissut 

asian siten, että koetut asiat ovat läsnä yksinkertaisesti niiden kokemisen mahdollisuuden 

vuoksi, näin ollen ne ovat tiedon kohteita tässä maailmassa. Jos asioita ei voida kokea, ne 

eivät ole läsnä, eivätkä tiedon kohteita ja silloin niistä asioista on turha puhua. Tässä yhtey-

dessä läsnä olemisella tarkoitetaan konkreettisen vuorovaikutuksen osapuolena olemista. 

(Määttänen, 2009, 43)   

Onkin sanottu, että pragmatistisen kokemuskäsityksen vedenjakajana on suhtautuminen ruu-

miillisuuteen. Peircen mukaan ihmisen käyttämän lihasvoiman kohtaama vastus on olennai-

nen osa kokemusta. Esimerkkinä tilanne, kun jalalla potkaistaan seinää, se pysähtyy seinään. 

Deweyn lähtökohdat olivat enemminkin ihmisen biologinen organismisuus ja sen vuorovai-

kutus ympäristönsä kanssa. Rorty suhtautui kriittisesti siihen että jalalla seinään potkaise-

malla muka luotaisiin jotain uutta tietoa. Hänen mielestään se ei ole keino ylittää kielen ra-

joja ja kutsuukin tällaista ruumiillista näkökulmaa essentialistiseksi ja sanoo että antiessen-

tialisti voi kerätä maailmasta objektin vain sellaisena objektina, josta tietty joukko lauseita 

pitää paikkansa. (Määttänen, 2008, 232) Rorty ei pidäkään kokemusta käsitteenä niin tär-

keänä kuin klassiset pragmatistit pitivät. Hän näki, että puhuttaessa totuudesta, todellisuu-

desta ja etiikasta olisi mielekkäämpää käyttää diskurssin käsitettä kokemuksen sijaan. (Mi-

sak, 2014, 28; Margolis, 2014, 91) 

Pragmatismissa pyritään laajentamaan kokemuksen käsitettä, ja Peircen mukaan on otettava 

huomioon toiminnan tiedollinen merkitys. Inhimillisen kokemuksen kohteena ovat siis yk-

sittäisten havaittujen objektien tai aistitilojen lisäksi havaitut tilanteet ja sen tarjoamat toi-

mintamahdollisuudet. Tilanteen kokeminen toimintamahdollisuutena tarkoittaa, että omak-

suttujen toimintatapojen avulla osataan ennakoida, millaisia asioita tullaan havaitsemaan tie-

tynlaisen toiminnan tuloksena. Tämä mahdollistaa sen, että kokemuksen kohteeksi muodos-

tuu yksittäisten aistitilojen sijaan toiminnan objektiiviset ehdot, minkä vuoksi todellisuus 

näyttäytyy kokemukselle tarpeellisina yleisinä piirteinä. (Määttänen, 2012, 20–21) Toiminta 

on tiedonhankintaa, jolloin myös tieto on jatkuvassa muutostilassa ja täten kyseenalaistetta-

vissa uusien kokemusten myötä. Kokemus on vuorovaikutusta ympäristön ja siihen kuulu-

van kokijan välillä, ja se perustuu aina kokijan näkökulmaan. Tiedon kohteena ovat siis ko-

ettujen tilanteiden väliset suhteet. (Määttänen, 2009, 43–44) 
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Kokemuksen ja tiedon kohteena ovat siis asioiden suhteet, joita toiminta välittää. Koska tie-

don ja toiminnan vahva yhteys on pragmatismin ydin, kokemusta käsitteenä ei voida ajatella 

Kantilaisena havaintokokemuksena. Kun klassisessa filosofiassa tiedon kohteet ovat havait-

tavissa olevia kohteita, pragmatismi tuo toimijan osaksi tiedon kohdetta. Toiminta näyttäy-

tyy tiedonhankinnan välineenä ja kohteena, eli osana todellisen maailman vuorovaikutusten 

verkostoa ja se tuo myös ruumiillisuuden mukaan keskusteluun. Oma keho on siis tiedon 

saavuttamisen ja maailman kokemisen väline, jonka ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti 

kokemuksiimme maailmasta. Toiminnan ja havaintojen yhdistäminen on lähtökohtana prag-

maattiselle merkityksen käsitteelle. (Määttänen, 2009, 43–45) Ajattelu on toiminnan enna-

kointia ja merkitykset ovat ennakoinnin väline, eli havaittu seikka on merkityksellinen, jos 

sen voi liittää johonkin toimintaan. Merkitykset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat irtautumaan 

tämän hetkisestä todellisuudesta ja ajattelemaan asioita, jotka ovat menneisyydessä tai tule-

vaisuudessa. Menneisyyden perusteella voimme omaksua tapahtuneiden asioiden syy-seu-

raus -suhteita ja niiden avulla ajatella, mitä on odotettavissa vastaavanlaisissa tilanteissa. 

Toiminnan ja seurausten ennakoiminen on kielestä riippumatonta ajattelua. (Määttänen, 

2012, 35–36) 

Dewey analysoi kokemusta toiminnallisuuden kautta. Hänen mukaan kokemuksesta voi ero-

tella kohdatun (had) sekä kokemuksen perusteella tiedetyn (known). Kokemuksessa kohda-

tuista asioista tulee osa tiedon kohdetta vasta, kun ne on yhdistetty harkittuun toimintaan, eli 

kokemuksen avulla omaksuttuihin vakiintuneisiin toimintatapoihin, jotka ovat rationaalisen 

ajattelun välineitä. Tieto siis rakentuu kokemuksen myötä. Deweyn mukaan tiedon tavoit-

teena on päästä prosessoimaan syyn ja vaikutuksen sekä keinojen ja seurausten välisiä suh-

teita tiedon kohteiden avulla. Lyhyesti sanottuna maailma näyttäytyy toimintamahdollisuuk-

sina eikä yksittäisinä havaintoina. (Määttänen, 2012, 36–41) Deweyn mukaan kokemus voi 

olla aina kasvattava ja ei-kasvattava. Kasvattava kokemukseen tarvitaan jatkuva yhteys yk-

silön toiminnan ja sen seurausten välillä, eli kokemuksen täytyy tukea kasvukokemuksen 

jatkuvuutta. Ei-kasvattava kokemus taas tyrehdyttää kasvua ja rikkoo jatkuvuutta. (Siljander, 

2014)  

Kokemuksen kohteena olevilla objekteilla voi olla kaksi eri luonnetta. Ne voidaan joko vain 

kohdata, tai ne voivat jäsentyä osaksi itse tiedon kohdetta. Tästä voidaan käyttää havain-

nointina lääkäri - potilas -esimerkkiä. Lääkäri saa potilaasta tietoa tulevaa toimintaansa var-

ten, joten potilas voi olla itse osa tiedon kohdetta. Deweyn tiedonkäsityksessä erityinen piirre 
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on se, että toiminta ja toimija ovat osana tiedon kohdetta, kun taas klassisen filosofian mu-

kaan tiedon kohteena on kokijan havaintojen kohde. (Määttänen, 2012, 41–42) 

Kokemus Deweyn kirjoituksissa tarkoittaa monipuolista ja inhimillistä tapaa tarttua, rea-

goida ja vuorovaikuttaa ympäristömme kanssa (Boisvert, 1998). Kokemusta esiintyy jatku-

vasti ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Usein kokemuksemme on 

hajanaista, sillä koemme paljon asioita, mutta harvoin nämä irralliset kokemukset muodos-

tuvat yhdeksi isoksi kokemukseksi. Saamme kokea myös sellaisia kokemuksia, joiden kautta 

pääsemme päämäärään. Tällöin eri kokemusten sarja muuttuu kokonaisuudeksi, yhdeksi ko-

kemukseksi. Ympäröivä maailma sävyttää kokemuksia erilaisin tunnetiloin ja ajatuksin, jol-

loin kokemuksista saattaa syntyä tietoisia aikeita. Kokemukset ovatkin yhtä sekasortoa, 

koska ajatuksemme ja havaintomme ovat ristiriidassa keskenään. (Dewey, 2010, 49) 

Mikä erottaa havaitsemisen ja toiminnan toisistaan? Klassiset empiristit ovat sitä mieltä, että 

ei voi havaita muuta kuin havaintoja. Pragmatisti näkee asian niin, että toiminta täytyy ottaa 

mukaan kokemuksen käsitteeseen. Peirce onkin sanonut, että maailman vaikutus havaitsi-

jaan on suurempi kuin havaitsijan vaikutus maailmaan, kun taas toiminnassa asia on päin-

vastoin. Toiminnassa sekä ihminen että ympäristö ovat ottavana ja antavana osapuolena, eli 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Havaitseminen ja toiminta muodostavat konkreettisen vuoro-

vaikutuksen verkon, jossa ihminen on yksi elementti ja läsnä oleminen tarkoittaa vuorovai-

kutuksen verkon ulottuvilla olemista. Vuorovaikutuksen toinen osapuoli on yhtä todellinen 

osa maailmaa toimivana subjektina. Pragmatismissa tiedon kohteen muodostavat havainto-

jen sekä toiminnan suhde, eivätkä havaintojen syyt, koska niitä ei voi havaita. Klassisessa 

pragmatismissa ajatellaan, että havaintojen syyt ovat useimmin toiminnan ulottuvilla: esi-

merkiksi jos haluat nähdä numeroita, sinun täytyy ottaa kirja ja katsoa niitä. Pragmatismissa 

myös ajatellaan, että meillä on tietoa havaintojen syistä, sillä toiminnan objektiiviset ehdot 

ovat havainnon kohteita. Käyttämässämme esimerkissä kirja on toiminnan objektiivi ja osa 

todellisuutta, ja tästä syntyy ihmisen ja maailman välinen vuorovaikutus ja näköhavainnon 

syy. Näköhavainto tuottaa meille usein todenmukaista tietoa havainnon syistä, toki se voi 

tuottaa myös väärää tietoa, mutta ehdottoman varmaa tietoa ei fallibilismissa tavoitellakaan, 

vaan epävarmuudelle jätetään tilaa. Pragmatismissa havaintoa määritettäessä lähtökohtana 

on vuorovaikutuksessa muuttuva maailma, havaittu tilanne, joka tarjoaa meille monenlaisia 

toimintamahdollisuuksia. (Määttänen, 2009, s. 46–52) 
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1.5  Dewey 

Amerikkalaisen John Deweyn pragmatismissa filosofia etsii itseään. Hänelle pragmatismin 

yleisen luonteen mukaisesti tärkeää ei ole varmuuden tavoittelu tai lopullisia maailmanto-

tuuksia sisältävien järjestelmien kehittely, vaan filosofia näyttäytyy loputtoman kyseenalais-

tamisen tienä. Deweylle oli ominaista hakea konkreettisia vastauksia aikansa yhteiskunnal-

lisiin ongelmiin. Dewey toteaakin, että filosofian tehtävä on ”ajatusten selventäminen ai-

kansa sosiaalisissa ja moraalisissa kiistoissa". (Alenius, 2012) Deweyn pragmatismi haastoi 

klassisen pragmatismin ajamia jyrkkiä erotteluja esimerkiksi kulttuurin ja luonnon välillä. 

Hän on ollut myös suurena vaikuttajana pragmatismin ja yhteiskuntatieteiden väliselle vuo-

ropuhelulle. Deweytä onkin usein kutsuttu amerikkalaisen demokratian tunnusomaiseksi fi-

losofiksi. (Kilpinen et al., 2008, 10) 

Dewey loi oman naturalistisen lähestymistapansa rekonstruoidessaan Peircen ja Jamesin 

pragmatistisen maksiimin tulkinnan tapoja; Peirce näki asian loogisena periaatteena käsitys-

ten merkitystulkinnalle, kun taas James piti sitä menetelmänä, jonka avulla pyrittiin eroon 

metafyysisistä sekaannuksista ja helpotettiin käytännön elämää. Tieteellisen tiedon hankin-

taa tarkastellessaan Dewey osui siis lähemmäksi Peircen tulkintoja, kuten myös korostaes-

saan enemmän yhteisön kokemusta yksilön sijaan. Jamesin ajatuksia hän kuitenkin sivusi 

metafysiikassaan ja pyrki Jamesin tavoin hämärtämään logiikan ja psykologian eron. Peircen 

ja Jamesin tavoin, myös Peircen ja Deweyn välille muodostui olennaiseksi kiistan aiheeksi 

totuuden käsitteen määrittely. Dewey hyväksyi Peircen näkemyksen totuudesta tutkimuksen 

ja tutkijayhteisön saavuttamana lopullisena mielipiteenä, mutta hänen käsityksensä itse tut-

kimuksesta oli moniulotteisempi. Dewey ei niinkään korostanut Peircen tavoin “puhdasta 

tiedettä”, vaan tutkimusta, jolla on sosiaalisesti jotain annettavaa. Jamesin voidaan katsoa 

painottaneen samaa asiaa. Suurimpana erona Jamesin ja Deweyn välillä oli Deweyn yhtei-

sökeskeisyys. Toisaalta Deweyn käsityksiä ei ole mielekästä samaistaa Jamesin tai Peircen 

käsityksiin, vaan käsittää ne omana tulkintana, näkemyksenä, jossa on elementtejä molem-

pien ajatuksista. (Väkevä, 2004, 45–46; Pihlström, 2008, 35–37)  

Nykyfilosofiassa naturalismi ymmärretään monin eri tavoin. Se voidaan käsittää esimerkiksi 

tietoteoriaksi, joka korostaa tiedon perusteltavuutta luonnontieteiden ja kokemuksen kautta 

tai ontologisena näkökulmana, jonka mukaan luonto on olemassa sellaisenaan ilman mitään 

yliluonnollista. Sillä voidaan tarkoittaa myös filosofian näkökulmaa, joka pyrkii ymmärtä-

mään luontoa ja ihmisen paikkaa siellä. Naturalistinen pragmatismi hyväksyy nykyfilosofian 
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naturalistiset perusoletukset, mutta tarkastelee niitä klassisen pragmatismin näkökulmasta. 

Naturalistista pragmatismia voidaan luonnehtia ”pehmeäksi”, etenkin Deweyn tuotannossa. 

Pehmeällä tarkoitetaan sitä, että ei sitouduta niin sanottuun kovaan naturalismiin, jolle on 

luontaista etsiä kausaalisia selitysmalleja luonnontieteiden ulkopuolelle jääviin kuvauksiin. 

Dewey ei niinkään korostanut Peircen tavoin “puhdasta tiedettä”, vaan tutkimusta, jolla on 

sosiaalisesti jotain annettavaa. Naturalismi sinänsä on ollut jo pitkään esillä länsimaisen fi-

losofian historiassa. Vuonna 1859 Charles Darwinin julkaistu kirja Lajien synty innoitti fi-

losofista keskustelua evoluutioteorian merkityksestä filosofisten ongelmien ratkaisussa. 

Näin ollen Darwinin ajatuksilla, Peircen ja Jamesin ajatusten lisäksi, oli merkittävät seurauk-

set varhaiselle pragmatismille, sillä evoluutioteoria antoi filosofialle mahdollisuuden empii-

risen ajattelun korvata uskonnolliset spekulaatiot filosofisten ongelmien ratkaisijana. (Vä-

kevä, 2004, 36–38)  

Deweyn näkemyksen mukaan tiedon tuottaminen on aina konkreettista ja tilannesidonnaista, 

ja tilanteet ovat aina muuttuvia ja epävakaita. Tiedon tuottamisen tavoite on tuottaa merki-

tystä ja vakautta arjen epävakauteen. Dewey esitti tämän tulkinnan uudesta logiikastaan ensi 

kertaa toimittamassaan teoksessa Studies In Logical Theory vuonna 1903. Deweyn rekon-

struktiossa näkyy Piercen luomat merkityksen tuottamisen yleiset periaatteet sekä Jamesin 

sovellukset näistä teorioista käytäntöön. Nämä näkökulmat vaikuttivat Deweyn naturalisti-

seen viitekehykseen. Tämä rekonstruktio oli perustavanlaatuinen Deweyn ajattelulle, koska 

sen myötä hän onnistui muotoilemaan entisen ehdottoman varhaisfilosofiansa tilalle vaihto-

ehtoa, jonka avulla filosofia pysyy empiiristen tieteenalojen rinnalla niiden kriittisenä tar-

kastelijana. Myös hänen naturalistinen näkökulmansa kehittyi, jonka avulla pyritään ylittä-

mään perinteiset dualistiset vastakkainasettelut, kuten mieli ja ruumis sekä teoria ja käy-

täntö.  (Väkevä, 2004, 45–46) Mielestämme tämä naturalistisen näkökulman vastakkainaset-

telun kritiikki on tärkeää tiedostaa koulumaailman toiminnassa. Tällä tarkoitamme yksin-

kertaisimmillaan opetuksessa toteutettavaa teorian ja käytännön sulauttamista.  

Dewey esittää, että tiedolla ja toiminnalla on juurikin olennainen yhteys. Tämän vuoksi käy-

tännön ja teorian jyrkkä erottelu on turhaa, sillä pragmatismin perimmäisessä opetuksessa 

Deweyn mukaan tieto on toimintaa ja teoria käytäntöä. Käsitteenä tiedon on heijastettava 

toimintatapojemme monimuotoisuutta. Pragmatisti löytää tiedon totuusarvon toiminnan seu-

raamuksesta. Tämä näkökulmanvaihdos antoi mahdollisuudelle tietoteoreettisen arvon ja si-
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sällytti sen moraaliteoriaan sekä paljasti tiedonkohteen mukautuvuuden. Edessämme avau-

tuva maailma muuttuu koko ajan ja tiedolliset prosessit auttavat sen muovaamista ihmistar-

koituksiin sopiviksi. (Pihlström, 2008, 20–21; Väkevä, 2004, 47) 

Dewey kutsui omaksumaansa tietoteoreettista näkökulmaa instrumentalismiksi. Hän määrit-

teli instrumentalismin yrityksenä esittää looginen teoria käsitteistä, arvostelmista ja päätel-

mistä pohtimalla, kuinka ajattelu vaikuttaa tulevaisuuden seuraamuksiin. Instrumentalismi 

on siis laajempi kokonaisuus kuin vain yksittäinen tietoteoria. Hän liitti siihen logiikkaan, 

mielenfilosofiaan, psykologiaan ja biologiaan liittyviä pohdintojaan. Sitä on luonnehdittu 

pyrkimykseksi hahmottaa älyllisen toiminnan merkitystä ihmiselämässä. Thayer (1981) erit-

teli Deweyn instrumentalismin pyrkimykset kahteen eri osioon. Ensimmäisenä tulee pyrki-

mys empiirisen kuvauksen muodostamiseen ajatuksen toiminnasta ihmisen elämässä ja toi-

sena pyrkimys niiden ajattelua määräävien yleispiirteiden kulkuun. Deweyn mukaan tiedon 

ja merkityksen tuottamisen lähtökohtana on ympäristön muutoksia ennakoiva hallinta toi-

minnassa. Kaikki tiedonkäsitykset, jotka perustuvat ajatukseen tiedon kohteesta tiedostamis-

prosessia edeltävänä, erehtyvät tarpeettomaan tilapäiseen siirrokseen. Siirros korostaa lä-

hinnä tiedollisen prosessin lähtökohtia, eikä näin ollen huomioi itse tietoa tuottavaa proses-

sia. Deweyn instrumentalismilla on ollut oma panoksensa filosofian historiaan, sillä se voi-

daan nähdä yrityksenä liittää yhteen eksperimentalismi sekä evolutionaarinen naturalismi 

(Boisvert, 1988). 

 

 

Näkemys filosofisiin ongelmiin Tietoteoreettinen suun-

taus 

Eksperimenta-

lismi 

Holistinen  Idealismi 

Naturalismi Holistinen, organistinen ja ennakko- oletuk-

seton 

Empiristinen evoluti-

onarismi 

Jamesin psykologia 

”Tajunnan virran” dynaamisten suhteiden korostaminen tiedon tuoton lähtökohtana 
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Mielen ymmärtäminen aktiivisena ja teleologisena 

Taulukko 1. Deweyn instrumentalismin lähtökohdat. 

Deweyn istrumentalismin lähtökohdat ovat jälkihegeliläisessä eksperimentalismissa ja Dar-

winin evolutionaarisessa naturalismissa. Jamesin psykologialla oli myös merkittävä vaiku-

tus Deweyn instrumentalismin syntyyn. (Väkevä, 2004, 49–51) 

Deweyn instrumentalismin lähtökohdat ovat myös osittain peräisin Jamesin psykologiasta, 

minkä vuoksi Dewey irtautui Kantin transsendentaalifilosofiasta, jossa kokemuksen trans-

sendentaalinen ulottuvuus pyrittiin pitämään filosofisesti kiinnostavana sulkemalla ristirii-

taiset viittaukset maailmaan keskustelun ulkopuolelle. Jamesista ja Darwinista ja myöhem-

min myös Peircestä inspiroituneena Dewey tavoitteli vaihtoehtoa kokemuskäsityksen natu-

ralistisessa viitekehyksessä, jossa tiedon kohteen ja todellisen maailman välille ei enää teh-

täisi kategorista eroa. Dewey piti jo varhaisissaan vaiheissaan psykologiaa merkittävänä läh-

tökohtana filosofisessa tutkimuksessa. Jamesin teoksesta Principles of Psychology Dewey 

nostaa esille kaksi ajatusta, jotka vaikuttivat hänen instrumentalisminsa psykologisena läh-

tökohtana: ensimmäisenä korostetaan tajunnanvirtaa merkittävänä lähtökohtana tiedontuot-

tamiseen havainnollisten aistivaikutelmien tai synteettisten järkiperäisten periaatteiden si-

jasta ja toisen pyritään ymmärtämään mieltä aktiivisena ja teleologisena. (Väkevä, 2004, 50–

51)  

1.5.1 Deweyn kasvatusfilosofia 

Tarkastelemme Deweyn kasvatusfilosofiaa lähinnä tulevan tutkimukseemme liittyvien teo-

riatarpeiden kannalta. Erittelemme Deweyn ajatuksia kasvatuksesta hänen naturalistisen 

pragmatisminsa kautta. Lähtökohtana naturalistiselle pragmatismille on ajatus siitä, että älyl-

lisyys kehittyy vuorovaikutuksen kautta. Älyllinen ajattelu on kykyä tulkita merkityksiä, 

joita hyödynnetään kielellisessä kommunikaatiossa. Kasvatusta eteenpäin vievänä voimana 

toimii reflektiivinen ajattelu, jossa hyödynnetään aiempaa kokemusta eteen tulevien ongel-

mien ratkaisussa. Dewey on maininnut, että kasvatusfilosofian painavimpia ongelmia ovat 

tasapainon säilyttäminen epämuodollisen ja muodollisen kasvatuksen välillä, sillä epämuo-

dollinen kasvatus toimii muodollisen kasvatuksen pohjana, joten se on otettava huomioon 

pedagogiikassa. Muodollisen kasvatuksen katsotaan tapahtuvan koulussa, kun taas epämuo-
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dollinen kasvatus ilmenee koulun ulkopuolella. Tasapainon säilyttäminen on merkityksel-

listä, sillä se luo yhteyden arjen ja koulusta saatavien toimintamallien välille. (Väkevä, 2004, 

153) 

Oppimisympäristön muodostaminen oppimiselle otolliseksi on sekä muodollisen että epä-

muodollisen kasvatuksen lähtökohta. Epämuodollisessa kasvatuksessa oppimisympäristö 

ohjaa kasvavaa empatiakykyiseksi sekä auttaa kasvavaa omaksumaan vuorovaikutuksellisia 

taitoja. Muodollisessa kasvatuksessa oppimisympäristöä säädellään niin, että kasvatus ta-

pahtuu luontevimmin niissä ympäristöoloissa, jotka mukailevat oppiainesta mahdollisim-

man konkreettisesti. Esimerkiksi biologian tunnilla ei tarvitse jäädä koulun seinien sisälle, 

vaan opettaja voi viedä lapset luontoon oppimaan. Deweyn naturalistisessa pragmatismissa 

oppiympäristö luo oppijan toimintaa tukevan merkityksen, sillä kasvava oppii käyttämään 

ympäristönsä muutosta hyväksi kasvunsa välineenä sekä löytämään oppimisympäristönsä 

muutoksesta merkitysmahdollisuuksia oppien samalla tekemään ympäristöstään omien tar-

peidensa mukaisen. Muutosten merkityssuhteiden omaksumisen myötä kasvava oppii sääte-

lemään ja soveltamaan omaa toimintaansa ennakoivasti niin, että pystyy ratkaisemaan 

omassa arkielämässään vastaan tulevia pulmia. Tämä on oppimisen instrumentalistinen pe-

rusta. (Väkevä, 2004, 176)  

Väkevä kiteyttää muodollisen kasvatuksen tehtävän väitöskirjassaan (2004) Deweyn ajatuk-

sia mukaillen näin: 

”Kasvatuksen tehtävänä on ottaa huomioon tiedonmuodostukseen sisältyvä moraalinen po-

tentiaali ja ohjata yksilöllisiä tutkimusprosesseja tavalla, joka realisoi niihin kätkeytyviä so-

siaalisia merkityksiä. Tämä huomioiminen antaa myös pääasialliset suuntaviivat koulutuk-

selle: ”koululla ei ole moraalista päämäärää, jos se ei osallistu sosiaaliseen elämään”.” 

(Väkevä, 2004, 153) 

Näemme, että tässä ajatuksessa huomioitavaa on ohjaajan elämän tuoma kokemus, jonka 

avulla hän ohjaa yksilöä oman ajattelun ja reflektoinnin kautta löytämään toimintatapoja 

vuorovaikutuksellisessa maailmassa. Tämä ajatus toimii läpileikkaavana teemana Deweyn 

myöhemmän ajan pedagogiikassa (Väkevä, 2004). 

Sosiaalisesti rakentuva kokemustausta on kaiken oppimisen lähtökohta. Deweyn mukaan 

epämuodollisella kasvatuksella on merkittävä rooli kasvavan taipumusten ja mielenkiinnon 

kohteiden kanavoinnissa. Kouluopetuksella on kuitenkin tehtävänsä näiden jalostamisessa, 
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eli koulun velvollisuutena on mahdollistaa harjoitus jo sosialisaatiossa muodostetuille ky-

vyille ja esittää päämääriä, jotka auttavat muodostamaan heidän toimintaansa enemmän mer-

kitystä tuottaviksi. Sosialisaatio rakentaa kasvavalle vahvan kokemustaustan, jolla on vai-

kutus kasvavan ajattelu- ja toimintataipumuksiin. Tämä kokemustausta on otettava huomi-

oon opetusta järjestettäessä. Tästä päästäänkin kokemuksen taustan pedagogiseen merkityk-

seen, jolla tarkoitetaan oppimisympäristön säätelyä sellaiseksi, että se on suotuisa kanavoi-

maan kasvavan aiempia taipumuksia kasvatuksellisesti mielekkääseen suuntaan. Opetuksen 

tarkoitus ei ole siirtää uusia tapoja kasvavan mieleen, vaan kasvattaa toimimaan sosiaalisessa 

yhteisössä. Deweyn näkökulmasta yhteiskunta on muuttuva ja kasvatus on meistä itses-

tämme lähtevä ohjaava tekijä sosiaaliseen sopeuttamiseen. Se on myös tapa siirtää kulttuu-

rista varantoa tuleville sukupolville ja ohjata innovatiivisuuteen muuttuvassa yhteiskun-

nassa. Kasvatuksen päämääränä on pitää huolta kasvavien mahdollisuudesta osallistua pää-

töksentekoon ja oman elämän hallintaan. (Väkevä, 2004, s. 178–179) Näissä ajatuksissa hei-

jastuu vahvasti Deweyn eteenpäin ajama demokratiakasvatus.  

Deweyn myöhemmän ajan kasvatusfilosofian keskeiset pedagogiset periaatteet ovat teke-

mällä oppiminen (learning by doing) ja lapsilähtöisyys. Kasvattavien prosessien lähtökoh-

tana on tekeminen ja etenkin tekemisen tiedostaminen. Pedagogisesti on tärkeää ottaa huo-

mioon ensisijainen tekemisen tarve ja kanavoida se tilannekohtaisesti. Lapsen kasvussa tulee 

vaihe, jolloin lapsi pystyy irtautumaan välittömän toimintaympäristönsä vakiintuneista toi-

mintamalleista, jolloin ilmenee erityisen hyvät lähtökohdat kasvattajalle ohjata tietoisesti 

kasvuun. (Väkevä, 2004, 154) Dewey on korostanut, että ongelmanratkaisutaidon ja ajatte-

lun kehittäminen on kouluopetuksen tärkein tehtävä ja on virheellistä aloittaa opetus- ja op-

pimisprosessi valmiilla materiaalilla, jolla ei ole kosketusta oppijan omaan kokemusmaail-

maan (Siljander, 2014). Learning by doing – menetelmässä lähdetäänkin lapsen oman koke-

musmaailmaan liittyvistä ongelmista ja pyritään etsimään niihin ratkaisua.  

Deweyn mukaa tietoa ei ole alun perinkään kerätty itsensä tiedon takia, vaan sitä on tarvittu 

erilaisten arkielämän ongelmien ratkaisuun. Tiedon muodostaminen on toiminut aina arvo-

perustuksellisena välineenä sekä kehityshistoriallisen että kasvatusta ohjaavan luonteensa 

vuoksi. Kasvatuksellisen ohjaamisen prosesseissa tavoitellaan yksilön tiedon muodostami-

sen vaikutusta käytännön maailmaan, ei niinkään tietämisen itseisarvoa. Koulun vastuu on-

kin tunnustaa tämä ja hyödyntää sitä lapsilähtöisessä ja toiminnallisessa pedagogiikassa so-

siaalista kasvua tukien. (Väkevä, 2004, 155) 
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Vuonna 1899 ilmestyneessä teoksessaan School and Society (suom. Koulu ja yhteiskunta, 

1957) Dewey raportoi kasvatusideoiden kokeiluista ja kokosi yhteen kokeilukoulun taustalla 

vaikuttavia ajatuksia. Nimenomaan tässä teoksessa Dewey toi esille ajatuksen tekemällä op-

pimisesta (learning by doing). Keskeisenä sisältönä tässä ajatuksessa on oppilaan oma aktii-

visuus sekä opittavan asian liittäminen oppilaan arkeen. Dewey kuvaa ajatuksen periaatetta 

kasvattavana prosessina, jonka tulisi lähteä tehtävistä, joiden tekeminen edellyttää käytän-

nön tarvetta. Tehtävien tulisi myös harjoittaa aistihavaintoja, muistamista, mielikuvitusta ja 

arvostelukykyä, eikä se saa olla sattumanvaraisia, vaan niiden täytyy tähdätä jonkin idean 

kokeellisuuteen tai projektin edistämiseen. Tehtävien tulisi olla oppilaille merkityksellisiä 

sekä arvostettavia. Olisi siis hyvä, jos harjoitteet liittyisivät oppilaan omaan arkielämään. 

Tällä tavalla harjoitukset herättävät herkemmin aistihavaintoja, ja oppilas saa tietoa ympä-

röivästä maailmasta mielekkäällä tavalla. Tehtäviä ei siis tehdä vain tekemisen vuoksi, eikä 

niiden tule tavoitella lasten perehdyttämistä sosiaaliseen työnjakoon. Pikemminkin tulisi 

pyrkiä kokemuksiin ja edistää reflektiivistä ajattelua. Jotta kasvatukselliset prosessit olisivat 

lapselle mielekkäitä, tulee ohjaajan antaa vastuuta tekemisen suunnittelussa ja toteuttami-

sessa sekä antaa mahdollisuus myös havaita ja korjata omia virheitä. Learning by doing -

ajatus tulisikin sisällyttää opetussuunnitelmaan oppiaineesta riippumatta, jolloin opetus olisi 

aina lapsilähtöistä. Erityisesti taitoaineista Dewey totesi, että niiden avulla voidaan tarjota 

toimintamalleja samalla esiintuoden sosiaalisia merkityksiä. Nämä sosiaaliset merkitykset 

avautuvat eteenkin koulun ulkopuolisessa maailmassa eri sosiaalisissa kohtaamisissa. Tä-

män vuoksi taitoaineilla on suuri merkitys yhteisössä elämiseen, ei pelkästään kädentaitojen 

ylläpitämiseen. (Väkevä, 2004, 111–112) 

 

Kuvio 1. Eri vaiheet learning by doing-oppimisprosessissa. (Kvieskienė, 2006) 
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Yllä olevassa tekemässämme kuviossa näkyy Deweyn learning by doing -oppimisproses-

sissa tapahtuvat eri vaiheet. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään lapsen kanssa jokin käy-

tännön kokemus. Toisessa vaiheessa lapsi havainnoi ja reflektoi esille otettua kokemusta ja 

näin ollen sisäistää asian, eli siirrytään kolmanteen vaiheeseen. Neljännessä vaiheessa lapsi 

kokeilee uutta toimintamallia uusissa tilanteissa, josta palataan taas kohtaan 1. Olemme käyt-

täneet kuvioon lähtökohtana Social Work and Society International Online Journal -lehdessä 

(2006) esiintynyttä kuviota.   

Käsitteenä learning by doing on meille hyvinkin tuttu teknologiapainotteisen luokanopetta-

jakoulutuksen kautta, koska kyseinen ajatus on lähtökohtana useiden kurssiemme ja semi-

naariemme sisällöissä. Tämä ajatus näkyy käytännössä oppilaan mahdollisuutena toteuttaa 

itseään omien intressiensä puitteissa, eikä oppilaan mielikuvitusta työskennellessä rajoiteta. 

Toiminnalla tulee olla päämäärä, mutta oppilas saa itse valita välineet päämäärän saavutta-

miseksi. Esimerkiksi teknisen työn tunneilla oppilaalle voidaan antaa aihio, kuten kodin 

käyttöesineen valmistaminen, mutta itse suunnitteluprosessissa oppilaalla on vapaat kädet 

valita, mitä ja miten hän toteuttaa työn. Learning by doing -ajatus tuo teorian käytäntöön, 

jonka avulla oppilaalla on tekemisen kautta helpompi sisäistää teoria. Ajatuksena on siis se, 

että ongelma ratkaistaan kokeilemalla, tekemällä sekä virheistä oppimalla. 

Dewey kritisoi perinteisen koulun suorituskeskeisyyttä, joka ei palvellut lapsen omia lähtö-

kohtia lainkaan. Hänen mukaan aito kiinnostus kommunikaatioon ja lapsen intressien huo-

mioonottaminen kasvatuksellisena lähtökohtana mahdollistaa rajattoman ja tarpeisiin mu-

kautuvan kehityksen. Kasvatus ei siis perustu ennalta määrättyihin testeihin tai kokeisiin, 

vaan lähtee lapsen omista kiinnostuksenkohteista ja yksilöllisistä ominaisuuksista. (Väkevä, 

2004, 112–113) Tämä edellyttää sitä, että oppiaines tulisi muodostaa mielikuvituksellisin 

keinoin, esimerkiksi leikin kautta, ja ruokkia näin edelleen lapsen mielikuvitusta.  Näin voi 

toimia ottamalla esimerkiksi yhteiskunnan rakenteita mielikuvitusleikin avulla luokkahuo-

neeseen. Luokassa voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön demokratialle ominaisia piirteitä lei-

kin keinoin. Tällaisessa toiminnassa mielestämme näkyy learning by doing -ajattelu par-

haimmillaan, koska lapselle tuodaan oppiaine käytännön tasolle, jolloin tästä opitaan toimin-

tamalleja ulkoiseen maailmaan. Näin teoria muuttuu toiminnaksi.  

Vaikka Deweyn mukaan tiedon ja älyllisen toiminnan arvo on välineellinen, on se kuitenkin 

pedagogisesti arvokkaampaa silloin, kun siihen liittyy esteettinen kokemus. Esteettinen ko-
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kemus on siis kasvatuksen taiteen tärkein päämäärä. Dewey katsoi, että kasvatuksen pää-

määränä on nimenomaan pyrkiä valitsemaan ja järjestämään materiaalit sekä välineiden ym-

päristö, jolloin se palvelee parasta taiteellista saavutusta. Hän määrittelee taiteen leikin ja 

työn välittäjäksi, koska työn kanssa taide jakaa materiaalisen ja välineellisen perustan ja taas 

leikin kanssa se jakaa sen erityislaatuisen toiminnan merkit. Sekä taiteessa että leikissä py-

ritään jonkinlaiseen täyttymyksen tunteeseen joka saavutetaan esteettisen kokemuksen 

kautta. (Väkevä, 2004, 155–156) 

Luovuutta ja innovatiivisuutta korostetaan hyvin vahvasti nyky-yhteiskunnassa. Tutkies-

samme pragmatismia, huomasimme, että sille ominainen ajattelu tukee hyvin tällaista nyky-

päivän ideologiaa. Pragmatismi on erityisen tärkeä suuntaus tarkasteltaessa uuden luomista 

ja uuden oppimisen prosesseja, ja esimerkiksi pragmatismin kantaisän Charles Sanders Peir-

cen kehittelemät teoria antavat laajasti välineitä ihmisen toiminnan tarkasteluun sekä keksi-

misen prosessien tarkasteluun (Paavola & Hakkarainen, 2008, 163). 

Uuden oppimiskäsityksen edustajaksi itseään kutsuvat korostavat ihmisen aktiivista tiedon 

vastaanottamista passiivisen sijaan. He myös kyseenalaistavat tietoon liittyviä käsityksiä, 

kuten sitä että se olisi vain aivoissa sijaitseva objekti. Oppimisteoreettinen keskustelu jakau-

tuu nykyisellään kahteen näkökulmaan; konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen näkökulma. 

Konstruktivismin perustana ovat sen filosofiset ajatukset sekä oppimista yksilön mentaali-

sena toimintana tarkasteleva oppimispsykologia. Sosiokulttuurinen näkökulma nojaa vah-

vasti sosiaalipsykologian, sosiologisen sekä antropologisen tutkimuksen tuloksiin. Pragma-

tismi sekä John Deweyn ajatukset mainitaan usein molempien suuntausten yhteydessä. (Ki-

vinen & Ristelä, 2000, 155) 

Dewey korostaa oppimisen ja toiminnan tiivistä yhteyttä. Hänen mukaansa oppiminen edel-

lyttää aina ulkoista tekemistä eli vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, pelkkä mentaalinen 

aktiivisuus ei riitä. Ihminen oppii aina toimiessaan ja aina uusi tieto vaikuttaa kaikkeen ih-

misen myöhempään toimintaan, yleistettynä eliön ja ympäristön välinen vuorovaikutus 

muuttaa aina sekä eliötä että ympäristöä. (Kivinen & Ristelä, 2000, 157) 

Deweyn mukaan kaikki elämässä tapahtuva kommunikaatio on sivistävää. Kommunikaation 

vastaanottava osapuoli laajentaa omaa kokemuspiiriään, sillä silloin tulee osalliseksi siitä, 

mitä joku toinen on ajatellut tai kokenut. Kommunikaation lähettävä osapuoli välittäessään 

omia kokemuksiaan jollekin toiselle havaitsee myös oman asennoitumisensa muuttuvan ja 

saavan uusia sävyjä omiin kokemuksiinsa nähden. Kokemukset täytyy muotoilla, jotta niistä 
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voi käydä keskustelua. Tämä taas vaatii tietynlaista etäisyyden ottoa, jotta pystyy välittä-

mään omat asiansa toiselle niin, että hän kykenee ymmärtämään. Oppiminen ei ole valmis 

mielen toiminta, vaan mieli itsessään on tietynlaisten valmiuksien uudelleen järjestäytymistä 

mielekkääksi toiminnaksi, jolla on tietynlaiset tarkoitusperät. Koska kasvu on ominaista elä-

mälle, niin ikään kasvatus on yhtä kasvamisen kanssa. Deweyn mukaan esimerkiksi koulu-

kasvatuksen arvon määre on siinä, luoko se halun jatkuvaan kasvuun ja tarjoaako se välineet 

siihen. Kasvatus muodostaa jatkuvan kasvun prosessin. Kasvatuksen päämääränä tulisi olla 

myös se, minkälainen tulee se yhteiskunta olemaan, johon lapset kasvatetaan. Deweylle tasa-

arvo ei ole samanlaisuutta, vaan siinä kunkin yksilön ainutkertaisuus ja korvaamattomuus 

tulee esille. Sosiaalistamiselle ja kasvatukselle ei ole siis täsmällistä sisältöä ennen kuin pää-

tämme, minkälaiseen yhteiskuntaan haluamme lapset kasvattaa. Kasvatus ei ole johonkin 

valmistautumista, koska itse kasvu, eli kokemuksen jatkuva karttuminen ja uudelleen järjes-

täytyminen, on päämääränä. (Kivinen & Ristelä, 2000, 143–145) 

Deweyn kasvatusfilosofian laajempi teema oli muodostaa kysymys koulun ja yhteiskunnan 

suhteesta (Aaltola, 1994, 44). Tämä aihe on mielestämme aina ajankohtainen. Deweyn kas-

vatusajattelu ja empiirinen tutkimus pohjautuivat lähinnä siihen, kuinka koulu pystyy ohjaa-

maan lasta sosiaalisiin yhteyksiin ja mielekkäisiin kontakteihin ympäristönsä kanssa. Ame-

rikassa oli jo 1870 – luvulla herännyt kritiikkiä perinteistä autoritaarista koulua kohtaan ja 

vaikka teollistunut yhteiskunta oli syntynyt, maatalousvaltaista yhteiskuntaa palveleva koulu 

jatkoi toimintaansa. Koulu ei pystynyt vastaamaan uuden sosiaalisen järjestelmän haastei-

siin. (Aaltola & Hakala, 1994, 46–47) 

Deweyn ”uuteen kouluun” liittyvä kokeilutyö keskittyi lähinnä siihen, miten koulusta saa-

daan sellainen, että se onnistuu ohjaamaan lapsen sosiaalisiin yhteyksiin ja mielekkäisiin 

vuorovaikutustilanteisiin ympäristönsä kanssa. Vanha koulu tarjosi vain tiedon tallenta-

mista; tiedot sekä taidot omaksuttiin irrallaan niiden luontaisesta kontekstista. Suurin puute 

oli se, että tiedon ja käytännön välitön yhteys puuttui ja näin ollen tiedon merkitystä oli 

vaikea nähdä. Dewey korostikin, että toiminta herättää lapsessa luontaista mielenkiintoa ja 

tarkkaavaisuutta ja näin ollen lasten on opittava näkemään toimintansa hyödyllisyys. Suu-

rena tavoitteena oli, että koulusta tulee toimiva sosiaalinen yhteisö, mutta sen suurimpana 

esteenä Deweyn mukaan oli juurikin yhteisen ja tuotteliaan toimintatavan puuttuminen. De-

weyn kasvatusfilosofian pohjalta kootut laboratoriokoulun pääperiaatteet: 

- lapsen yksilöllisyyden ymmärtäminen 
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- lapsen yksilöllisen toiminnan huomiointi 

- tutun ympäristön hyödyntäminen 

- keskitetty ja integroitu opetus 

- yhteisöllisyyteen pyrkiminen 

 (Aaltola & Hakala, 1994, 47) 

Työstäessään laboratoriokoulua Dewey kollegoineen keskittyi ensisijaisesti opetussuunni-

telmaa ja opetusmetodeja koskeviin kysymyksiin. Koulu ei saanut olla irrallinen osa lapsen 

elämästä ja todellisuudesta, joten lapsen tulisi saada käyttää hyväkseen mahdollisimman pal-

jon koulun ulkopuolisia kokemuksiaan oppimisessaan. Koulun tehtävä siis kaikessa määrin 

oli sulauttaa koulun ulkopuolinen kokemus koulutyöhön. (Aaltola & Hakala, 1994, 48–49) 

Koulukokeilun toinen pääpaino oli oppiainerajojen poistamisessa opetuksesta ja näin ollen 

oppiaineiden sulauttaminen toisiinsa, eli integrointi. Ei ollut enää oppiaineita vaan tehtäviä 

joiden tekemisen perusteluna toimi jatkuvuusajattelu, ei niinkään taidon itsensä oppiminen. 

Tehtäviä suorittaessaan oppilaat kehittyivät ongelmaratkaisun avulla. Niiden avulla voitiin 

pienentää koulun ja yhteiskunnan välistä kuilua, sillä nyt koulussa opituilla taidoilla oli jokin 

tarkoitus ja se tarkoitus oli pärjätä paremmin vallitsevassa yhteiskunnassa, koska opittu taito 

oli välittömässä yhteydessä käytäntöön ja lapsen maailmaan sekä taidolle ja tiedolle oli an-

nettu jokin merkitys koulun ulkopuolella. (Aaltola & Hakala, 1994, 49–50) 

Oppimisen lähtökohtana Deweyn mukaan onkin ongelma jo yksilö itsessään. Oppimisen tu-

lee olla oppilaan ”idea”, ei opettajan, ja oppimiseen tulee olla vahvasti liittyneenä sosiaalinen 

kokemus ja yhteisö. Tässä tulee vahvasti esiin deweyläinen ajatus tiedosta, jossa tieto raken-

tuu suhteessa toimintaan ja ongelmiin. Deweyn tietoteoreettisen ja kasvatusfilosofisen nä-

kökulman mukaan ajatus ei ole vain väline jonka avulla muodostamme ”näköiskuvan” ja 

hankimme tietoa ympäröivästä maailmasta vaan se on keino hallita maailmaa. Dewey kutsui 

tätä tietoteoreettista kantaansa eksperimentalismiksi. Ajatus tarkoittaa ennen kaikkea sopeu-

tumista ulkomaailmaan tai ulkomaailman sopeuttamista omaan maailman katsomukseemme 

ja tavoitteisiimme. (Aaltola & Hakala, 1994, 51) 

Dewey jaotteli kasvatuksen katsontakannat kahteen; retrospektiivinen ja prospektiivinen. 

Retrospektiivisessa näkökulmassa kasvatus ymmärretään tulevaisuuden mukautumisena 

menneeseen ja käytettävät periaatteet ja normit otetaan menneestä, näin ollen aikaisemmin 
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omaksuttu järjestelee ja muokkaa uuden tiedon. Kun taas prospektiivinen näkökulma ym-

märtää kasvatuksen hyväksikäyttönä rakennettaessa tulevaa ja siinä kasvatus perustuu jo-

honkin vanhaan mutta sosiaalisen elämän esiin tuomien tehtävien ja ongelmien ratkaisemi-

sen kautta muodostetaan tulevaisuus ja saadaan uutta tietoa. Kasvatus ei kuitenkaan merkitse 

vain menneen toistamista vaan kokemusten jatkuva uudelleen muokkaaminen sitoo kasva-

tuksen nykyisyyteen. Deweyn idea kasvatuksesta ja kasvatusfilosofia nojaavat prospektiivi-

seen ajattelumalliin. Deweyn kasvatusfilosofian voi kiteyttää ajatukseen jossa kokemus on 

jatkuvassa rekonstruktiossa. Kokemuksen rekonstruktio pohjautuu toimintaan ja se saa mie-

lekkään suunnan ja virikkeet sosiaalisesta kanssakäymisestä.  (Aaltola & Hakala, 1994, 52–

54) 

1.5.2 Deweyn pragmatismin merkitys taidekasvatukseen 

Väkevä käsittelee kirjassaan Deweyn naturalistisen pragmatismin vaikutusta taide- ja mu-

siikkikasvatuksen filosofialle. Keskitymme työssämme Väkevän näkemyksiin Deweyn filo-

sofian sekä taidekasvatuksen filosofian yhteyteen. Väkevän mukaan Dewey piti taidetta ja 

taidekasvatusta avaintekijänä inhimillisen elämän demokratisoimisessa. Hän kuitenkin 

esitti, että inhimillisen elämän demokratisoituminen edellyttää taiteen ja estetiikan filosofian 

käsitysten uudistamista. Demokratisoitumisella Dewey tarkoitti sitä, että taidekasvatuksen 

tulisi taata kaikille mahdollisuus taiteelliseen tekemiseen sekä esteettiseen kokemiseen. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että taidekasvatusta tulisi uudistaa vastaamaan kokemuksen 

taiteen ehtoja. Taidekasvatuksen uudistaminen edellyttää kasvatuksellisen näkemyksen uu-

distamista ja laajentamista, jolloin täytyy tiedostaa oppimisen käytännöllinen lähtökohta ja 

tähän lähtökohtaan kuuluva esteettisen kokemuksen mahdollisuus. (Väkevä, 2004, 330) Nä-

emme, että Deweyn taidekasvatuksen filosofia ei rajoitu vain taideaineisiin, vaan periaatteen 

tulisi näkyä kaikissa aineissa sen demokraattisen ja lapsilähtöisen luonteensa vuoksi. Taide-

kasvatuksen ja kasvatuksellisten näkemysten uudistaminen ei ole mielestämme mikään 

yleispätevä historiallinen uudistus, vaan se on jatkuva kasvattajan ajatuksissa ja toiminnassa 

tapahtuva kehitys. Tämä näkyy kirjoitettuna tekstinä myös opetussuunnitelmassa, mutta to-

dellinen käytännössä näkyvä uudistus lähtee toimijoista, eli kasvattajista. 

Deweyn mukaan taiteessa on tieteen tavoin kyse älyllisestä toiminnassa eikä vain irrationaa-

lisesta kokemuksesta. Kun taide ymmärretään älylliseksi käytännöksi, sen esteettistä ole-



28 

 

 

musta ei tarvitse etsiä kokemuksen ulkopuolelta. Dewey on maininnut, että liian kapea am-

mattitaidon harjoittaminen on pedagogisesti vahingollista, koska sen johdosta yhteiskunnan 

on vaikea tyydyttää sielullista tarvetta ilolle ja kokemuksen tuoreudelle. Taidekasvatuksella 

on mahdollisuus lievittää tätä tilannetta. (Väkevä, 2004, 275) Mielestämme tässä nykypäi-

vän suorituskeskeisessä yhteiskunnassa koululla on oiva mahdollisuus, jopa velvollisuus, 

tarjota taidekasvatuksen puitteissa lapsille täyttymyksen tunnetta erilaisin kokemuksin ja in-

tegroida kokemuksellisuus myös niin sanottuihin lukuaineisiin niiden tavoitteiden saavutta-

miseksi. Tällä tarkoitamme, että taito-, taide- ja lukuaineiden välille ei tulisi tehdä tarkkaa 

rajaa niiden erottelemiseksi.  

Deweyn mukaan yleissivistävien oppilaitosten tulisi järjestää taidekasvatuksensa oppilasläh-

töisesti. Oppilaslähtöinen opetus on empiiris-eksperimentaalista eli oppimisen suotuisin ym-

päristö on sellainen, jossa oppijalla on mahdollisuus kokeilla opittavan asian toimivuutta 

sekä ilmentymistä käytännössä. Oppilaan tulisi löytää oppimansa asian merkitys omasta ko-

kemuspiiristä. Empiiris-eksperimentaalisen näkökulman mukaan taideaineet ja muut oppi-

aineet ovat samanarvoisia, jolloin taidekasvatuksen paikkaa opetussuunnitelmassa ei voi 

puolustaa eikä vastustaa vetoamalla sen erityisluonteeseen. Taiteella ja taidekasvatuksella 

on yhtälailla tiedollista ja käytännöllistä arvoa kuin muillakin oppiaineilla. (Väkevä, 2004, 

331–333) Koemme, että Dewey tarkoitti tällä sitä, että taidekokemus on yksi osa kokonais-

valtaista kokemusmaailmaa. Tämä näkyi myös hänen kritiikissään jyrkkiä oppiainejakoja 

kohtaan. Yleissivistys ei ole vain itsenäisiä tiedonaloja vaan kaikki aineet liittyvät toisiinsa 

ja muodostavat kokonaisvaltaisen käsityksen maailmasta 

Mielestämme Löytönen ja Sava (2011) tiivistävät onnistuneesti taidekasvatuksen tarjoamat 

mahdollisuudet erilaisten todellisuuskäsitysten tulkintoina ja avaamiseen. Heidän mukaansa 

taiteellinen toiminta tuo esiin henkilön omakohtaiset kokemukset, jolloin taiteen avulla ne 

voidaan esittää muille eläytymällä koettaviksi. Tällaisten konkreettisten esimerkkien avulla 

on helpompi ymmärtää todellisuutta. Yhdessä tarkastelemalla elettyä ja koettua, saamme 

mahdollisuuden nähdä todellisuuden toisenlaisena, vaihtoehtoisia tulkintoja ja voimme 

suunnata toimintamme kohti tulevaisuutta uusin merkityksin. (Löytönen & Sava, 2011, 99) 

Tuomikoski kirjoitti jo vuonna 1987 kirjassaan Taide ja ihminen taidekasvatuksen olevan 

pelastus yhteiskunnassamme ilmenevään vakavaan ongelmaan, syrjäytymiseen. Hänen mu-

kaansa taidekasvatuksen tukemana ihmisen oma tietoisuus laajentuu ja taidot ilmaista itse-

ään erilaisin keinoin lisääntyvät. Näkemisen, kuulemisen, tilanhahmotuksen, kosketus-, 
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liike- ja tuntoaistimusten varassa tapahtuu koko ihmisen tajunnan ja tietoisuuden kehitys. 

Taidekasvatus nimenomaan tukee näitä aistimuksin saatavia kokemuksia, sillä ihmisen hen-

kinen kehitys ja persoonallisuus ovat juurikin aistitoimintojen kehittyneisyydestä riippuvai-

sia. (Tuomikoski, 1987, 11)  

1.5.3 Pragmatismi ja demokratia 

Pragmatismilla on läheinen suhde yhteiskuntatieteisiin ja Deweyn mukaan sillä on ollut suuri 

merkitys yhteiskuntatieteiden nousua akateemiseen arvovaltaan 1900-luvun Yhdysvalloissa. 

Pragmatismin ja yhteiskuntatieteiden väliseen tiiviiseen suhteeseen ja sen tunnettavuuteen 

on vaikuttanut paljon Deweyn ajatusten lisäksi pragmatistifilosofi George Herbert Meadin 

(1863–1931) ajatukset. Meadia pidetään sosiaalipsykologian ja jopa sosiologian yhtenä mer-

kittävimpänä vaikuttajana. (Kilpinen, 2008, 91–92) 

Deweylle ja Meadille filosofian päätehtävä on aina yhteiskuntafilosofinen. Dewey on esit-

tänytkin kuuluisan julistuksensa, että filosofian tulee lähteä liikkeelle ihmisten ongelmista, 

ei filosofian ongelmista. Tällä hän on halunnut ottaa kantaa erityisesti demokratiakeskuste-

luun ja käytännölliseen etiikkaan. Deweylainen filosofia ei kuitenkaan ole aivan samassa 

linjassa muiden yhteiskuntafilosofisten suuntausten kanssa, vaan sen mukaan yhteiskuntafi-

losofiaan tulee poikkeuksetta sisältyä myös yhteiskuntatutkimuksen ajatus, sillä ilman sitä 

eettinen keskustelu jää spekuloinnin tasolle. Deweyn mukaan yhteiskuntafilosofia on koko 

ajan myös yhteiskuntatieteen filosofiaa. Yhteiskuntafilosofinen keskustelu pyrkii saamaan 

vastauksia yhteiskunnallisiin ongelmiin ja delegoimaan niiden yksityiskohtaisen analysoi-

misen systemaattiselle yhteiskuntatieteelle. Deweyn ja Meadin mielestä tämä yhteiskunta-

keskustelun tulee tukeutua yhteiskuntatieteen tuloksiin, sillä muuten se on sisällöllisesti va-

jaa, kun taas empiristinen yhteiskuntatiede, joka ei ota huomioon etiikan ongelmia ei näin 

ollen ole validi vastaamaan päämääriin ja tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin. (Kilpinen et 

al., 1999, 36) 

Dewey jakoi näkemyksensä demokratiasta kolmeen päälinjaan; demokratia yhteisten intres-

sien suojelijana, demokratia sosiaalisena tutkimuksena ja demokratia yksilön ilmaisun väli-

neenä. Dewey korostaa keskustelevaa ja kuuntelevaa otetta demokraattisessa päätöksente-

ossa. Näin laajennetaan ja syvennetään tietoisuutta yhteiskunnallisista ongelmista. (Festen-

stein, 2014) Deweyn ajatuksissa näkyy selkeästi, ettei yhteiskuntaa voi hallita vain pieni 
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joukko, vaan jokaisella tulee olla mahdollisuus ja oikeus osallista yhteiseen päätöksente-

koon. Yhteiskunta rakentuu kirjavasti erilaisista ihmisistä ja elämistä, jolloin päätöksente-

koon tarvitaan kykyä nähdä todellisuus ja ottaa huomioon kaikki ihmiset. Herääkin kysy-

mys, että toimiiko demokratia todellisuudessa kuten teoriassa? Ovatko nykyiset puoluepo-

liittiset järjestelmät pelkkää näennäisdemokratiaa? 

1.6 Rorty 

Rortyn filosofiset teemat vaihtelevat pragmatismista teoreettiseen filosofiaan ja yhteiskun-

tafilosofiaan. Hän on tunnettu ”edifioivista” keskusteluistaan, joilla tarkoitetaan mieltä ylen-

tävää keskustelua. Rortylla on siis aivan erityinen positio nykyfilosofian hajanaisella kartalla 

ja hänen ajatuksillaan on ollut vaikutusta eri filosofisissa koulukunnissa sekä niin akateemi-

sessa kuin ulkoakateemisessakin toiminnassa. (Vuorio, 2011, 54)  

Voidaan sanoa, että klassinen pragmatismi on ollut ”unohduksissa” ja löytyykin pientä iro-

niaa siitä, että kiinnostus klassiseen pragmatismiin on herännyt uusien pragmatistien vana-

vedessä. Usea esimerkiksi Peircen ja Deweyn ajatuksista kyseenalaistetaan, jopa sivuutetaan 

uuspragmatistien keskuudessa (ks. Misak, 2014; Margolis, 2014). Richard Rorty, joka van-

noo Deweyn nimeen, on silti sitä mieltä, ettei pragmatismi ole yhden perustan varaan raken-

nettu filosofia, eli ei noudata tietoteoreettista fundamentalismia. (Kilpinen et al., 1999, 40) 

Richard Rortylla tuntui olevan paljon vastustajia, koska hän ikään kuin käänsi kelkkansa 

teoreettisesta filosofiasta pragmatistiseen teoriavastaisuuteen. Koska hän vastusti filosofista 

fundamentalismia, hänen ajateltiin olleen monien filosofian piirien mielestä liian ei-filoso-

finen metafilosofi. Rorty vieroksutti lukijakuntansa myös varsin suorasukaisilla poliittisilla 

ajatuksillaan ja soimasi amerikkalaista älymystöä sekä 1960-luvun radikalismissa syntynyttä 

”kulttuurista vasemmistoa”. Hän itse kannatti ”reformista vasemmistolaisuutta”, eli de-

weylaista new deal – sosiaalidemokratiaa, jossa ammattiyhdistysliike tekee yhteistyötä yli-

opistoälymystön kanssa. Rorty ajatteli yliopistomaailman ja poliittisen todellisuuden välillä 

aukenevan kuilun samoin tavoin kuin akateemisen filosofian ja muun akatemian välillä ai-

koinaan ammotti. Kärkkäitä mielipiteitään laukonut Rorty sai hankittua yliopistomaailmassa 

niin radikaalin vasemmiston kuin konservatiivisen oikeistonkin vihat niskaansa. (Vuorio, 

2011, 55–56) 
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1.6.1 Rortyn pragmatismi 

Rorty tunnetaan sekä Deweyn seuraajana että kriitikkona. Rorty vastaa moniin kysymyksiin 

jotka jäävät Deweyllä epäselviksi. Pragmatistit käsittävät ihmisen naturalistisesti, osana ym-

päristöä ja aktiivisesti ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa olevana. Pragmatistit kriti-

soivat dualistista tapaa puhua asioista ja erityisesti Rorty on nähnyt paljon vaivaa koko pe-

rinteisen ajattelutavan, jossa ihmisen mieli nähdään vain todellisuuden heijastajana, kyseen-

alaistamiseen. Tätä Rortyn ajatusta voikin kutsua antirepresentationalismiksi. Rorty painot-

taa että olisi syytä luopua ajatuksesta jossa tieto peilataan näkemiseen, eli ihmisen mieli kä-

sitetään peilinä ulkomaailmalle, vaan että tieto on väline selvitä maailmassa, sen avulla rat-

kaistaan ongelmia eikä vain peilata - esitetä maailmaa. (Kivinen & Ristelä, 2000, 9-10) 

Koska Deweykin oli antirepresentationalisti, on hänkin sanonut, että tiedossa on kysymys 

siitä, miten hankkia toimintatavat, jolla tulla toimeen todellisuudessa. (Kivinen & Ristelä, 

2000, 9-10) Dewey ajatteli että toimijat ja ympäristö on aina vuorovaikutuksessa keskenään 

ja että tietäminen on mahdollista vain tekemällä ja kokemalla. Tälle johdonmukainen jatke 

on Rortyn antirepresentationaalinen ajatus, jonka mukaan tosiasioista voidaan puhua vain 

kielen ja jonkin sanaston varassa ja tästä seuraa se, ettei maailma itsessään jakaudu tosiasi-

oiksi. Maailmaa kuvaillessaan ihminen tekee sen aina jonkin sanaston varassa. Tämä ei toki 

tarkoita etteikö maailma olisi ollut olemassa ennen ihmistä tai ettei aurinko olisi kiertänyt 

maapalloa ennen kuin ihminen sanoi sen kiertävän maapalloa vaan, että sanoessamme näin 

annamme tietynlaisen kuvauksen eli kuvaamme kohteemme jonakin, kuten maana ja aurin-

kona, jonka jälkeen voimme yhdistää kuvauksemme muihin kuvailemiimme kohteisiin. 

Tämä kuvailu tapahtuu nimenomaan Rortyn mainitseman kielipelin tai sanaston sisällä. Jot-

kin kuvailut ovat parempia kuin toiset muttei tämä paremmuus tarkoita sen kummempaa 

kuin tarkoituksenmukaisuutta, eli että jotkin kuvaukset vain ovat toista parempia työväli-

neitä juurikin sen tietynlaisen tarkoituksen toteuttamisessa. (Kivinen & Piiroinen, 2008, 

190–192) 

Rorty tiivistää pragmatismin keskeisimmän lähtökohdan niin, että pragmatismit tunnustavat 

tiedonhankinnan rajoitteiksi vain ne normit mitä yhteisön keskustelu ja hyväksyttävät perus-

telut ovat asettaneet. Meillä ei ole keinoja siirtyä ihmisten välisen keskustelun ulkopuolelle 

arvioimaan siinä esitettyjä väitteitä johonkin siitä keskustelusta riippumattomaan, emmekä 

vastaavasti voi yhteisön sisällä voi verrata kahta käsitejärjestelmää luopumalla hetkeksi 



32 

 

 

omastamme. Deweyn sanoin, vain toimijan näkökulma on tyydyttävä. (Kivinen & Ristelä, 

2000, 12)  

Rortyn pragmatistisen ajatuksen mukaan filosofia on tullut tiensä päähän. Hän perustelee 

sitä sillä, että sen perustana toiminut sanasto on hyödytön meille nykypäivän ihmisille. Hä-

nen mukaansa meillä ei voi olla uusia platonisia vastauksia menneen ajan platonisiin kysy-

myksiin. Jamesin tavoin hän ennemmin ajatteli, että näitä kysymyksiä on siis hyödytöntä 

esittää. Rortylaisille pragmatisteille ”totuus” on vain sovelias tyhjä termi uskomuksille joi-

hin meidän pitäisi uskoa. Tällä hän tarkoittaa uskomuksia, jotka ovat kyseisessä hetkessä 

mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että lisää oikeuttamiselle ei ole tarvetta. Pragmatistit 

eivät halua tarjota relativistista tai subjektivistista teoriaa totuudesta tai hyvyydestä, järke-

vämpää on vaihtaa aihetta kokonaan. (Käpylä & Mikkola, 2005, 96–97) Relativismilla tar-

koitetaan tässä yhteydessä sitä, että mikä tahansa uskomus on yhtä hyvä kuin muutkin usko-

mukset. Subjektivismi viittaa taas siihen, että uskomukset tulevat aina jonkinlaisten henki-

lökohtaisten asenteiden takaa, ja siksi ei voi olla absoluuttista totuutta. (Rorty, 1980, 166) 

Pragmatistit, etenkin neopragmatistit, eivät siis näe mielekkäänä totuuden etsimistä ja siitä 

puhumista, sillä oikeaa yhtä totuutta tai teoriaa ei ole olemassa. On vain konteksteihin sopi-

vat vaihtoehdot.  

Rorty haluaa siis irtisanoutua filosofiasta, jos filosofialla tarkoitetaan representationaalista 

näkemystä, joka perustuu sanastoon. Filosofista keskustelua hän ei kuitenkaan halua lopet-

taa. Rortyn mukaan ei ole olemassa yleistä laajalle ulottuvaa rationaalisuutta vaan rationaa-

lisuus tulisi ymmärtää suhteessa yhteisöön. Kaikki käsitteet ovat syntyneet keskustelun 

kautta, ja niin kauan kuin keskustelu jatkuu, on myös yhteisymmärryksen mahdollisuus. 

Rortyn mukaan siis kukaan henkilö tai mikään mielipide ei ole toista rationaalisempi, tie-

teellisempi tai syvällisempi. (Käpylä & Mikkola, 2005, 97)  

Kuten oletamme ihmistieteissä, eli niin sanotuissa pehmeissä tieteissä, ei ole olemassa ylei-

siä totuuksia. Asioiden merkityksellistäminen on aina suhteessa aikaan ja paikkaan. Luon-

nontieteet ovat taas kovia tieteitä ja ne näyttävät meille ehdottomia ja välttämättömiä totuuk-

sia maailmasta. Näin ollen ihmistieteet koetaan luovana toimintana, kun taas luonnontieteet 

löytävät sen mikä on jo valmiiksi luotu. Rortyn mukaan sellaiset käsitteet kuten ”tiede”, 

”objektiivisuus”, ”rationaalisuus” ja ”totuus” ovat läheisessä suhteessa keskenään ja näillä 

käsitteillä kuvataan luonnontiedettä. Tämä nojaa rationaalisuuteen ja metodiin, jonka avulla 
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luonnontieteet ovat korvanneet hengellisen elämän, pitäessään ihmiskunnan kosketuksen jo-

honkin ulkopuoliseen. Rorty ajatteli, että pehmeät subjektiiviset arvot ja kovat objektiiviset 

faktat, eli ihmis- ja luonnontieteet, ovat aikoinaan luotu omien tarkoitusperiemme instru-

menteiksi. Olisi hyvä päästä eroon ajattelutavasta, jonka mukaan luonnontieteet saavuttavat 

”oikean” tiedon pelkän mielipiteen sijaan. Tiede tulisi nähdä keskusteluna ja inhimillisenä 

solidaarisuutena, ei vain yhtenä tienä totuuteen. Rortyn mukaan on vain selityksiä, jotka so-

pivat parhaiten vain johonkin tietynlaiseen tarkoitusperään. Ei ole siis olemassa yhtä ja pa-

rasta selitystä mihinkään. Ei ole olemassa selityksiä tai sanastoja jolla luonto haluaisi tulla 

kuvatuksi tai joka sopii selittämään maailmankaikkeuden tilaa täydellisesti. Esimerkiksi fyy-

sikot ovat ihmisiä, jotka pyrkivät tulkitsemaan luontoa siten, että se auttaa meitä saavutta-

maan haluttuja tavoitteita. Pragmatistit pyrkivät tutkimuksissaan tilanteeseen, jossa loppu-

tuloksena on rikkaampi ja parempi inhimillinen toiminta. (Käpylä & Mikkola, 2005, 98–

101) 

Rortyn pragmatismia leimaa antiessentialismi, eli kaiken olemuksellisuuden kieltäminen. 

Sen mukaan ei ole yhtä oikeaa välttämätöntä ja kyseenalaistamatonta tapaa ymmärtää ih-

mistä, eikä ole yhtä oikeaa sanastoa, jonka avulla voitaisiin määritellä yhdellä oikealla ta-

valla olion metafyysinen olemus. Tästä johtuu että Rorty kieltää essentialistisen ajatuksen 

jossa yksilöllä on selvä ydin ja keskusta, eli tietty syvin olemus, jonka avulla voidaan mää-

rittää mikä on ihminen ja miten olla ihminen. On myös olemassa jotain, joka pätee kaikkiin 

ihmisiin kaikkina aikoina, jotain joka on yksittäistä ihmistä suurempaa, oli se sitten sielu, 

tietoisuus tai järki. Tämän sijaan Rorty pohjaa oman antiessentiaalisen näkemyksensä Freu-

dilaisiin ajatuksiin joissa Freud auttoi ihmisiä näkemään itsensä epäjumalallisena, maalli-

sena olentona, joka syntyy ja rakentuu menneisyyden satunnaisuuksien rakentamana ja 

muokkaamana. Tämä johtaa siihen, että rortylaisessa pragmatismissa ajatellaan, ettei ihmi-

sellä ole mitään ihmisistä itsestään riippumatonta olemusta, ei sisäänrakennettua keskeistä 

tarkoitusta, joka olisi erilainen ihmisen sattumanvaraisten ominaisuuksien kanssa, eikä näin 

ollen mitään, mikä pakottaisi kaikki ihmiset samaan muottiin. Tämän ajattelutavan mukaan 

ei ole olemassa yhtä oikeaa minää. (Käpylä & Mikkola, 2006, 186) Ei voi olla myöskään 

yhtä oikeaa näkökulmaa, sillä näkökulmien pluralismi korostuu väistämättä. Tieteelliset val-

lankumoukset, kuten muutkin maailmankuvan muutokset, ovat metaforisia uudelleenku-

vauksia, eivätkä askel lähemmäs uutta oikeaa totuutta. Hyvönen kiteyttää tämän ajatuksen 

osuvasti: 
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”Pyrkimys vangita maailma yhden käsitejärjestelmän alle on kuin yrittäisi naulata vanuk-

kaan kiinni seinään”(Hyvönen, 2011). 

Edellä kuvattu olemassa olemisen ajatus on myös vahvasti taustalla Rortyn moraali- ja oma-

tuntokäsitykselle. Rortyn mukaan Freudin maallistaessa ihmisen olemus voidaan maallistaa 

myös olion omatunto sekä moraali katsomalla niitä niiden alkuperän myötä elämämme kon-

tigenteissa tapahtumissa. Näin ollen moraali ja omatuntomme ovat siis historiallisesti mää-

räytyneitä ja yhtä lailla ajan ja sattuman tuotos. Moraalissa ei ole kyse mistään kategorisesta, 

vaan se on tiukasti sidoksissa jokaisen oman elämän kontigentteihin eli kohtaamisiin ja ta-

pahtumiin. Näin ollen moraalinen sanasto on jokaisella yksilöllä oma. Rorty oli tiukasti sitä 

mieltä, ettei ole olemassa mitään olemuksellisesti inhimillistä järkeä joka määräisi ehdoitta 

moraalin toiminnan kriteerit. (Käpylä & Mikkola, 2006, 187) 

Rortyn mukaan pragmatistit ajattelevat, että usko tai ajatus johonkin ihmistä suurempaan 

voimaan tulisi korvata ajatuksella yhä useamman ihmisen ottamisesta mukaan yhteisöömme. 

Tämä johtaisi siihen, että useampien ihmisten intressit, halut ja näkemykset otettaisiin huo-

mioon. (Rorty, 1999, 79–82) Rortyn mukaan moraalinen kehitys syntyy siis empatian tun-

teista ja siitä, kun herkistytään suuremman ihmisjoukon tarinoille, tunteille ja tarpeille (Kä-

pylä & Mikkola, 2006, 189). Voidaan siis ajatella, ettei moraali ei ole mikään sisäänraken-

nettu, ylhäältä päin saneltu ominaisuus, vaan se rakentuu monimutkaisten suhteiden kautta 

yhteisössä.  

Hyvösen (2011) mukaan Rortyn ajatuksia pragmatismista voisi luonnehtia toiveikkuudeksi, 

eli meliorismiksi, jonka käsitteen alle voidaan laittaa myös pluralismi ja humanismi. Maa-

ilma ei ole siis yhdenlainen vaan ihmisillä on kyky luoda parempia maailmoja ja parempia 

minuuksia. Poliittinen ja eettinen kehitys riippuu nimenomaan ihmisten konkreettisista te-

oista. Rorty itse määritteli pragmatismin romantistisena ja sekulaarina polyteisminä, jonka 

mukaan ihanteiden ja arvojen lähteenä toimivat ihmiset, jotka uusintavat asioita. Tässä ver-

tauksessa pluralismi tulee väistämättä ilmi, sillä siinä missä jumala on yksi, on ihmisiä 

monta. Tällä tarkoitetaan sitä, että emme palvele korkeampia tarkoitusperiä. Rortyn mukaan 

ainoa mielekäs auktoriteetin lähde on demokraattinen yhteisö. Demokraattisuus menettää 

arvonsa eli ei toteudu, jos sitä yritetään johtaa esimerkiksi monoteismista tai tiedeuskosta, 

eli abstrakteista perusteista. Filosofian tulisikin keskittyä keskustelemaan ihmiskunnasta ja 

siitä, mitä sen tulisi tehdä itselleen. Näissä näkemyksissä esiintyy tämä toiveikkuus siitä, että 
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tulevaisuus voi mahdollisesti olla parempi ja vapaampi kuin mennyt ja nykyinen. Tulee kui-

tenkin muistaa, ettei tämä toiveikkuus tarkoita kritiikitöntä optimismia. Se voi toimia myös 

kritiikkinä nykytodellisuutta kohtaan. Tulevaisuus voidaan nähdä siis negatiivisesti, mutta 

jos ei ole vaihtoehtoista parempaa ajatusta putoaa kaikelta eettiseltä ja poliittiselta kritiikiltä 

pohja. (Hyvönen, 2011) 

Ei ole tärkeää onko uskomuksemme rakennettu tarpeeksi varmalle pohjalle, merkittävämpää 

on se, onko meillä tarpeeksi mielikuvitusta. Pyrkimys varmuuteen täytyy korvata mieliku-

vituksella ja traditiouskovaisuus tulee korvata tulevaisuuden utopioiden kehittelyllä. Olisi 

toivottavaa että koko kulttuuri pystyisi omaksumaan mielikuvituksen käytön tai edes jopa 

mahdollisuuden ajatella irrationaalisilta tuntuvia näkemyksiä. Esimerkiksi moraalista kes-

kustelua ei tule saattaa lopullisiin johtopäätöksiin koska se edustaisi toivoa siitä, että koko 

ihmiskunta muodostaisi yhden ison yhteisön. Rortya tämä ajatus epäilytti sen vuoksi, koska 

se antaa olettaa että pyrkimys globaaliin yhteisöön on ominaisuus, joka on biologisesti ra-

kennettu lajimme jäseniin. Kehitystä tulee kuitenkin tavoitella etnosentrisin lähtökohdin, 

mikä merkitsee sitä, että omaa lähtökohtaista näkökulmaa tulee laajentaa sekä näin ollen 

kehittää itseään. (Hyvönen, 2011) 

1.6.2 Totuuskäsitys ja kielen merkitys 

Rortyn mukaan totuudesta voidaan sanoa jotain ennemmin käytännön kuin teorian sanaston 

avulla. Kukaan ei halua käyttää epistemologiaa tai semantiikkaa siihen, että haluttaisiin tie-

tää, kuinka jokin lause kuvaa maailmaa, vaan mieluummin haluamme tietää miksi jokin 

tietty kuvaus sopii sen hetkiseksi totuudeksi paremmin kuin jokin toinen. Hän kuvailee myös 

pragmatismia seuraavin sanoin: ”epistemologisesti ei ole mitään eroa sillä, mikä on sillä 

hetkellä totta tai mikä voisi olla totta, eikä ole minkäänlaista metafyysistä eroa faktojen ja 

arvojen välillä tai metodologista eroa tieteen ja moraalin välillä.” (Rorty, 1980, 162–163) 

Rortyn mukaan totuudessa, kielessä ja ihmisyydessä on vahvasti darwinistisiin ja naturalis-

tisiin näkemyksiin liittyviä piirteitä, ihmiset nähdään siis eläiminä, jotka tekevät parhaansa 

selviytyäkseen ja pärjätäkseen ympäröivässä maailmassa. Tämän vuoksi ihmiset kehittävät 

työkaluja, joko aineellisia tai aineettomia, joiden avulla he pyrkivät kokemaan enemmän 

nautintoa kuin kipua; eri työkalut palvelevat eri tarkoitusperiä. Ei ole siis tarvetta löytää us-

komustemme ”totuutta”, vaan keskittyä siihen toimivatko uskomuksemme, eli edesautta-
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vatko ne elämäämme tässä maailmassa. Perustellut ”tosiuskomukset” tulee nähdä siis moni-

syisenä sopeutumiskäyttäytymisenä muuttuviin tarpeisiin ja haluihin, eikä pelkän todellisuu-

den kuvaamiseen. Tieto ja totuus ovat siis asioita, jotka toimivat työkaluina tässä maailmassa 

pärjätäksemme, tietoa on myös se minkä yhteisö yleisesti hyväksyy tiedoksi. Mikään kult-

tuurin haara tai tiede ei pysty kuvaamaan todellisuutta sellaisenaan, vaan ne auttavat saavut-

tamaan tiettyjä tavoitteitamme tässä maailmassa. Näin ollen, mikään tiede ei voi antaa luon-

nolle omaa erehtymätöntä kieltä, eikä mikään sanasto voi kuvata maailmaa toista objektiivi-

semmin. Sanastot ovat vain omia tarkoitusperiämme varten, ne voivat olla meille hyödyttö-

miä tai hyödyllisiä, mutta mikään niistä ei voi olla toistaan todempi. Näin fallibilistisesti 

ajateltuna, sanasto johon uskomme ei välttämättä olekaan totta, vaan on mahdollisuus, että 

joku keksii toimivamman sanaston tilalle. Totuutta voidaan siis ajatella eräänlaisena yhtei-

sön määrittämänä voittajana toiminnan säännöistä kilpailtaessa. Kaikki uskomuksemme, 

kielemme, käsitteemme ja teoriamme tulee nähdä universumin kausaalisten voimien luo-

mina tapoina, jotka toimivat meidän hyväksemme. Tieto ei ole siis asia mielemme ja kohteen 

välillä, vaan kyky saavuttaa konsensus ja hyväksyntä kanssaeläjiemme kesken. (Käpylä & 

Mikkola, 2005, 101–102) 

Pragmatismissa olennaista on siis se, että kaikki on tehty eikä mitään ole luonnossa ikään 

kuin valmiina ilman kieltä. Ihminen tekee maailmasta selitettävää ja pyrkii löytämään vas-

tauksia epävarmuuteen oman elämänsä ja olonsa helpottamiseksi. Pragmatismin mukaan 

tiettyä oikeaa vastausta kysymyksiin ei kuitenkaan ole ja loppupeleissä ihminen on luonut 

kaikki selitysmallit, teoriat ja käsitykset elämästä ja maailmasta. Vaikka ihminen pyrkii aina 

löytämään parhaan mahdollisen ”totuuden” vallitsevaan kontekstiin liittyen, tulee kuitenkin 

myöntää että totuuden luonne on aina muuttuva kuten myös tiedon perusta. (Kivinen & Ris-

telä, 2000, 98)  

Mieli, ajattelu ja tietoisuus ovat osana ihmisen vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Onkin 

syytä korostaa kielen ja mielen erottamatonta yhteyttä toisiinsa sekä sitä kuinka ihmisen toi-

minta ja mieli ovat perustavanlaatuista yhteisöllisyyttä. Dewey onkin poistanut mielen ja 

tietoisuuteen liittyvän mystiikan vertaamalla sitä ihmisen toiminnan yhteisöllisyyteen: 

”Selvitetään vain miten joku yhteisö sille ominaisine toimintoineen, tapoineen ja uskomuk-

sineen saa aikaan jäsenensä, luo mieleltään ja tietoisuudeltaan tietynlaiset yksilöt.” (Kivi-

nen & Ristelä, 2000, 98).  
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Rortyn mukaan kieli on kuitenkin vain yksi evoluution myötä kehittynyt työkalu ja näiden 

työkalujen käyttö on vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Maailman kausaalista suhdetta hän 

määrittää seuraavalla tavalla: ensin on esikielellistä kokemusta, kuten pienen lapsen kyky 

tuntea ympäristön vaikutuksia ennen kuin hän oppii puhumaan, kuitenkin vasta osana kom-

munikoivaa yhteisöä hän pystyy tietämään näistä kyseisistä ympäristön vaikutuksista. Tieto 

edellyttää siis merkityksellistämistä. Nämä erilaiset kausaaliset syyt vaikuttavat uskomuk-

siimme, mutta totuudellisuus on aikaan ja paikkaan sidottu. (Hyvönen, 2011) 

Kieli on ratkaisevassa asemassa siinä, miten mieli syntyy yhteisöllisessä toiminnassa. De-

wey onkin sanonut, että kieli on etenkin toiminnan laji, josta seuraa se että yksilöiden teot 

nivoutuvat toisten odotuksiin ja toivomuksiin, osaksi yhteistä toimintaa. Ajattelu noudattaa 

tätä samaa koordinoivaa periaatetta ja toimiikin niin sanottuna sisäisenä puheena yksilölle 

ja sen avulla hän ennakoi toimintansa objektiivisia seuraamuksia. Ihmisen mieltä ja ajattelua 

ei voida siis irrottaa yhteisöllisen toiminnan kontekstista. Rorty menee tässä ajattelussa pi-

demmälle kuin Dewey ja palauttaakin kaiken ihmisen mieltä koskevan puheen puheeksi kie-

lestä. Hän painottaa, että puhuttaessa perinteisistä käsitteistä kuten kokemus, mieli ja tietoi-

suus tulisi korvata puheella kielestä. Tätä hän perustelee esimerkiksi sillä, kuinka mieltä ei 

voi neutralisoida toisin kuin kielen voi. Rorty ja Dewey ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että 

ajattelu ei voi olla mitään kielenkäytöstä poikkeavaa. (Kivinen & Ristelä, 2000, 98–100) 

Rorty on jaotellut kielessä käytetyt sanastot neljään merkitykseen, ne ovat 1) historiallisia, 

2) käyttökelpoisia omana aikanamme ja omassa yhteisössämme, 3) muuttuvia metaforien 

kokoelmia, 4) eikä mikään maailmassa takaa että käyttämämme sanastot olisivat aina yh-

teismitallisia. (Käpylä & Mikkola, 2006, 185) 

Pragmatistit ajattelevat, että kaikki ihmisen mieleen tai tietoisuuteen viittaavat kuvaukset 

tehdään osana kielipeliä, eli sen sanaston avulla, jonka olemme yhteisöllisessä elämässä op-

pineet. Tämä pätee myös kuvauksiin omasta mielestämme tai tietoisuudestamme. Meillä ei 

siis ole mitään tietoteoreettista syytä uskoa, että toimijalla olisi tekemisiinsä jokin etuoikeu-

tettu näkemys havainnoitsijaan verrattuna. Ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa kuvausta toimin-

nallemme eikä se ole sidottu vain meidän itsemme tavoitettaviin. (Kivinen & Ristelä, 2000, 

99–100) 

Rortyn mukaan tiedon ja totuuden näkemykset voidaan jaotella joko katsomalla, että totuus 

löydetään maailmasta ja näin ollen puhumme ”luonnon omaa kieltä” tai sitten niin, että nä-
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emme totuuden muodostuvan keskustelun kautta. Rortyn mukaan perinteinen tapa on ym-

märtää, että totuusväittämät ovat eräällä tavalla ”etuoikeutettuja representaatioita” ympäröi-

västä maailmastamme. Rortyn edustama pragmatistinen totuuskäsitys määrittelee totuusväit-

tämää sellaisena, johon on hyödyllistä uskoa. Tätä näkemystä voi kutsua vahvasti holis-

tiseksi. Sillä tarkoitetaan, että emme pysty perustamaan totuusväittämiemme voimaa löytä-

miemme fyysisen maailman ominaisuuksiin, vaan näiden väittämien oikeutus on aina suh-

teessa sen hetkiseen kokonaisuuteen, eli yhteisöön, kieleen ja kulttuuriin. Totuusväittämät 

ovat myös yhteydessä siihen, kuinka kykeneväisiä olemme eksplikoimaan ja oikeuttamaan 

väittämämme, eli sanat voivat olla yhteydessä vain toisiin sanoihin ja ihmiset toisiin ihmi-

siin. Rorty tiivistää tämän holistisen käsityksensä väittämään, että ilman lauseita ei ole to-

tuutta, koska lauseet ovat ihmiskielen osia ja kielet inhimillisiä teoksia. (Käpylä & Mikkola, 

2006, 184) 

1.6.3 Rortyn ajatuksia tiedonhankinnasta 

Richard Rorty todellakin ottaa lähtökohdakseen Wilfred Sellarsin lausuman ”all awareness 

is a linguistic affair”, kun hän puhuu holistisesti ymmärretystä kielen ja ajattelun suhteesta. 

Hän ilmaisee pragmatismin olevan yksinkertaisesti antiessentialismia liitettynä totuuden, 

tiedon, kielen ja moraalin sekä muiden tämän kaltaisten käsitteiden filosofiseen teoretisoin-

tiin (Rorty, 1980, 162). Kysymys on siitä, ettei meillä ihmisillä tutkijoina ja tiedonhankki-

joina voi olla jostakin kohteesta muuta tietoa kuin se tieto, jota saamme käyttäessämme 

kieltä, jolla kuvaamme kyseisen kohteen. Rortyn puolustaman antiessentialistisen näkökul-

man ydin on siis siinä, että ihmisillä ei ole mitään muuta tapaa poimia jotakin kohdetta 

muusta maailmankaikkeudesta kuin kuvata sitä muihin objekteihin suhteutettuna. Ei kai 

muutoinkaan ole mielekästä ajatella, että joku voisi varta vasten ajatella asioita tietämättä 

itse, mitä hän ajattelee. Etenkin tieteellisen ajattelun voi edellyttää olevan jotakin asianomai-

selle itselleen täsmällisesti käsitettävää ja niin muodoin kielellistä. Sen sijaan ihmisten muu 

osaaminen on varsin usein ei-kielellistä. (Kivinen, 2003, 48–49) 

Pragmatistit eivät kannata raja-aitoja luonnontieteen ja yhteiskuntatieteen välillä, eivätkä 

niin ikään filosofian ja kirjallisuuden välillä. On paremman elämän tavoittelun edun mu-

kaista, että kaikki kulttuurin alat ja suuntaukset ovat mukana sen rakentumisessa. Kuten on 

aikaisemminkin mainittu, teorian ja käytännön välillä ei ole erottelua, vaan kaikki teoria on 

jo itsessään käytäntöä. Teoriat ajavat eri tarkoituksia, ja jokainen teoria on vain työkalu 
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omaan tarkoitukseensa. Rortyn mukaan filosofia, tai niin ikään tutkimus, ei edisty, jos pyri-

tään kurinalaisesti pysymään metodeille uskollisina, vaan pikemminkin tulee pyrkiä tutki-

muksessa omassa tehtävässään pysymään mahdollisimman mielikuvituksellisena. Edistys 

voi olla sitä, että kykenee hyppäämään tilanteeseen tavalla, jota kukaan muu ei ole vielä 

osannut tehdä. Rorty antaa erityisen etusijan mielikuvitukselle argumentatiiviseen rationaa-

lisuuteen nähden. Teoksessaan ”Truth and progress” (1998) Rorty kirjoittaa, ettei oivallus-

ten tarkoitus ole olla luonteeltaan rakentavia, vaan ennemminkin uudelleenmuokkaavia. Oi-

vallusten tarkoitus on siis muuttaa näkökulmia, jotka ovat hedelmättömiä, eivätkä näin ollen 

johda mihinkään. Ne antavat siis uusia näkökulmia totuuteen. Pragmatisteille älyllisen kehi-

tyksen ja uuden tiedon hankinnan ei tule olla pelkkää ongelmanratkaisua, vaan se on myös 

sitä, että onnistumme ylittämään tietynlaiset kiusalliset, sekä ajattelua ja toimintaa hidasta-

vat, ongelmat. Kuten Dewey korostaa, on tieteellisen pohdinnan erityisenä kohteena tapah-

tumien mekanismi. (Kivinen & Ristelä, 2000, 103–104) 

Tiedonhankinta on siis jatkumo, eli mitä enemmän yhteyksiä ja vuorovaikutuksia selvi-

tämme, sitä enemmän tiedämme asiasta, mutta kun yksi kysymys on selvitetty, nousee toinen 

tilalle, jolloin tutkimus jatkuu. Rortylaiselle pragmatismille kaikki tutkimus on konkreettis-

ten vaihtoehtojen puntarointia. Ajatus siitä, että tieteen tai filosofian avulla voitaisiin korvata 

tämä puntarointi jonkin metodin avulla, on turhaa. Turhaa se olisi siksi, koska tutkimuksesta 

ei tule ikinä valmista, ja sitoutuminen yhteen ainoaan metodiin voisi jäädyttää tutkimuksen 

paikoilleen, jonka jälkeen ei enää osattaisi katsoa asiaa toisesta näkökulmasta, eikä näin ol-

len jatkaa tutkimusta. (Kivinen & Ristelä, 2000, s. 104–105) 

Rortyn mukaan uuden luomiseksi ihmisten sosiaaliset käytännöt vaativat rajoitteita asioiden 

loputtoman tutkiskelun ja tulkinnan hillitsemiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan kriteereitä. Kri-

teerit ovat ongelmanratkaisun apukeinoja, eivätkä näin ollen valmiita oikeita ratkaisuja. Kri-

teerit ovat aina siis hypoteettisia, ja niitä pitääkin tarkastella sen mukaan, millä tavalla niiden 

seuraaminen edistää ongelmanratkaisua. Vastustaessaan representationaalista käsitettä to-

tuudesta, pragmatismi torjuu vanhanaikaisen erottelun tiedon ja halun, tiedon ja mieltymyk-

sen sekä tiedon ja tahdon välillä. Tätä perustellaan käytettäessä näkemistä järjen vertausku-

vana. Dewey käytti tästä nimeä ”the spectator theory of knowledge”. Rorty puolestaan ei 

pidä tiedon tavoittelua mielekkäänä päämääränä, vaan se on vain yksi keino lisää onnelli-

semman elämän tavoitteluun. Rorty käsittää ”tieteellisellä metodilla” järkiperäistä toimintaa 

jonkin tutkimusalan saralla, eli tieteenalan normaalien konventioiden noudattamista. Käy-
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tännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei pidä antaa omien tavoitteiden ja rajoitusten vaikuttaa joh-

topäätöksiin ennen kuin ne ovat yhteisesti todennettu kaikkien samaa tutkimusten tekevien 

kesken; täytyy pysyä avoimena empiriasta esiin nouseville tuloksille. Filosofisilla ”meto-

deilla” Rorty tarkoittaa lähinnä kuvauksia niistä toiminnoista, joihin jonkun suuren filosofin 

innokkaat jäljittelijät ryhtyvät. Nämä seuraajat muotoilevat ja täsmentävät sitä, mitä suuret 

oivaltajat ovat sanoneet. Filosofian historia on siis muodonmuutosten historiaa. (Kivinen & 

Ristelä, 2000, 105–110) 

Rorty ajatteli, että hänelle olisi todella vierasta sanoa tavoittelevansa totuutta ihan vain sen 

itsensä vuoksi. Hänen mielestään totuus ei voi olla tutkimuksen päämäärä. Rorty pitää tut-

kimuksen tarkoituksena pikemminkin saada ihmisten kesken yksimielisyys sillä hetkellä tär-

keän tavoitteen saavuttamisesta ja siihen käytettävistä keinoista. Teorian ja käytännön välillä 

ei ole kuilua, koska pragmatistisesti ajateltuna niin kutsuttu teoria on aina käytännöllistä. 

Vaikka tutkimuksen päämääräksi ei voida asettaa totuutta, se voi kuitenkin tavoitella esi-

merkiksi entistä parempaa oikeutusta kumoamalla itseensä kohdistuvan kritiikin osoitta-

malla sen huonosti perustelluiksi. Rortylaisittain ajateltuna totuus on senkin vuoksi ongel-

mallinen tutkimuksen päämäärä, sillä emmehän voisi ikinä tietää milloin se on saavutettu. 

Eli tutkija voi siis tavoitella aina vain parempia perusteluja sekä epäilysten kumoamista. 

(Kivinen & Ristelä, 2000, 123–125) 

Rorty väittää että ihmiset luovat totuuksia keksiessään ja omaksuessaan uudenlaisia sanas-

toja ja puhetapoja, eli oppiessaan uutta. Näin ollen hänen mukaansa totuudet eivät vain leiju 

valmiina ilmassa tai tule "tuolta jostain" (out there) vaan ihmiset muodostavat niitä. Kuiten-

kin Rortyn on pakko myöntää kielen ja maailman välisen suhteen ongelma, sillä vaikka to-

tuudet ovat sidoksissa sanastoomme, on materiaalinen maailma olemassa ilman kieltämme-

kin, se on "tuolla jossain". Rorty oli sitä mieltä, että ihmisten luomat totuudet ovat kielipe-

leistä riippuvaisia ja näin ollen totuus on sattumanvarausta ja muuttuvaista. Rortylainen to-

tuus on, että totuudet itsessään ovat riippuvaisia kielemme sanastosta sekä puhetavoistamme 

ja näin ollen sidoksissa kielipeliin, jonka rationaalisuussäännöt eivät vastaa välttämättä mui-

den kielipelien sääntöjä, eikä Rortylla itselläkään ole ajatukselleen sellaisia argumentteja, 

joiden pitävyyttä rationaalinen ihminen voisi kieltää. (Tukiainen, 1997) 
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2 Kriittinen pedagogiikka 

Tulevassa kappaleessa tulemme käsittelemään kriittistä pedagogiikkaa. Käsittelemme kriit-

tistä pedagogiikkaa lähinnä Paulo Freiren, Henry A. Girouxin ja Peter McLarenin ajatusten 

kautta. Paulo Freireä pidetään kriittisen pedagogiikan isänä, jonka vuoksi näimme mielek-

käänä tarkastella hänen perustavanlaatuisia ajatuksiaan. Vaikka Freiren ajatukset ovat hyvin 

kontekstisidonnaisia, emme koe niitä vanhentuneiksi tai erillisiksi tämän ajan yhteiskun-

nasta. Giroux’n ja McLarenin ajatukset sitoutuvat voimakkaasti angloamerikkalaiseen maa-

ilmaan, mutta heidän koulutusnäkemyksensä pätevät myös meidänkin yhteiskuntaamme jat-

kuvasti globalisoituvassa maailmassa. Koska käsittelemme yliopistotason opetussuunnitel-

maprosessia, koimme Giroux’n ja McLarenin näkemykset tarkoituksenmukaisiksi täydentä-

mään Freiren laaja-alaisia näkemyksiä. 

 Kriittisellä pedagogiikalla ymmärrämme pyrkimystä kasvatukseen, jonka tavoitteena on 

kasvattaa tiedostava ja aktiivinen sekä kriittisesti ajatteleva ja epäoikeudenmukaisuudet huo-

mioiva kansalainen. Sen tehtävänä on ohjeistaa ajattelemaan itsenäisesti ja suhtautumaan 

empaattisesti lähellä ja kaukana eläviin ihmisiin. Se ottaa kantaa koulun ja opettajuuden 

määritelmiin, luonnehtimalla opettajaa ennemminkin ohjaavaksi tekijäksi kuin valmiin tie-

don siirtäjäksi. Kriittisen pedagogiikan mukaan tiede ei ole ikinä arvovapaata, vaan se on 

aina avoimesti tai piiloisesti arvosidonnaista ja poliittista. Tällöin kasvatuksen tehtävänä on 

edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja taistella epäoikeudenmukaisuutta luovia käytänteitä 

ja rakenteita vastaan. Kasvatuksen tulisi olla myös aina yhteiskunnallisista vallan ja hallin-

nan mekanismeista ja riippuvuuksista vapauttavaa. (Siljander, 2014)  

Kriittisyyttä voidaan luonnehtia muun muassa tietoisuudeksi ihmisten ja ihmisryhmien te-

oista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnan kehittymiseen sekä tietoisuudeksi siitä, kuka 

käyttää valtaa, mihin tarkoitukseen ja mitkä ovat hänen keinonsa. Kriittisyyttä on myös kyky 

ymmärtää yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, arvostuksia ja stereotypioita, kuten rasismia, 

seksismiä, homofobiaa, jotka saattavat muodostua kyseenalaistamattomaksi yhteiseksi tie-

toisuudeksi. Kriittisyydellä pyritään muuttamaan yleistyneen koulutusjärjestelmän autori-

taariset toiminta tavat kriittisdialogisiksi neuvottelukäytännöiksi, joiden avulla maailmasta 

yritetään tehdä parempi paikka. Todellisuutta pyritään paitsi ymmärtämään myös muutta-

maan. Kriittisyyden avulla tavoitellaan asioiden monipuolista tarkastelua sekä ymmärrystä, 

tähän kuuluu muun muassa kriittinen medialukutaito. Tulisi pystyä kertomaan muille omista 

elämäntapaan liittyvistä sekä muistakin valinnoistamme ja olla avoin oppimaan muunlaisista 
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toimintatavoista ja valinnoista elämässä. Erityisesti taidekasvatuksessa tai taiteen avulla 

opettamisessa voidaan kriittisyys ymmärtää niin, että se ”hoitaa ja vaalii vapautta ottaa kes-

kusteluun mitä tahansa asioita, mistä tahansa näkökulmasta, millä tahansa tavalla, kunhan se 

edistää ihmisten ajattelua, keskinäistä ymmärtämistä ja arvostamista”. (Varto 2006, 156).  

2.1 Suuntauksen keskeiset vaikuttajat 

Paulo Freire (1921–1997) oli yksi kriittisen pedagogiikan syntymään liitettyjä avainhah-

moja. Hänen ajatuksensa syntyivät latinalaisessa Amerikassa toisen maailmansodan jälki-

pyykissä, kun varallisuuserot olivat äärimmäisiä, maatyöläiset tilanomistajien omaisuutta, 

ihmiskauppa yleistä, lukutaito harvassa ja poliittinen järjestäytyminen mahdollista ainoas-

taan eliitille. Demokratia oli vierasta suurimmassa osassa latinalaisen Amerikan maista. Toi-

sen maailmansodan päättyminen synnytti toiveita muutoksesta myös siellä missä sotaa ei 

välttämättä käyty. Voidaan puhua merkittävästä kansannoususta, kun ihmiset yhdistivät voi-

mansa vapautuakseen totalitarismista ja käyttivät valistuksen, liberalismin ja sosialismin yh-

teisiä edistyksellisiä ihanteita maidensa autoritaarisia eliittejä vastaan. (Tomperi, 2005, 9-

10) 

”Freire on antanut sanalle opettaja uuden merkityksen venyttäen käsitettä niin, että se kaar-

tuu lukuisten opinalojen ylle ja käsittää useita lähestymistapoja: rajoja ylittävän intellek-

tuellin, yhteiskunnallisen aktivistin, kriittisen tutkijan, moraalisen vaikuttajan, kumoukselli-

sen katollisen työläisen, radikaalin filosofin ja poliittisen vallankumouksellisen lähestymis-

tavat. Freire on onnistunut kehittämään sorron vastaista pedagogiikkaa laajemmalle kuin 

kukaan muu viime vuosisadan opettajista. Tätäkin merkittävämpää on, että hän eli niin kuin 

opetti. Hänen elämänsä on tarina rohkeudesta, koettelemuksista, sinnikkyydestä ja taipu-

mattomasta uskosta rakkauden voimaan.” (McLaren, 2009, 206) 

Paulo Freiren läpimurtoteos Sorrettujen pedagogiikka (1970) on perustavanlaatuinen teos 

kriittistä pedagogiikkaa tarkastellessa. Vaikka sitä usein kritisoidaan sen kontekstisidonnai-

suuden vuoksi, aikakauteen ja tapahtumiin liittyvänä teoksena, on sen vaikutus vielä tänäkin 

päivänä esillä. Freiren tuotanto edustaa synkretististä ajattelua, eli se yhdistää useita erilaisia 

ajatusperinteitä. Hän ei ole siis niinkään luonut uutta pedagogista, filosofista tai yhteiskun-

nallista kantaa. Tämän teoriataustan moninaisuuden vuoksi häntä on pidetty ehkä jopa hie-

man vaikeatajuisena kirjoittajana. Toisaalta, kun keskittyy palanen kerrallaan hänen ajatuk-
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siinsa, ne muuttuvatkin hyvin ymmärrettäväksi. Freire ei myöskään sitoudu täysin mihin-

kään teoria- tai ajatusperinteeseen, vaan soveltaa tiettyjä osia tietyistä perinteistä. Lähtökoh-

dat näkemykseen vapauttavasta yhteiskunnallisesta kasvatuksesta perustuvat siihen, että 

vain sorretut voivat vapauttaa itsensä ja samalla vapauttaa sekä sortajansa ja koko yhteis-

kunnallisen todellisuuden. Sorrettujen kamppailun myötä on mahdollisuus luoda uusi, ai-

dosti inhimillinen ja tasavertainen maailma. Freire rakentaa teoriaansa hyvin pitkälti vastak-

kainasettelun kautta. Kaikilta osin tämä vastakkainasettelu ei kuitenkaan ole dialektistä, eli 

se ei etsi ratkaisuksi synteesiä, jossa vastakkainasettelut yhdistyisivät. Dialektiikka määrittää 

suurilta osin kasvatuksellista kohtaamista sekä eri yhteiskunnallisten ryhmien välistä kon-

fliktia. (Tomperi, 2005, 18–21) Freire korosti erityisesti sitä, että kasvatus ei ole ikinä neut-

raalia, vaan se joko aina sopeuttaa opiskelijaa tai vapauttaa häntä käsittelemään todellisuut-

taan kriittisesti ja luovasti. (Hannula, 2001) 

Peter McLaren (1948) on kanadalainen kasvatustieteilijä, joka toimii professorina Chapman-

yliopistossa Kaliforniassa. Hän teki 1970-luvulla opetustyötä köyhien asuinalueella syn-

nyinkaupungissaan. Vuonna 1983 McLaren väitteli tohtoriksi Toronton yliopistossa, ja sai 

kasvatustieteen lehtorin paikan Brockin yliopistosta. 1980-luvun puolivälissä McLaren 

muutti Yhdysvaltoihin Miami University -yliopistoon työskennelläkseen yhdessä Henry Gi-

roux’n kanssa. McLaren kuuluu kriittisen pedagogiikan tunnetuimpiin teoreetikkoihin. 

(Fassbinder, 2006) 

Henry Giroux (1943) on Amerikkalainen koululaitoksen ja kulttuurin kritisoija ja filosofi. 

Hänet tunnetaan parhaiten yleisen pedagogiikan, kulttuuriopiskelun, nuorten opiskelun, me-

diaopiskelun sekä ylemmän koulutuksen opiskelun teorioistaan. Hän opetti yläasteella sosi-

aalitiedettä Barringtonissa ja työskentelee Miamin, Bostonin sekä Pennsylvanian Yliopis-

tossa. Hän on julkaissut monia tieteellisiä teoksia ja laajentanut opetustaan maailmanlaajui-

sesti. (Palmer et al., 2002, 280) 

Peter McLaren ja Henry Giroux ovat kirjoituksissaan rakentaneet kriittisen pedagogiikan 

ohjelmaa, jonka puitteissa pedagogiikkaa, koulua ja opetusta käsitellään laajasti kulttuuripo-

litiikkana. He korostavat politiikan ja vallan kietoutumista koulujen toimintaan ja luonneh-

tivat kriittisen pedagogiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi politiikan ja vallan keskeisyyden ko-

rostamista, kun yritetään ymmärtää koulujen toimintaa osana yhteiskuntaa. (Siljander, 2002) 

Sekä McLaren että Giroux ovat siis tunnettuja kriittisen pedagogiikan tämän ajan teoreeti-
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koita ja he ovat kyenneet vakiinnuttamaan asemansa osana amerikkalaista kasvatustieteel-

listä yhteisöä. He molemmat ovat vaikuttaneet molemmat Miamin Yliopistossa 80-luvulta 

lähtien. Heidän tutkimuksiinsa kuuluu neljä pääaluetta: kriittinen pedagogiikka, kriittinen 

etnografia, kriittinen teoria ja monikulttuurinen kasvatus. He tarkastelevat koulua ja kasva-

tusta yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta ja painottavat että pedagoginen toiminta on 

saumattomasti yhteydessä koulun ulkopuoliseen maailmaan. McLarenin ja Giroux’n muok-

kaama kriittinen pedagogiikka on muodostunut monista eri ajatteluperinteistä, yhtäällä on 

esimerkiksi amerikkalainen progressivismi ja pragmatismi, feministisen ajattelun ideat, 

postkolonaalinen kritiikki, kun taas toisaalta on esimerkiksi kontinentaalinen ajattelu, Mar-

xin perintö ja dekonstruktionistien ajattelu. (Aittola & Suoranta, 2001, 7-9) 

2.2 Lähtökohdat 

Kriittisen pedagogiikan selkeä määritteleminen on mahdotonta, kuten useiden muidenkin 

koulukuntien ja lähestymistapojen. Kuitenkin on olemassa tyypillisiä piirteitä tai välttämät-

tömyyksiä, jotka määrittävät kriittistä pedagogiikkaa. Kriittiseen pedagogiikkaan voidaan 

sisällyttää joitain ydinkäsitteitä, kuten politiikka, kulttuuri ja talous. Politiikalla viitataan yh-

teisölliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan, jossa konstruoidaan identiteettejä, uu-

distetaan elämäntapoja ja luodaan merkityksiä. Kun kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa 

tuotetaan ja uudistetaan arvoja, elämäntapoja ja todellisuuskäsityksiä, puhutaan kulttuurin 

politiikasta. Kriittiselle pedagogiikalle on myös tyypillistä korostaa taloudellista merkitystä, 

jonka mukaan tulisi olla uusi etiikka, joka tähtää yhteisen hyvän talouspolitiikkaan, liike-

voittojen maksimoinnin sijasta. (Aittola & Suoranta, 2001, 12–13) 

McLarenin mukaan kriittisen pedagogiikan käsitys teoriasta on dialektinen. Koulutuksessa 

tämä tarkoittaa sitä, että kriittisen teorian tulee olla sekä osallistuvaa että osallistavaa. Mer-

kityksellisenä pidetään myös tiedon ja vallan jatkuvaa suhdetta. Tiedon käsitystä voidaan 

kuvata sosiaalisen konstruktionismin mukaiseksi. Kriittisessä pedagogiikassa ollaan kiin-

nostuneita tiedon sosiaalisesta merkityksestä, sen tehtävistä ja oikeuttamisesta pedagogisissa 

tilanteissa. Pedagogisilla tilanteilla ei tarkoiteta vain koululaitosta, vaan kaikkia julkisia ti-

loja ja paikkoja, joissa ihmiset tekevät ja rakentavat yhteistä sosiaalista todellisuutta. (Aittola 

& Suoranta, 2001, 13) 

Keskeistä kriittisen pedagogiikan teoriassa on idea kulttuurisista kamppailuista valta- ja ala-

kulttuureiden välillä. Ideologian käsite on myös keskeisessä asemassa ja sillä tarkoitetaan 
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niiden ideoiden, arvojen ja uskomusten tuotantoa ja ylläpitoa, joita ihmiset käyttävät arjessa 

ja avustavat kulttuurisen pääomansa kehittymistä. Diskurssilla puolestaan tarkoitetaan sel-

laisia puhetapoja ja käytänteitä, joilla elämästä otetaan selvää joita analysoimalla voidaan 

tutkia erilaisia tieto- ja valtasuhteita, kulttuurisia kamppailuja sekä ideologioita. Nykyisin 

kriittinen pedagogiikka joutuu arvioimaan sitä, mitä tarkoitetaan kun puhutaan eliitistä, alis-

tetuista tai yhteiskunnallisista taisteluista. Kriittistä pedagogiikkaa voidaan luonnehtia ideo-

logia- ja aikalaiskritiikiksi, joka tiedostaa ja ottaa kantaa yhteiskunnalliseen tiedon järjestyk-

seen ja jakeluun. Tärkeää on muistaa se, että kriittisen pedagogiikan mukaan tietty eliitti - 

nyky-yhteiskunnassa voidaan puhua taloudellisesta eliitistä - määrittelee sen, mikä aina yh-

teiskunnallisissa tilanteissa katsotaan oikeaksi tiedoksi. Eliitti määrittää tiedon järjestyksen 

ja lahjakkuuden käsitteen sekä koulutuslinjojen suunnat. Talouden kenttää ei tule siis pitää 

kaiken sosiaalisen ulkopuolisena mahtina, jolla olisi oikeus luoda sosiaalisia tosiasioita. 

Kriittisessä pedagogiikassa korostetaan, että opettajien tulisi säilyttää yhteiskunta ja kulttuu-

ripoliittinen voima sekä yhdistyttävä esimerkiksi vanhempien opiskelijoiden sekä muiden 

merkittävien tahojen vastustamaan luokkahuoneiden kapitalisoitumista. Kriittisen pedago-

giikan tulee olla antirasistista, antiseksististä ja antihomofobista. (Aittola & Suoranta, 2001, 

13–16) 

Freiren mukaan kriittisessä pedagogiikassa tulee asettua sorrettujen ja alistettujen asemaan 

ja tarkasteltava maailmaa heidän näkökulmastaan. Samalla täytyy vaikuttaa yhteiskunnalli-

sesti niin, että heidän äänensä saadaan kuuluviin. Kriittinen pedagogiikka vastustaa sekä 

teoin että sanoin köyhyyttä, rasismia, patriarkaattia ja luokkasortoa sekä puolustaa inhimil-

lisiä perustarpeita. Tämä tehtävä vaatii kykyä huomioida yhteiskunnan ja koulujen eri sidon-

naisuudet. Koulujen täytyy siis olla julkisia tiloja joissa tuotetaan kriittistä tietoa ja pyritään 

löytämään muutoksen mahdollisuuksia. Oppilaitten tulee hallita sosiaalisen muutoksen sekä 

kriittisen kansalaisuuden taitoja. (Aittola & Suoranta, 2001, 16–17) 

Keskeinen kysymys onkin, että kenen tulevaisuutta, tarinoita ja intressejä koulu edustaa ja 

rakentaa. Koulun käytänteiden tulee perustua julkiseen elävään filosofiaan, joka toimii poh-

jana opiskelijoiden ja opettajien elävälle kokemukselle, josta tulee pedagogisen toiminnan 

perusta. Opetussuunnitelmia tulee uudistaa sekä luokkahuoneita ja koulun ilmapiiriä demo-

kratisoida. Näiden lisäksi opettajan on oltava tietoinen yhteiskunnan luokkasuhteista, koska 

kasvatuksesta ja koulusta käytävä keskustelu on osa laajempaa keskustelua yhteiskunnan 

tilasta ja tulevaisuudesta. Giroux on uudelleen määritellyt opettajaa muutokseen tähtäävänä 

eli transformatiivisena intellektuellina. Tämä on vastanäkemys näkemykselle jonka mukaan 
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opettajan työ on opetuspakettien välittämistä opetusmenetelmien avulla. Jälkimmäinen rooli 

on ristiriidassa sellaisten käsitysten kanssa, jossa opettaja on aktiivinen opetussuunnitelman 

rakentaja ja sen soveltaja erilaisissa kulttuuris-sosiaalisissa tilanteissa. Opettajuus on siis 

ajattelemisen taitoa, joka kohdistuu opettamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Opettaja 

voidaan ajatella myös vastarinnan intellektuellina joka pystyy havainnoimaan opetuksen ja 

koululuokan sosiaalisen kanssakäymisen rakentavat ideologiat ja poliittiset intressit. Tälle 

ajatukselle on keskeistä se, että pedagogiikka ymmärretään poliittiseksi ja politiikka peda-

gogiseksi toiminnaksi. Näin ollen pedagogiikan politisoinnilla tarkoitetaan sitä, että opiske-

lijoille annetaan välineet huomata ja ymmärtää yhteiskuntamme taloudellisia, poliittisia ja 

sosiaalisia epäkohtia, sekä taistella epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. Politiikan pedagogi-

soimisella tarkoitetaan vuorostaan sellaisten pedagogisten toimintojen edistämistä, joissa ih-

minen nähdään kriittisenä toimijana eikä valmista tietoa anneta, vaan käydään kriittistä kes-

kustelua ja taistellaan paremman maailman puolesta. Rajoja ylittävällä pedagogiikalla tar-

koitetaan sitä että eri maailmasuhteiden tunnistamisen lisäksi, tulee olla myös kulttuurista 

ymmärrystä siitä miten ja miksi oma maailmasuhde on sellainen kuin se on. Tarvitaan siis 

dialogia ruohonjuuri tasolla sekä historiallisten ja rakenteellisten syntyehtojen erojen analy-

soimista. Rajoja ylittävät kasvattajat voivat parhaimmillaan auttaa ihmisiä yhteen keskuste-

lemaan eroista ja tunnistamaan kokemuksellisuutensa suhteessa toisiinsa, viemään eteenpäin 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta, taloudellista tasavertaisuutta sekä ihmisoikeuksien toteu-

tumista niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. (Aittola & Suoranta, 2001, 17–19) 

Näiden ajatuksien pohjalta ei voida määrittää opettamista puhtaaksi tiedon siirroksi tai ope-

tusmallien soveltamiseksi koulun käytänteissä. Opettamisella tarkoitetaan ennemminkin tie-

don organisointia ja integrointia sellaisiin prosesseihin, joiden tavoitteena on välittää tietoa. 

Pedagogiikka eroaa opettamisesta, sillä pedagogisessa toiminnassa opettajan ja oppilaan 

vuorovaikutus sijoittuu opetustilannetta laajempaan historiallisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin 

yhteyksiin, jotka osataan tunnistaa ja ottaa mukaan tietämistapahtumaan. (Aittola & Suo-

ranta, 2001, 20) 

Kriittisen pedagogiikan laajat näkemykset voidaan tiivistää muutamiin ydinlauseisiin. Nii-

den mukaan kriittisissä käytänteissä luodaan uusia tiedonmuotoja rikkoen vakiintuneita tie-

donmuodostumia, sekä rakennetaan monitieteistä ymmärrystä. Näissä käytänteissä esitetään 

myös kysymyksiä marginaalin ja normalisoidun vallan suhteista koulussa ja tarkastellaan 

historiaa osana suurempaa pyrkimystä määritellä uudelleen sekä valta että identiteetti rodun, 
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sukupuolen, luokan ja etnisyyden näkökulmista. Tärkeää on myös hylätä korkea- ja popu-

laarikulttuurin jaottelu, jotta opetussuunnitelmaan saataisiin arkitietoon perustuvaa kosket-

tavuutta. Ensisijaista kielen ja toimintatapojen määrittelyssä on eettinen kysymyksenaset-

telu. (Aittola & Suoranta, 2001, 23–24) 

Kriittinen pedagogiikka ei siis muodosta yhtenäistä teoreettista kehystä eikä ohjaa tiukasti 

mihinkään tutkimus- tai opetusmetodeihin. Yhteinen nimittäjä löytyy esimerkiksi kriittisen 

toiminnan tavoitteissa. Tässä tavoitteessa rohkaistaan persoonalliseen ja sosiaaliseen valtau-

tumiseen, sekä kritisoidaan sosiaalista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta ja luodaan 

uusia sosiaalisia käytänteitä. Kriittinen pedagogiikka on sen epäyhtenäisestä luonteesta huo-

limatta tarjonnut historiallisen, kulttuurisen, poliittisen ja eettisen suunnan niille, joilla on 

vielä ollut tarpeeksi rohkeutta vastarintaan, mutta myös uskoa toivoon sekä kasvatuksen 

mahdollisuuksiin. (Aittola & Suoranta, 2001, 26) 

2.3 Nykytulkintoja 

Nykyään, kun kriittisyydellä on laaja tarkoitusperä, sanaa on pyritty pesemään puhtaaksi sen 

laajemmasta yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Selkeimmin tämä näkyy amerikkalaisessa 

sanastossa, jossa kriittinen ajattelu tarkoittaa tehokasta ja pätevää ajattelua. Nykyään sanaa 

käytetään paljolti myös melkein kaikkea vastaan, voidaan olla samalla tavalla "kriittisiä" 

vaikkapa huumeita, suuryrityksiä, maahanmuuttajia tai terveydenhuoltoa kohtaan - ainoa si-

sältö sanassa onkin nyt se, että jotakin vastustetaan. Tällainen tulkinta sanasta ”kriittisyys” 

unohtuu lukiessaan Freiren tekstejä. Freiren käytössä kriittisyyden käsitteen tuli ilmentyä 

aina suhteessa siihen elämänmuotoon, jossa sitä harjoitettiin. Kriittisyys kohdistui yhteis-

kunnallisiin olosuhteisiin ja sen avulla pyrittiin rakentavasti muuttamaan olosuhteita. Kriit-

tisyyden lähikäsitteisiin kuuluvat progressiivisuus, subversiivisuus ja utooppisuuskin. (Tom-

peri, 2001, 62–63) 

Freire tunnettiin ongelmaperusteisesta asenteestaan jolla hän halusi vastustaa yksilöitä so-

peuttavaa ja passivoivaa kasvatusta. Hän kannatti dialogisuutta, jolla hän viittasi sekä ope-

tusstrategiaan että kumouksellisen toiminnan muotoon. Opetuksen oli siis tarkoitus kannus-

taa toimintaan ja muutokseen, eikä vain tiedon rakentumiseen. Freire ei korostanut oppimaan 

vain ongelmien kautta tai ongelmalähtöisesti, vaan oppimaan ongelmiin tarttumalla ja tart-

tumaan ongelmiin oppimalla. Oppimisen päämääränä oli saada aikaan parempi maailma eikä 
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varsinaisesti oppiminen itsessään. Ihmeellistä onkin, että vielä nykypäivänä opettajat, tutki-

jat ja virkamiehet kuvaavat koulutuksen tavoitteeksi varmistaa ihmisten mukautumisen tu-

levaan maailmaan - mitä se sitten kulloinkin on. (Tomperi, 2001, 62–63)  

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Yhdysvalloissa on muodostunut radikaalin ope-

tuksen teoria, joka on saanut jalansijaa. Tässä diskurssissa kehittynyt kriittinen pedago-

giikka, jota voidaan väljästi kutsua uudeksi kasvatussosiologiaksi tai kriittiseksi opetuksen 

teoriaksi, tavoittelee katsomaan kouluja niiden historiallisessa ja vallitsevan yhteiskunnan 

kontekstissa. Vaikka kriittinen pedagogiikka ei ole yhtenäinen diskurssi, siitä saadaan tärkeä 

vaihtoehto positivistiselle, historiattomalle ja politiikasta riisutulle diskurssille, joka vaikut-

taa koulutuspolitiikan liberaalien kriitikoiden omaksumiin analyysitapoihin, jotka ovat hal-

litsevassa asemassa opetuslaitoksissa. Kriittisen pedagogiikan tärkeimpiä tavoitteita on ko-

rostaa uudelleen politiikan ja vallan tärkeyttä yritettäessä ymmärtää koulujen merkitystä 

osana yhteiskunnan toimintaa. Kriittistä pedagogiikkaa käsittelevät kirjoitukset ovat tarjon-

neet radikaalin koulutusta koskevan teorian ja analyysin. Kirjoituksissa muodostetaan uusia 

diskursseja kriittisen yhteiskuntateorian eri aloilta ja samalla kehitetään uusia tutkimustapoja 

ja uusia metodologioita. Kriittistä pedagogiikkaa ei opeteta yhdessäkään koulussa tai yli-

opistossa, eikä siitä rakennu kokonaista teoriakokonaisuutta. Kriittisen opetuksen teoreetikot 

ovat yksimielisiä tavoittelussaan lisätä vähäosaisten toimintakykyisyyttä ja halussaan mini-

moida yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Pienestä vähemmistöstä 

yliopistojen ja koulujen opettajista muodostuvasta liikkeestä riittää tarpeeksi erilaisia haas-

teita opettajakunnan keskuuteen. Kriittisen pedagogiikan merkittävimpiä tehtäviä on ollut 

korostaa koululaitokselle politiikan ja kulttuurin piirissä olevaa etuoikeutettua asemaa ja ky-

seenalaistaa se. Merkittävät edistysaskeleet, joita on viimeaikoina tehty tiedon sosiologiassa, 

tietoisuuden historiassa, koloniaalisen diskurssin kriittisessä tutkimuksessa, kulttuurimarxis-

missa, mannermaisessa yhteiskuntateoriassa sekä feministisessä tutkimuksessa ovat ohjan-

neet ajattelemaan, että koulut eivät ole vain pelkkiä tietoa jakavia opinahjoja. Kouluja voi-

daankin pitää kulttuurisina keskiöinä, joissa erilaiset ideologiset, diskursiiviset ja sosiaaliset 

käytännöt taistelevat keskenään valtakamppailussa. (Giroux & McLaren, 2001, 29–30)  

Tämä uusi näkökulma tiivistyy ajatukseen kouluista valtakamppailun areenoina, joissa opis-

kelijat ja opettajat osallistuvat siellä saatujen kokemusten ja harjoitettujen käytäntöjen ni-

meämiseen milloin hyväksyen, milloin torjuen ne. Perinteinen näkemys luokassa annetusta 

opetuksesta on menettänyt uskottavuutensa. Kriittisen tradition edustajat tutkivat koulutus-

järjestelmää kulttuuripolitiikkana. Heidän mukaan koulutusjärjestelmä heijastaa sosiaalisen 
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elämän eri muotoja ja siihen liittyy aina tiettyjä valtasuhteita sekä yhteiskunnallisia käytän-

töjä. Kriittisen opetuksen teorian edustajat kannattavat näkemystä, jonka mukaan koulujen 

kulttuuripolitiikka ruokkii meritokraattista ammattilaisuuden ideologiaa ja rationalisoi tie-

don lähteen yhteiskuntaluokkien kaltaisiksi kerroksiksi, näin ollen korostaen epätasa-arvoa, 

rasismia ja seksismiä ja samalla hajottaa demokraattiset sosiaaliset suhteet korostamalla kil-

pailukykyä suosimalla miehiä, järkeä ja kulttuurista ryhmäkeskeisyyttä. (Giroux & McLa-

ren, 2001, 30–31)  

Väittäessään, ettei koulu tarjoa yksilölle tilaisuutta kehittää yhteiskunnallisia mahdollisuuk-

sia, radikaalin opetuksen teoreetikot ovat kyseenalaistaneet sen, että koulu olisi tärkein keino 

demokraattiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntajärjestyksen kehittymiseen. Heidän mielipi-

teensä on, että hyvätuloiset hyötyvät koulutuksesta huomattavasti enemmän kuin heikko-

osaiset. Pyrkiessään hajottamaan yleisen luulon siitä, että koulut olisivat demokraattisia ins-

tituutioita, radikaalit opetuksen teoreetikot ovat osoittaneet opetussuunnitelman tiedon ja po-

litiikan olevan riippuvaisia markkinoista ja talouden tilasta. Heidän kritiikkinsä on myös 

paljastanut, että opetuksen kriteereitä on mahdotonta irrottaa sosiaalisista ja taloudellisista 

ja institutionaalisista konteksteista. Näin ollen koulutusta täytyy tarkastella kulttuurisena ja 

historiallisena prosessina.  Kriittinen pedagogiikka sitoutuu siis sellaisiin oppimisen ja toi-

minnan muotoihin, jotka tukevat alistettuja ja marginalisoituja ryhmiä. Kriittinen pedago-

giikka tutkii asioita, joita pidetään itsestään selvinä, ongelmattomina, ja siksi se ajaa yhteis-

kunnallista muutosta sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Ilman näkemystä 

tulevaisuudesta kriittinen pedagogiikka rajoittuu osallistumisen metodiksi, joka pitää demo-

kratiaa päämääränä – eikä välineenä. (Giroux & McLaren, 2001, 32–37) 

Kriittisen pedagogiikan ajatteleminen kulttuuripolitiikaksi merkitsee sitä, että korostetaan 

kouluopetuksen ja pedagogiikan tärkeyttä yhteiskuntateorian ilmentäjinä. Jotkut koulutus-

politiikan tutkijat ovat turvautuneet kriittiseen yhteiskuntateoriaan nostaakseen esille sen, 

että kouluopetus on poliittinen hanke, tapa uusintaa tai korostaa tiettyjä diskursseja ja niihin 

kiteytynyttä tietoa ja valtaa. Monet opettajat ovat huomanneet, että kouluopetus muokkaa 

opiskelijoita, mutta opiskelijatkin muokkaavat kouluopetusta. Tämä asettaa sekä rajoituksia 

että mahdollisuuksia. Vaikka taloudelliset voimat ja valtiolliset toimet ovat tärkeitä koulu-

tuspolitiikkaa muokkaavia tekijöitä, tulisi niitä tarkastella sellaisten teoreettisten ajatusten 

valossa, jotka painottavat kielen, kulttuurin ja vallan rakentavaa roolia vaikutettaessa siihen, 

kuinka opettajat ja opiskelijat tuottavat ja vastustavat merkityksiä ja keskustelevat niistä 
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luokkahuoneessa. Tulisi analysoida sitä, miten kulttuurin ja kokemuksen diskursiivinen vä-

littyneisyys vaikuttaa osaltaan inhimillisestä toiminnasta ja kamppailusta. (Giroux & McLa-

ren, 2001, 40–42) 

 Jos opetussuunnitelma mielletään kulttuuripolitiikaksi, korostetaan sitä, kuinka tärkeää so-

siaalisten, kulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten kysymysten huomioonottaminen on 

kouluopetuksen, ymmärtämisen kannalta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opetuksen tärkeim-

mäksi tavoitteeksi muodostuu ehtojen luominen yhteiskunnalliselle muutokselle tekemällä 

opiskelijoista poliittisia subjekteja, jotka tiedostavat yhteytensä historiaan, rotuun, luokkaan 

ja sukupuoleen ja näin ollen tiedostavat voimat, jotka muokkaavat elämäänsä sekä ovat po-

liittisesti ja eettisesti motivoituneita taistelemaan inhimillisen vapauden ja itsenäisyyden li-

säämisen puolesta. Hanke kulttuuripolitiikan opetussuunnitelman muodostamiseksi koostuu 

radikaalin yhteiskuntateorian yhdistämisestä kritiikin ja mahdollisuuden kieleen. (Giroux & 

McLaren, 2001, 42) 

Puhuminen opetussuunnitelmasta kulttuuripolitiikan muotona merkitsee sitä, että myönny-

tään ajatukselle, jossa opetussuunnitelmaa ei kyetä tarkastelemaan sen eturistiriitojen ulko-

puolelta. Koska tieto ja sosiaalinen käytäntö käyvät mielekkääksi vain muodostamiensa ja 

legitimoimiensa ideologioiden ja representaation sisällä, on ensiarvoisen tärkeää analysoida 

opetussuunnitelmaa sen suhteessa intresseihin. Opetussuunnitelman taustalla on käsitys elin-

tavoista ja sen vuoksi sitä ei voi ymmärtää kokemuksen teorian ulkopuolella. Opetussuun-

nitelma on tiukasti sidoksissa opiskelijoiden kokemusmaailman muodostumiseen. Kulttuu-

ripolitiikkana opetussuunnitelma representoi tiettyjen etujen ja kokemusten muodostamia 

suhteita sekä myös kenttää, jolla kamppaillaan siitä, kenen käsitykset vallasta, historiasta, 

nykyhetkestä ja tulevaisuudesta hyväksytään. Opetussuunnitelmien tutkijat puhuvat mielel-

lään opetusteoriasta arkikielellä ja tutkivat keinoja tuottaa ja legitimoida opettajien ja alis-

tettujen ryhmien ääniä. Käsite ääni antaa tässä tapauksessa teoreettisen viitekehyksen sen 

kulttuurisen logiikan tunnistamiseksi. (Giroux & McLaren, 2001, 44–45) 

2.4 Kriittinen pedagogiikka koulumaailmassa  

Kriittisen pedagogiikan ominaisuuksia mainitaan valtakunnallisen perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (esimerkiksi laaja-alaisissa tavoitteissa kohta ”osaaminen, vaikut-

taminen ja kestävä tulevaisuus) (Opetushallitus, 2014), vaikkei sitä sellaisenaan opetetakaan 
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opettajankoulutuksessa. Kriittisen pedagogiikan periaatteita löytyy niin arvopohjasta, sisäl-

löistä ja tavoitteista sekä opettajat voivat soveltaa sen periaatteita opetuksessa enemmän tai 

vähemmän, tiedostaen tai tiedostamatta kyseisten periaatteiden olevan osa itse kriittistä pe-

dagogiikkaa. Kriittinen pedagogiikka on ehkä helpoin yhdistää sellaisiin aiheisiin, kuten 

kansalaiskasvatus, kriittinen ajattelu tai – lukutaito, taidekasvatus tai elämänkatsomustieto. 

Aiheiden ulkopuolella se näkyy myös opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhteessa, arvo-

kasvatuksessa ja ylipäänsä luokan ilmapiirissä.  

Eija Kauppinen kirjoituksessaan ”Kasvattajan rakkaus – vastavuoroisen pedagogiikan mah-

dollisuus” (2007, 92) esittää osallistavan kasvatuksen käsitteen, jolla tarkoitetaan perinteis-

ten valtasuhteiden purkamista pedagogiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennetaan yh-

dessä oppilaiden ja opettajien kesken tasa-arvoista ja vastavuorista oppimisyhteisöä. Hooks 

esittää teoksessaan Teaching to transgress (1994, 13–21), että osallistavan kasvatuksen 

avulla jokaisella on tasapuolinen mahdollisuus oppia. Kasvattajan tulee pitää huolta siitä, 

että hän voi täydellä teholla toteuttaa itseään ja näin ollen olla oppilaiden tukena heidän kas-

vaessaan kokonaisiksi, täysivaltaisiksi toimijoiksi. Vuorovaikutteiseen ja osallistamiseen ta-

voitteleva opettaja ei ole kiinnostunut vain oppilaan älykkyyden kehittämisestä, vaan hän 

pyrkii ymmärtämään ja tukemaan myös oppilaan hyvinvointia ja henkistä kasvua.  

Tällaisella vastavuoroisuuden pedagogiikalla on kuitenkin haasteita suomalaisessa koululai-

toksessa. Oppilaat nähdään liian usein pelkkänä yhtenäisenä joukkona, vaikka heillä on to-

dellisuudessa erilaiset taustat ja valmiudet toisiinsa nähden. Tämä tarkoittaa helposti, että eri 

oppilaiden äänet saavat eri painoarvon, mikä vaatii opettajalta erityistä herkkyyttä oppilai-

den välisten valtasuhteiden tiedostamiseen. Kauppinen haastatteluidensa perusteella on saa-

nut selville, että opettajat havaitsevat näitä valtasuhteita helpoiten luokkatilanteissa. (Kaup-

pinen, 2007, 93) 

Nykyäänkin törmäämme usein tilanteeseen, jossa koulumaailman arvot ja käyttäytymissään-

nöt ovat selkeästi vanhentuneita. Opetussuunnitelma ja oppimiskäsitykset uudistuvat koko 

ajan, mutta usein se on ristiriidassa oppilaiden kokemuksien kanssa. Yhä edelleenkin ideaali 

käsitys oppilaista muodostuu tottelevaisuuden, myönteisyyden ja hiljaisten työskentelytai-

tojen piirteistä. Usein nykyopetus saattaa olla behavioristista, jossa opettaja puhuu oppilai-

den kokemuspiirin ulkopuolisista asioista. Tavoitteena on häiriötön luokkatilanne, joka vaa-

tii ihanteellisia oppilaita jotka työskentelevät hiljaa, toisaalta hyvältä oppilaalta vaaditaan 
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myös aktiivisuutta. Vaikka tavoitteena on toimintakulttuuri joka on avoin ja vuorovaikuttei-

nen ja jossa oppilaalla on mahdollisuus osallistua sen kehittämiseen, noudattavat lapset tut-

kimustulosten mukaan koulun sääntöjä ja käytäntöjä kyseenalaistamatta. Lapset kokevat tar-

vitsevansa sääntöjä järjestyksen säilymiseksi, mutta oppilaiden ei odoteta tekevän aloitetta 

niihin liittyviin käytäntöihin. Jos aikuisella ja lapsella on eriävä mielipide jostain asiasta, on 

aikuisen mielipide uskottavampi ja oikeampi ja lapset kokevat, että viime kädessä aikuisen 

mielipidettä kuunnellaan. (Poikajärvi, 2007, 153–157) 

Oppilaat elävät jatkuvan arvioinnin alla, joka ohjailee oppilaita sekä myös opettajia oppi-

mistilanteissa. Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetus-

hallitus, 2004) mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata sekä kannustaa ja myös kuvata sitä 

kuinka oppilas on saavuttanut asetettuja tavoitteita. Se auttaa myös oppilasta muodostamaan 

käsitystä omasta oppimisestaan. Poikajärven tutkimuksessa lapset kokivat, että arviointia 

tarvitaan esimerkiksi sen vuoksi, jotta tiedettäisiin osataanko asia tai ollaanko asiassa hyviä. 

Nämä näkemykset antavat kuvan oppilaista ulkoa ohjautuvina, koska he tarvitsevat ulko-

puolisen aikuisen varmistuksen osaamisestaan. Oppilaiden mielestä arvioinnit ovat hyödyl-

lisiä, vaikkei juurikaan aina mieluisia. Arvosanojen vertailu on muun muassa yksi syy epä-

mieluisaan kokemukseen arvioinneista. Koulumaailman hengessä ilmenee siis selkeää risti-

riitaa virallisten tavoitteiden ja koulun arkityön välillä. Suorituspaineet, kilpailuhenkisyys ja 

opettajajohtoinen työtapa eivät edistä yhteistyövalmiuksia tai itsenäisyyttä vaan enneminkin 

lajittelee oppilaat paremmuusjärjestykseen. (Poikajärvi, 2007, 158–159) Koulussa harjoitet-

tava arviointi mielestämme sotii myös kriittisen pedagogiikan ajamaa tasa-arvoa opettajan 

ja oppilaan sekä oppilaiden välillä.  

Koulu ja opetustyö nähdään usein poliittisesti puolueettomina ja neutraaleina tahoina, mutta 

opettajat käyttävät kuitenkin työssään yhteiskunnallista valtaa. Heidän tehtävänään on sosi-

aalistaa kansa vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan odotuksen mukaisesti. Yhteiskuntapo-

liittinen järjestelmä sääntelee myös opettajien toimintaa eri tavoin ja sitä kautta rajaa heidän 

autonomiaansa. Vaikka sääntelyn muodot ovatkin historian saatossa muuttuneet, on vallan 

muotoja vielä olemassa, vaikka ne ovatkin vaikeasti havaittavissa. Opettajuus nähdään asi-

antuntijaksi kasvamisena, joka tarkoittaa sitä, että henkilö koulutuksen kautta omaksuu tälle 

ammatille tyypillisen normiston, arvomaailman sekä kielen, että käytänteet. Vuorikosken 

mukaan tästä näkökulmasta opettajan ammattilaiseksi kasvaminen voidaan nähdä myös 

alalle sopeuttamisena. Koulun ja opettajan neutraali olemus on pinttynyt yleiseen mielipi-
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teeseen sekä myös useiden opettajienkin mieleen. Opettajantyön poliittinen luonne on kui-

tenkin opettajan tehtäviin jo valmiiksi sisältyvä, joten näin ollen se ei ole voimakkaasti nä-

kyvä. (Vuorikoski, 2003, 45–46) Pohdimmekin onko tämän ammatin normistot otettava vas-

taan itsestään selvyyksinä ja annetaanko edes mahdollisuutta kritiikille. Kehitymmekö tule-

vina opettajina ylipäänsä edes itsekriittisiksi tai itsenäisiksi ajattelijoiksi ja pystymmekö näin 

ollen ohjaamaan lapsia tähän suuntaan? 

Kriittinen pedagogiikka kannustaa opettajia valveutumaan poliittisesti ja toimimaan yhteis-

kunnan demokraattisuuden ja avoimuuden puolesta. Opettajien tulisi saattaa oppilaat tietoi-

siksi vallan ja tiedon yhteyksistä. Opettajan tulisi ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus ja 

kyseenalaistaa itsestään selviä lähtökohta odotuksia. Jokaisella olisi myös tärkeä tunnistaa 

opetustyön piilossa tapahtuvat yhteiskunnalliset yhteydet ja vallanmuodot. (Vuorikoski, 

2003, 47) 

Giroux’n mukaan on tärkeää, että taiteilijat, opettajat ja muut vasemmistokulttuurin edustajat 

näkevät, että populaariset representaatiot toimivat lasten sosiaalisina diskursseina, joiden pe-

rustana toimivat julkiset kamppailut ja ne ovat usein sidoksissa yritysten etuihin. Kriittisten 

kasvattajien tulee kyseenalaistaa kenen näkökulmaan tällaiset representaatiot legitimoivat, 

mitä tarpeita niillä tyydytetään ja millaiset ovat näiden halujen rajat julkisuuden suhteen. 

Populaarikulttuurin kuva- ja äänimaailmassa kulttuuristen toisinajattelijoiden tulisi olla ky-

vykkäitä arvioimaan, miten tietyt moraaliset käsikirjoitukset ilmaistaan ja käytetäänkö niitä 

kaventamaan demokraattisten julkisen elämän tarjoamia mahdollisuuksia. (Giroux, 2001, 

228) 

Lasten ja nuorten tulee saada mahdollisuus muodostaa itse omat kertomuksensa. On tärkeää, 

että esimerkiksi opettajat antavat lasten puhua omista kokemuksistaan sekä asioista, joista 

heidän arkinen elämänsä muotoutuu, kuten alakulttuureista, tiedotusvälineiden mukana tu-

levista vaikutteista, sosiaalisesta mediasta ja niin edelleen. On siis opettajalta tärkeää tarjota 

lapsille mahdollisuuksia pukea heille keskeiset asiat sanoiksi. Yhtä tärkeää kuitenkin on, että 

kasvattaja tarjoaa lapsille sellaisiakin mahdollisuuksia, jotka sallivat heidän käsitteellistää 

oman maailmansa uudelleen ja kehittää käsityksen siitä, mitä merkitsee taistella omien ar-

vojensa puolesta. (Giroux, 2001, 228–229) 
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2.5 Opetussuunnitelmasta kriittisesti 

Kriittisessä pedagogiikassa opetussuunnitelmalla tarkoitetaan periaatteessa kokonaisvaltai-

sesti sitä ohjelmaa, jonka koulu tarjoaa oppilailleen (Siljander, 2002). Opettajan kasvatusta-

voitteiden tulisi nykyisin olla sopusoinnussa sekä opetussuunnitelman, että oppilaiden oppi-

miskokemusten kanssa. Tuleekin miettiä, missä määrin opetusta voi suunnitella etukäteen ja 

että tavoittaako suunnitelmat kaikenlaiset oppijat opetustilanteiden vaihtelevuudet ja opetta-

juuden eri puolet. Opetussuunnitelma on formaalia opetusta ja oppimista säätelevä ohjedo-

kumentti, jossa kerrotaan mitkä opetuksen ja oppimisen pyrkimykset ovat. Se sisältää viral-

lisesti hyväksytyt tavoitteet, sisällöt, arvopohjan, arvioinnin perusteet sekä jopa opetusme-

netelmiä. Kärjistettynä muilta tahoilta, kuten opetusministeriöltä tulevan opetussuunnitel-

man voidaan ajatella olevan hallinnollisesti opettajantyötä tiukasti ohjaava käytäntö, kun 

taas toisaalta opetussuunnitelma saattaa jäädä etäiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi, jolloin 

siitä tulee merkityksetön opettajan työlle. (Törmä, 2003, 83) 

Opetussuunnitelman perusteet luovat erilaiset virkamies- ja asiantuntijatyöryhmät, jolloin 

opetusalan ammattilaisten odotetaan noudattavan laatijoiden näkemyksiä hyvästä kasvatuk-

sesta. Usein opetussuunnitelmateksteissä esitetyt ihanteet saattavat olla ristiriidassa käytän-

nön toiminnan kanssa. (Törmä, 2003, 84) Nykyään opetussuunnitelmaa laaditaan myös kun-

nan, koulun ja jopa koululuokan tasolla, joten opettajat itse saavat lähemmän kosketuksen 

siihen ja pystyvät myös itse osallistumaan sen perusteiden pohtimiseen.  

Tänä päivänä suomalaisen koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman perusteissa pyritään 

olemaan nojautumatta selkeästi mihinkään tiettyyn ihmiskäsitykseen, eikä ihmiskäsityksen 

merkitystä pohdita sen syvällisemmin. Opetussuunnitelmien tavoitteet ovat usein niin yleis-

maailmallisesti sanottu, että niitä voidaan tulkita ja hyväksyä monista erilaisista lähtökoh-

dista. Arvosidonnaiset kasvatustavoitteet ovat muodostuneet yleisluontoisiksi ja väljiksi, ja 

tämä mahdollistaa opettajien henkilökohtaiset painotukset ihmiskäsityksen suhteen, ovathan 

opettajat vahvasti sidoksissa omaan aikakauteensa ja kulttuuriinsa. (Törmä, 2003, 85–86) 

Yksilöllisyyttä on pyritty korostamaan enenevissä määrin suomalaisessa opetussuunnitel-

mapuheessa. Lahelma (1999) on nostanut esiin kahden tendenssin ristiriitaisuuden käytän-

nön tasolla, jossa opetussuunnitelman tekstit antavat liiankin ristiriidattoman mielikuvan 

siitä, kuinka koulu kasvattaa autonomisia ja eettisesti vastuuntuntoisia kansalaisia. Yksilöl-

lisyyden jännite jää kouluyhteisön käytännössä usein liian vähälle huomiolle ja se konkreti-

soituu esimerkiksi kiusaamistilanteissa tai koulussa ilmenevässä rasismissa. Vallitsevasta 



55 

 

 

yksilöllisyyttä arvostavasta ajattelutavasta huolimatta nähdään usein opettajan oma persoo-

nallinen ja kriittinen ajattelu sekä erilaiset toimintatavat uhkana koulutuksen tasa-arvoisuu-

delle. Onkin esitetty kysymys, onko opettajan mahdollista toteuttaa omia innovaatioita ope-

tustyössään, jotka samalla seuraavat opetussuunnitelman perusteiden linjauksia ja joiden to-

teuttamisesta ei koidu haittaa muille kouluyhteisön jäsenille. Objektiivisuutta tavoiteltaessa 

opettajan on ongelmallista ilmaista omia arvojaan ja näin ollen arvokeskustelut jäävät vain 

pintatasolle. Opettajan autonomia onkin kytköksissä laajempaan pohdintaan siitä, kuinka 

tiukasti yhteiskunta ohjaa kasvatusta. (Törmä, 2003, 86–87) Onkin paradoksaalista, että 

opettajan tulisi käyttää omaa autonomiaansa ja rakentaa opetussuunnitelmaa voidakseen si-

toutua sen noudattamiseen, vaikka kuitenkin opetussuunnitelma on nimenomaan väline 

opettajan toiminnan kontrollointiin ja ohjaamiseen. (Törmä, 2003, 88) 

Koulu on tunnetusti hitaasti muuttuva instituutio, jossa traditionaaliset käytännöt elävät 

omaa elämäänsä ilman, että niiden merkitystä edes kyseenalaistetaan. Koulun kehitys tapah-

tuu usein erilaisten asiakirjojen sekä puheen tasolla, mutta ne eivät tavoita läheskään aina 

käytäntöä. Vakiintuneet asenteet, normit ja toimintatavat ovatkin usein täynnä piiloisia mer-

kityksiä ja ne muodostavat niin kutsutun piilo-opetussuunnitelman. Tälle ilmiölle on omi-

naista, että sen kuuluu jäädä piiloon, eikä siitä näin ollen keskustella avoimesti. Tämä vai-

kuttaa siihen, että piilo-opetussuunnitelma muokkaa uudestaan olemassa olevia valtaraken-

teita. Vallankäytöllä on yleensä negatiivinen kaiku, eikä siitä haluta puhua avoimesti. Opet-

taja ja opettajan toiminta on usein vallankäytön kohteen ja sitä kontrolloidaan monin eri 

tavoin. Esimerkkeinä toimivat ulkoa päin tulevat kehittämisehdotukset. Kouluyhteisöön liit-

tyvät vallankäytön keinot ja kommunikointimallit saattavat tulla esteiksi virallisten oppimis-

tavoitteiden toteutumiselle. Vaikka aidossa kasvatussuhteessa pyritään pois vallankäytön ja 

alistamisen ilmenemisestä, on kasvatuksessa kuitenkin kyse yhteiskuntaan liittyvästä risti-

riitaisesta toiminnasta. (Törmä, 2003, 109–110) 

Kun opettaja tietämättään tulee opettaneeksi sellaisia asioita, valmiuksia tai asenteita, joita 

opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu, on kyseessä piilo-opetussuunnitelma. Tässä tapauksessa 

opettaja luulee opettavansa jotain tiettyä asiaa, mutta oppijat oppivatkin jotain aivan muuta. 

Käytännön esimerkkinä mieleemme tulee esimerkiksi äidinkielentunti jossa opettajan tar-

koitus on opettaa lauserakenteita mutta oppilaat oppivatkin olemaan hiljaa välttääkseen ran-

gaistuksen.  Piilo-opetussuunnitelmaan kuuluvat toimintarakenteet, eli oppimisen sosiaaliset 

organisaatiomuodot ja kulttuuriset aikaan ja paikkaan sidotut uskomukset. Voidaankin sa-

noa, että piilo-opetussuunnitelmaa elää ja vaikuttaa opetuksen ja kouluyhteisön ytimessä; 
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koulun arjessa ja ihmisten kanssakäymisessä. Opettajalle on erittäin tärkeää eettisesti tiedos-

taa piilo-opetussuunnitelma. Varsinaisen opetussuunnitelman ja piilo-opetussuunnitelman 

raja on melko häilyvä ja opettajan voi olla vaikea tunnistaa, onko tullut välittäneeksi opetus-

suunnitelman mukaisen tavoitteen vai ovatko oppilaat omaksuneet piilo-opetussuunnitelman 

myötä jotain muuta. (Törmä, 2003, 110–112) 

Vaikka opettaja tiedostaisi välittämänsä piiloiset viestit, ja haluaisi muuttaa niitä, ei piilo-

opetussuunnitelmaa voida muuttaa yhden opettajan toimesta tai hyvällä tahdolla, vaan muu-

tos vaatii yhteistä tietoista työtä. Luultavasti koskaan ei päästä siihen pisteeseen, että hiljai-

nen normisto tulisi täysin näkyväksi, mutta se ei silti saisi olla ristiriidassa opetussuunnitel-

man tavoitteiden tai arvo- ja moraalipohjan kanssa. (Törmä, 2003, 113) 

Opetussuunnitelmassa on paljon ihanteita eettiseen kasvatukseen liittyen, mutta ne eivät va-

litettavasti aina näy koulun arjessa. Onko opettaja siis vastuussa tästä? Opettajaa on vaikea 

pitää vastuullisena sellaisesta toiminnasta, jota hän ei välttämättä itse edes tiedosta, eikä 

voida tuomita siitä, että hän noudattaa koulun yhteisesti hyväksyttyjä normeja, joita ei edes 

itse näe ongelmallisiksi. Opettajaa voi kuitenkin pitää vastuussa siitä, jos hän ei kykene pe-

rustelemaan omia toimintatapojaan tai kyseenalaista kasvatuksellista toimintaa häiritseviä 

epäkohtia ja herätä keskustelua työyhteisössä. Tulisikin olla koko kouluyhteisön vastuussa 

piilo-opetussuunnitelman läpinäkyväksi tuominen, jotta moraalisesti arvelluttavat toiminta-

rakenteet hajotettua. Eettinen kasvatus tulisi toteutua sekä yksilöiden että yhteisön toiminta-

tavoissa, eikä se voi perustua pelkästään opetussuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. 

(Törmä, 2003, 126–128) 
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3 Opetussuunnitelmatutkimus 

3.1 Opetussuunnitelma käsitteenä 

Opetussuunnitelman käsitettä on yksiselitteisesti hankala määrittää sen muodostaman laaja-

alaisen, yhteiskunnallisen ja ihmistieteellisen luonteensa vuoksi. Tämän vuoksi on mahdol-

lista vain kuvailla sitä erilaisista lähtökohdista, eikä näin ollen opetussuunnitelman määrit-

tely ratkaise opetussuunnitelmaan sisältyviä ongelmia, vaan tarjoaa katsontakantoja ongel-

mien tarkasteluun ja tämän vuoksi opetussuunnitelman määrittely, eli kuvaaminen, on tar-

peellista. Opetussuunnitelman kuvaaminen on jaettu kahteen eri näkökulmaan; toisaalta se 

on nähty historialliseen aikaan, sosiaaliseen paikkaan ja yhteiskuntarakenteisiin sitoutuvana 

koulussa tapahtuvan toiminnan ohjaamisen välineenä, mutta toisaalta opetussuunnitelma 

nähdään opettajan työtä tukevana dokumenttina. Useat tahot ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, 

että opetussuunnitelma on keskeinen dokumentti, jolla ilmaistaan koulutusta koskevaa tah-

toja ja tavoitteita. Näin saadaan siis kaksi karkeasti jaettua näkökulmaa; yhteiskunnallis-po-

liittinen ohjausväline tai opetuksellinen työväline. (Vitikka, 2009, 49–50) 

Opetussuunnitelman määrittelyssä on pyritty pääsemään selvyyteen erilaisten tasojen avulla. 

Eri tasojen määrittelyssä on lähdetty liikkeelle etukäteissuunnitelmasta, toteutetusta ja oppi-

laiden kokemasta opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelmaa on lähdetty määrittelemään 

myös valtakunnallisen opetussuunnitelman, kunnan opetussuunnitelman, opettajan laatiman 

opetussuunnitelman ja oppilaiden kokeman opetussuunnitelman kautta. Näille kaikille taso-

jaotteluille on yhteistä, että opetussuunnitelma on jaettu kirjoitettuun ja toteutettuun opetus-

suunnitelmaan. (Vitikka, 2009, 50–51)  

Opetussuunnitelman eri tasot ovat luonteeltaan sekä muuttuvia että muutettavissa, eivätkä 

ne ole välttämättä helposti yhteensovitettavissa. Eri tasoilla toimivat opetussuunnitelmat 

ovatkin jaoteltu seuraavanlaisesti: 1. Ideaalinen opetussuunnitelma, eli erilaisten komiteoi-

den sekä yhteisöjen näkemys opetussuunnitelman luonteesta. Tällainen opetussuunnitelma 

sisältää erilaisten arvojen ja ideologioiden ajatuksia ja korostaa niiden mukaista opetusta. 2. 

Formaali opetussuunnitelma, joka on valtion tai paikallisten valtuustojen laatima opetus-

suunnitelma. Tämä sisältää osan ideaalisesta opetussuunnitelmasta ja samanaikaisesti osia 

muista yhteiskunnallisesti tärkeinä pidetyistä tiedoista ja taidoista. Tällainen opetussuunni-

telma on lähinnä hallinnollinen näkemys opetussuunnitelman sisällöstä ja siitä, mihin sen 
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tulisi pyrkiä. 3. Havaittu opetussuunnitelma, joka on opettajan työn kautta tehty tulkinta for-

maalista opetussuunnitelmasta. Se on näkemys siitä, mitä opetussuunnitelman tulisi tarkoit-

taa käytännön tasolla. Formaalin ja havaitun opetussuunnitelman välillä voidaan ja usein 

havaitaan selkeitä ristiriitoja. 4. Operationaalinen opetussuunnitelma. Tätä opetussuunnitel-

maa toteutetaan kouluissa. Ero havaittuun opetussuunnitelmaan on se, että operationaalinen 

opetussuunnitelma on se, mitä opettaja toteuttaa työssään. Usein havaittu ja operationaalinen 

opetussuunnitelma ovat ristiriidassa keskenään. 5. Kokemuksellinen opetussuunnitelma, 

joka muodostuu oppilaiden kokemuksista operationaalisesta opetussuunnitelmasta. (Vi-

tikka, 2009, 51–52)  

Opetussuunnitelman eri tasojen jaotteluun liitetään piilo-opetussuunnitelman käsite. Piilo-

opetussuunnitelmalla tarkoitetaan suunnittelemattomia ja ilman opettajan tarkoitusta saatuja 

oppimiskokemuksia. Nämä liitetään usein myös koulutuksen ei-toivottuihin vaikutuksiin. 

Piilo-opetussuunnitelman käsitettä on käytetty myös selventämään ristiriitaa suunnitellun 

opetussuunnitelman sekä toteutuneen opetussuunnitelman välillä. Piilo-opetussuunnitelma 

käsittää koulun toimintakulttuurin sekä opetuksen ulkopuolelle jäävät järjestelykysymykset, 

oppilas-oppilas – ja opettaja-oppilassuhteet, eli piilo-opetussuunnitelma ja opetussuunni-

telma muodostavat ikään kuin kaksi erilaista toimintasuunnitelmaa, jotka molemmat ilme-

nevät yhtä aikaa opetuksessa.  (Vitikka, 2009, 51)  

Yksinkertaisimmillaan opetussuunnitelmalla tarkoitetaan opetuksen suunnittelemista etukä-

teen. Sen tarkoituksena on ohjata ja määrittää koulutusta, opetusta, opiskelua ja oppimista. 

Opiskelijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalle tarjotaan oppimiskokemus-

ten etukäteissuunnittelua. Opetussuunnitelman käsite sai lähtökohtansa J. Bobbitin 1918 kir-

joittamasta teoksesta The Curriculum. Hänen pohdiskellessa koulua yleisesti, hänen perus-

tavanlaatuiseksi radikaaliksi ideakseen muodostui, että koulun tulisi valmentaa lapsia aikui-

sen elämään ja täten aikuisten elämän tulisi olla opetussuunnitelman päämäärien ja tavoit-

teiden lähde. Opetussuunnitelman historiallisessa tarkastelussa puhutaan yleensä kahdesta 

perinteestä, Lehrplan- ja Curriculum-malleista. Lehrplan sai alkunsa saksalaiselta Herbar-

tilta ja hänen seuraajiltaan ja Curriculum yhdysvaltalaiselta Deweyltä ja hänen seuraajiltaan. 

Herbartin mallissa esitetään oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä tuntijako ja oppimäärät. 

Herbart korostikin järjen ja tiedon merkitystä joten hänen mallinsa toimi esikuvana rationaa-

listen opetussuunnitelmien laadinnalle. Deweyn käsitys taas perustui lapsen kokonaiskehi-

tyksen kuvaamiseen ja se olikin Lehrplan-mallia vapaampi. Dewey piti erityisen tärkeänä 
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toiminnan kuvausta opetussuunnitelmassa eikä hän halunnut sitoa opetussuunnitelmaa aine-

jakoiseen opetukseen vaan yleensäkin lapsen elämään. Pragmatistina Dewey korosti käytän-

nön ratkaisuja enemmin kuin systemaattisia tavoitteenasetteluja. Näin ollen voidaan ajatella 

että Lehrplan-mallilla tarvoitetaan enemmänkin lukusuunnitelmaan, kun taas Curriculum-

malli tarkoittaa oppilaan toimintaan liittyviä oppikokemusten suunniteluja. (Karjalainen 

et.al., 2007, 26; Malinen, 1985, 17–18)  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee tiedostaa se, kenelle se laaditaan. Esimerkiksi perus-

koulun opetussuunnitelman voidaan ajatella olevan tarkoitettu kouluille, opettajille ja lasten 

vanhemmille. Oletetaan, että oppilaat eivät lue opetussuunnitelmaa ja suuntaa opiskeluaan 

sen mukaan. Opetussuunnitelman käsitteessä tulee erottaa kolme ulottuvuutta; kirjoitettu 

opetussuunnitelman, opetettu opetussuunnitelma ja opittu opetussuunnitelma. (Karjalainen 

et. al., 2007, 28) 

Millä tahansa määritteellä opetussuunnitelmalla tulee olla kuitenkin käytännöllisesti vaiku-

tuksellinen ja tuottava merkitys. Sen täytyy siis tarjota paljon enemmän kuin lausuntoja tie-

don sisällöstä tai oppiaineista, joita koulun tulee opettaa. (Kelly, 1999, 3) Mielestämme tämä 

määritelmä opetussuunnitelmasta on erittäin relevantti ja vastaa meidän ajatustamme ope-

tussuunnitelman paikasta opettajantyössä, eli opetussuunnitelman tulisi jättää paljon tulkin-

nanvaraa ja toimia ennemminkin suosituksena ja taustatukena opettajan työssä. 

3.2 Opetussuunnitelma koulutuksessa 

Vitikan mukaan (2009) opetussuunnitelma on osa ylhäältä annettua opetuksen ohjausjärjes-

telmää. Näin ollen se toimii opettajan työtä ohjaavana asiakirjana. Muita valtakunnallisia 

osia ohjausjärjestelmän mukaan ovat perusopetuslaki ja valtioneuvoston asetus opetuksen 

yleisistä tavoitteista ja tuntijaoista. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon 

lakiasetuksen tavoitteet ja täydentää niitä. (Vitikka, 2009, 65–66)  

Opetussuunnitelma muodostaa opetuksen perustan, ja se vaikuttaa olennaisella tavalla muo-

dostuvaan kokonaisuuteen. Tämän vuoksi opetussuunnitelman tulee olla osa opettajan ope-

tuskäsitystä ja henkilökohtaista käyttöteoriaa (Krokfors & Patrikainen, 2006, 39). Opetus-

suunnitelman myötä muodostuu opettajan professio ja se toimii sen elementtinä sekä ohjeena 

että työvälineenä. Parhaimmassa tapauksessa opetussuunnitelman yhdistää opettajan teo-

reettisen ja käytännöllisen osaamisen. (Vitikka et al., 2012, 28) 
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Se miten oppimisympäristössä tulkitaan tiedon olemus eli, mitä on tieto, miten sitä hankitaan 

ja käytetään muodostavat opetussuunnitelman tiedollisen pohjan ja perustan. Pedagogisena 

perustana opetussuunnitelmalle puolestaan toimii oppimisympäristössä tapahtuvat toimin-

not, käytettävät menetelmät sekä yksilöiden ja ryhmien väliset vuorovaikutustilanteet. Ope-

tussuunnitelmaa pidetään oppimisympäristön tulkkina ja toteutussuunnitelmana. Sen voi 

nähdä toimivan tietynlaisena karttana, jossa kuvataan oppimisympäristön ulottuvuudet, pe-

rusteet ja vaihtoehdot. Nimenomaan tämä laajentaa opetussuunnitelmaa pedagogisena käsit-

teenä ja dokumenttina, mikä olisi huomioitava myös opettajankoulutuksessa. (Vitikka et al., 

2012, 28)  

3.3 Opetussuunnitelmatutkimus 

Opetussuunnitelmatutkimus voidaan käsittää monitieteellisenä opetuksen käytäntöjen tutki-

muksena. Opetussuunnitelmat eri tasoilla kokoavat yhteiskunnalliset käsitykset moraalista, 

yhteiskunnan ja yksilön suhteista, poliittisista painotuksista sekä vallitsevasta kulttuurisesta 

ilmapiiristä ja tätä kautta ne määrittävät mitä opetetaan ja miten opetetaan. Opetussuunnitel-

matutkimus avaa opettajankoulutukseen sekä opettajan työhön yhteiskunnallis-historiallisen 

näkökulman. (Vitikka et al., 2012, 28) 

Laajemmassa muodossaan opetussuunnitelmatutkimus kattaa koko koulutustutkimuksen 

alueen, jolla tarkoitetaan koulutustavoitteiden, koulutusrakenteiden, koulutusprosessien ja 

koulutusresurssien tutkimusta. Näillä kaikilla on vaikutuksensa opetussuunnitelmien tavoit-

teisiin, rakenteisiin, ohjausprosesseihin ja resursseihin. Opetussuunnitelmatutkimuksen 

taustalle tarvitaan aina tietoa kasvatusfilosofiasta, esimerkiksi arvoista ja normeista, oppimi-

senpsykologiasta, kulttuurin kehittymisestä, yhteiskunnan ja yksilöiden edellyttämistä pe-

rustiedoista sekä työelämän tarpeista. Tämä tutkimusalue on siis hyvin laaja ja perustiedon 

tulkinnan seurauksena opetussuunnitelmissa ilmeneekin aina uusia tutkimustehtäviä. (Mali-

nen, 1985, 171) 

Käytännön kannalta tärkeitä tutkimusongelmia opetussuunnitelmatutkimuksessa voivat olla 

esimerkiksi 1) oppiaineiden tuntijaon rakentaminen, 2) koulutuspoliittisten tavoitteiden ja 

oppilaiden persoonallisuuden kehittämistavoitteiden suhde; miten ne sovitetaan yhdeksi ko-

konaisuudeksi, 3) opetuksen suunnitteluprosessin desentralisoiminen ja järjestäminen pai-

kallisella tasolla, 4) koko ikäluokan yhteisen opetuksen toteuttaminen parhaalla mahdolli-

sella tavalla; esimerkiksi erityiskasvatukselliset tarpeet. (Malinen, 1985, 172) 
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Opetussuunnitelmatutkimukset jaetaan usein perus- ja kehittämistutkimuksiin. Perustutki-

muksella tarkoitetaan perustiedon hankkimista opetussuunnitelmien laatimista varten ja teo-

reettisten puitteiden muodostamista opetussuunnitelmille sekä tutkimuksen menetelmien ke-

hittämistä. Tärkeää on opetussuunnitelman tehtävien, rakenteen ja organisoinnin tarkastelu 

sekä erilaisten päätelmien teko opetussuunnitelmasta ja opetuksen tehtävistä. Voidaan myös 

tutkia koulutuksen sisältöä tai opetustapahtumaa tai tehdä oppimis- ja kehityspsykologista 

tutkimusta. Kehittämistutkimuksissa taas perustehtävinä on laatia opetussuunnitelma ja 

viedä se sitten kentälle. Kehittämistutkimukselle on olennaista kehittämistavoitteiden ja ke-

hittämisprosessin suunnittelu. On myös olennaista tehdä seurantatutkimusta kehittämispro-

sessista ja kartoittaa kenttää sekä ennen kehittämistä että sen jälkeen. (Malinen, 1985, 173–

174)  

3.4 Opetussuunnitelman arviointi ja kehitys 

Opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman toimivuuden arvioinnin on oltava jatkuvaa. 

Arvioinnilla tarkoitetaan toteutuvan opetussuunnitelman havainnointia sekä vertaamista kir-

joitettuun suunnitelmaan. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on keskeistä suunnitella sellais-

ten menettelytapojen kokonaisuus, joiden avulla opetuksen toimivuutta pystytään tarkkaile-

maan ja jonka seurauksena erilaisiin ilmeneviin ongelmiin voidaan puuttua nopeasti. (Kar-

jalainen & Alha, 2007, 93)  

Opetussuunnitelman toimivuutta voidaan arvioida sekä laadullisesti että määrällisesti. Työs-

sämme keskitymme laadulliseen arviointiin. Laadulliseen arviointiin liittyvät koulutuksen 

sisällöllisen tarkoituksenmukaisuuden ja sen tuottamien oppimistuloksien tarkkailu. Jotta 

koulutus pysyisi korkeatasoisena, tulisi opetussuunnitelmaa arvioida ainakin kuuden arvi-

oinnin tehtävän mukaisesti. 1) Koulutuksen tuottama oppimisen analyysi: Onko oppiminen 

tavoitteiden suuntaista, tähdätäänkö syvälliseen oppimiseen vai pelkkään suorittamiseen, 

jääkö oppiminen pinnalliseksi vai onko se ymmärtävää? 2) Koulutuksen tavoitteiden ja si-

sältöjen ajanmukaisuus: Ovatko sisällöt oleellisia, tarvitseeko jotain muuttaa? 3) Koulutus-

ohjelman rakenteen ja opetussuunnitelmamallin relevanttisuus: Tukeeko opintojen jakautu-

minen erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja opintojaksoiksi oppimista? Toimiiko oppiaineiden yh-

teistyö ja integraatio? Löytyykö koulutuksesta oppimistuloksia ja etenemistä haittaavia ra-

kennetekijöitä? Tuetaanko opiskelijoita riittävästi? 4) Ovatko opintojaksojen laajuudet ja 

niiden vaatimat työpanokset suhteessa toisiinsa? 5) Opetusmenetelmät ja työmuodot: 
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Ovatko opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät parhaat mahdolliset ja tarkoituksen mu-

kaisia? 6) Opetusresurssit: Ovatko resurssit riittävät ja käytetäänkö niitä hyvin? Jaksavatko 

opettajat työssä? (Karjalainen & Alha, 2007, 93–95)  

Kari (1994, 91) perustaa oman ajattelunsa hyvästä opetussuunnitelmasta perustavanlaatui-

seen ajatukseen siitä, ettei ”mikään ideologinen, poliittinen tai muu aatteellinen tavoitteen-

asettelu saa rajoittaa kasvavan tai koulutettavan pyrkimyksiä etsiä itse omaa ihmisyyttään 

ja samalla paikkaansa yhteiskunnassa”. Hän on myös sitä mieltä, että opetussuunnitelman 

yksi tärkeimmistä hyvistä ominaisuuksista on se, että se antaa opettajalle menetelmällisen 

vapauden toimia työssään opetussuunnitelman rajoissa. Kangasniemi (1981) ja Kansanen 

(1985) ovat tiivistäneet seuraavanlaisesti: 1. Opetussuunnitelma toimii hallinnollis-pedago-

gisena kontrollijärjestelmänä, ja sen avulla pidetään yllä koulutuksellisia traditioita. 2. Ope-

tussuunnitelma edistää koulutuksen kehitystä ja yhdistää eri kouluasteita sekä tuo esiin kou-

lutuspoliittisia tavoitteita. 3. Opetussuunnitelman tulee esittää oppiaineiden väliset suhteet 

tuntijakojen muodossa. 4. Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa pedagogisilla periaat-

teilla, tavoitteilla sekä koulutyöhön ja koulutoimintaan liittyvillä normeilla. 5. Opetussuun-

nitelman tulee ohjata koulussa tapahtuvaa arviointia. Kari (1994, 92) esittää oman luette-

lonsa hyvän opetussuunnitelman tuntomerkeistä. Tärkeimpiin tuntomerkkeihin kuuluvat 

systemaattisuus, eli opetuksen suunnitelmallisuus; adekvaattisuus, eli käytetyn opetussuun-

nitelman taso suhteessa kohderyhmään; tasapainoisuus, eli opetussuunnitelman kehittämis-

kyky oppilaan persoonallisuuden kaikkiin osa-alueisiin; jatkuvuus, eli opetussuunnitelman 

koulutuksen jatkuvuutta edistäminen; joustavuus, eli opetussuunnitelman muuntautumisky-

kyisyys yhteiskunnan suurten muutosten mukana sekä tehokkuus, eli yhteiskunnan odotuk-

set koulutuksen tehokkuudesta. Oman tutkimuksemme kannalta haluamme ottaa selvää ope-

tussuunnitelman suunnittelu- ja kehittämisprosessin takana olevasta arvopohjasta, tavoit-

teista, menetelmistä sekä suhteesta vallitsevaan koulutusrakenteeseen. Haluamme myös ot-

taa huomioon yleiset yhteiskunnassa vallitsevat normit, arvot ja asenteet. 



63 

 

 

4 Tutkimuksen toteuttaminen  

Tutkimusta varten haastattelimme Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokan-

opettajakoulutukseen tähtäävän opetussuunnitelman suunnitteluun osallistuvia osapuolia. 

Teimme teemahaastattelun, jonka teemoina toimivat lähtökohdat, arvot, tavoitteet, menetel-

mät ja painotteisuudet. Haastattelimme jokaista henkilöä yksitellen ja haastateltavat saivat 

teemat etukäteen tarkasteltaviksi. Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua haas-

tattelumenetelmää, jossa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

Teemahaastattelussa korostetaan haastateltavan elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään 

aiheesta. Haastattelu etenee teemojen varassa, jolloin se vapauttaa haastattelun tutkijan nä-

kökulmasta ja tuo esiin tutkittavien äänen. Haastattelussa keskiöön asetetaan siis ihmisten 

tulkinnat asioista ja niiden merkityksistä. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta 

haastattelua kuin strukturoitua haastattelua, mutta siinä on yksi aspekti, kaikille samat teema-

alueet, joiden vuoksi sitä kutsutaan puolistrukturoiduksi haastatteluksi. (Hirsjärvi & Hurme, 

2000, 47–48)   

4.1 Tutkimusprosessi  

Tutkimuksemme lähti liikkeelle kandidaatintyötämme muokkaamalla, jotta saisimme siitä 

sopivan teoriapohjan tulevaa tutkimustamme varten. Laajensimme pragmatismi-osiota saa-

daksemme siitä kattavamman ja moniulotteisemman kokonaisuuden, koska ko-

emme sen olevan teoriapohjamme perusta ja lähtökohtana kaikelle tarkastelulle. Pragmaat-

tista näkökulmaa laajensimme kriittiseen pedagogiikkaan sen ollessa vahvasti kytköksissä 

omaan kasvatusfilosofiseen näkemykseemme ja koemme, että pragmatismin näkökulmat tu-

kevat kriittisessä pedagogiikassa painotettavia asioita. Olimme kiinnostuneita opetussuun-

nitelmasta ja siihen liittyvästä työstä, joten kandidaatin työmme ohjannut henkilö opasti 

meitä kohdentamaan tutkimuksemme tiedekunnan, erityisesti luokanopettajakoulutuksen, 

uuden opetussuunnitelman työskentelyvaiheisiin ja sen tuomiin mahdollisiin muutoksiin. 

Päätimme, että haluamme kuulla kokemuksia henkilöiltä, jotka ovat mukana tämän uuden 

opetussuunnitelman luomisessa ja analysoida heidän mielipiteitään asiaan liittyen pragma-

tististen ja kriittisen pedagogiikan värittämien lasien läpi. Päätimme tehdä diskurssianalyy-

sin neljästä teemahaastattelusta, jotka toteutimme haastattelemalla sekä prosessin johtoryh-

män henkilöitä että painotteisuuksiin liittyvän asiantuntijaryhmän henkilöitä. Diskurssiana-
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lyysiin päädyimme kriittisen luonteensa vuoksi ja koimme, että sen avulla pystymme par-

haiten tarkastelemaan opetussuunnitelmatyön taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koimme puo-

listrukturoidun teemahaastattelun tarpeeksi väljäksi, jonka vuoksi se mahdollisti avoimen 

keskustelun aiheesta.   

Haastattelimme henkilöitä tiiviillä aikataululla. Pääsimme tekemään kolme haastatte-

lua kasvokkain ja yhden Skypen välityksellä. Mietimme, mitkä teemat olisivat sopivia haas-

tatteluun pragmatistisista ja kriittisistä lähtökohdista. Halusimme, että teemat avaisivat ope-

tussuunnitelman yhteyttä tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen tilaan sekä avaisi suunnittelun 

kulttuuria. Nauhoitimme haastattelut, joista yhden olimme haastatelleet yhdessä ja loput yk-

sin. Litteroimme molemmat kaksi haastattelua, jonka jälkeen luimme tekstiä läpi etsien eri 

diskursseja.   

Lukiessamme aineistoa läpi kirjasimme joka kerralla ylös tekstistä nousevia diskursseja. Ky-

seiset diskurssit pomppasivat silmiimme lähinnä tutkimuksemme vahvan teoreettisen viite-

kehyksen vuoksi, jossa painottuu kasvatuksen ja koulutusjärjestelmän yhteiskunnalli-

suus. Etsimme siis diskursseja, joihin liittyy pragmatismista tai kriittisestä pedagogiikasta 

kumpuavia näkökulmia. Luettuamme tekstit useaan otteeseen aloimme hahmottaa suurem-

pia teemoja, joiden alle poimimamme diskurssit asettuivat. Aineistosta löytyi muutokseen, 

vaikuttamiseen, yhteisön toimintakulttuuriin, yhteiskunnan asenteelliseen ilmapiiriin ja kou-

lutuksen taustatekijöihin liittyviä diskursseja sekä diskurssi, joka ilmentää ristiriitaisia käsi-

tyksiä painotteisista opinnoista.   

Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi onnistui hyvin suunnan vaihdoksista ja pienestä epätie-

toisuuden puuskista huolimatta. Koemme, että tutkimusta oli antoisaa tehdä ja toivomme, 

että ihmiset jotka lukevat tätä innostuisivat pohtimaan esimerkiksi koulutuksen ja opetus-

suunnitelman takana vaikuttavia normeja, asenteita ja arvoja syvemmin.   

4.2 Tutkimusmetodi  

Käytämme tutkimuksessamme tutkimusmetodina diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysi on 

menetelmä, jota käsitellään ensisijaisesti kriittisen ajattelun näkökulmasta. Yleensä diskurs-

sianalyyttistä kenttää yritetään hahmottaa kokonaisuutena ja kuvata, kuinka sen osat, tradi-

tiot ja kysymyksenasettelut poikkeavat toisistaan ja toisaalta tukevat toisiaan. Tavoitteena 

on havainnollistaa, kuinka nämä eri diskurssianalyyttiset lähestymistavat ovat filosofisia ja 
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ideologisia kannanottoja käyttämämme kielen ja kokemamme todellisuuden väliseen suh-

teeseen. (Pynnönen, 2013, 4) Tutkimme työssämme siis diskursseja. Diskurssintutkimuk-

sella voidaan yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että tutkitaan kieltä käytössä ja kielen-

käyttöä sosiaalisena toimintana (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 28).  

Diskurssien tutkimus suuntaa mielenkiintonsa siis ihmisten rooliin vuorovaikutteisina sosi-

aalisina olioina, ja erityisesti siihen tapaan, jolla he tuottavat itsensä, olemisensa ja maail-

mansa. Sekä puhe että tekstit eivät vain ilmennä jotain olemassa olevaa, vaan luovat sosiaa-

lista maailmaa yhtenään. Kielenkäyttö kiinnostaa sellaisena kuin se arjessa esiintyy, todel-

listen ihmisten tuottama kieli todellisessa yhteiskunnassa. Yhtäaikaisesti tutkitaan myös kie-

lenkäytön tilannesidonnaisuutta; muiden suurempien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia 

sekä sen seurauksia ja vaikutuksia. Suuremmiksi tekijöiksi voidaan määrittää esimerkiksi 

yhteiskunta tai historia. (Pynnönen, 2013, 5) Minkään diskurssin merkitys ei ole siis py-

syvä, vaan kontekstisidonnainen ja dynaaminen. Konteksti onkin diskurssintutkimuksen 

keskeisin käsite. (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 28–29). Meidän tapauksessamme tutki-

musaineiston kielenkäyttöön liittyvät vahvasti yhteiskunta, arvot ja normit sekä muut ylei-

sesti hyväksytyt asenteet.    

Diskurssintutkimuksessa yhdistyy ja yhdistetään kielenkäytön mikrotaso, sekä laajemmin 

yhteiskunnan makrotaso. Kielenkäyttö nähdään yhtenä osana suurempaa aika- ja tilannejat-

kumoa ja suhteutetaan siihen. Diskurssien tutkimus on siis tutkimusta kielen, sen käytön 

sekä todellisuuden ja maailman välisestä suhteesta. Kielenkäyttö on yhteiskunnallista toi-

mintaa; sillä on reunaehdot, normit ja seuraukset. Diskurssintutkimus nojautuu useiden kie-

likäsitysten joukosta funktionaaliseen kielikäsitykseen, jossa korostetaan kielen tilantei-

suutta sekä kielen käyttötarkoitusta. Kielelliset merkitykset ovat siis kontekstisidonnaisia ja 

ne syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kieli tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia valita, 

eli kielellisiä resursseja, joiden avulla merkityksiä luodaan eri tilanteissa. (Pynnönen, 2013, 

5)    

Pynnösen mukaan (2013, 5-6) funktionaalisella kielikäsityksellä on kolme erityismerkitystä 

(ks. kuvio); viestintään käytettävä tekstuaalinen merkitys, maailmaa kuvaava ideationaali-

nen merkitys sekä sosiaalisia suhteita ja identiteettejä luova interpersoonaalinen merkitys.   
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1. TEKSTUAALINEN 2. IDEATIONAALINEN 3. INTERPERSOONAA-

LINEN 

- Viestinnän väline 

   

- Kielellisten ja mui-

den resurssien jär-

jestäminen   

- Representaatio eli 

maailman kuvaami-

nen   

 

- Kuvataan miten 

asiat ovat   

 

- Sosiaaliset suhteet   

 

- Identiteetit   

 

- Mahdollisuus ker-

toa, keitä olemme   

 

Kuvio 2. Funktionaalisen kielikäsityksen kolme erityismerkitystä. (Pynnönen, 2013)  

Kieltä järjestelmänä voidaan kuvata samanaikaisesti lingvistiseksi, diskursiiviseksi ja sosi-

aaliseksi. Kielen avulla luodaan sosiaalista todellisuutta ja sosiaalinen todellisuus luo kie-

lenkäyttöä ja vaikuttaa edelleen kielenkäyttöön. Kielenkäyttö on tavoitteellista toimintaa, 

joka syntyy monisyisen tilanteen, kielenkäyttäjien resurssien ja tavoitteiden yhdistelmänä. 

Diskurssintutkimuksessa pyritään etsimään kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan säännön-

mukaisuuden ja vaihtelun välistä suhdetta, eli tarkastellaan kielenkäytön ja sosiaalisen toi-

minnan samankaltaisuutta ja järjestyneisyyttä sekä sosiaalisen toiminnan muutosta, uudistu-

mista ja innovaatioita. Perusajatuksena diskurssintutkimuksessa onkin tietää kielen kautta 

enemmän yhteiskunnasta ja kulttuurista. Diskurssintutkimuksessa oletetaan, että kielestä, 

sen sanoista ja ilmauksista löytyy erilaisia merkityksiä ja kieltä voi käyttää eri tavoin eri 

konteksteissa. Merkityksen syntyvät jokaisessa käyttötilanteessa uudelleen, ja maail-

maa merkityksellistetään eri konteksteissa ja eri aikoina eri tavoin. (Pynnönen, 2013, 6-

7) Diskurssintutkimus yhdistelee siis mikro- ja makrotasoja risteyttämällä kielellisiä resurs-

seja ja niiden käyttämiseen liittyviä valintoja laajemman vuorovaikutuksellisen, institutio-

naalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 49).  

Diskurssin käsitteellä viitataan lausetta laajempiin kokonaisuuksiin, eli kielenkäytön orga-

nisoitumiseen tietyllä tavalla tai varsinaiseen kielenkäyttöön tilanteessa, eli suhdetta sosiaa-

liseen toimintaan. Diskurssia voidaan määritellä toisiinsa liittyvinä teksteinä, niiden tuotta-

misena, levittämisen ja vastaanottamisena. Diskurssin käsite sisältää myös sosiaalisen kon-

struktoinnin. Tällä tarkoitetaan sitä, että erilaisia tekstejä sisältävät jäsentyneet tekstikoko-

naisuudet tuottavat sosiaalista todellisuutta.  Diskursseihin kuuluvat teksteistä tulee merki-

tyksellisiä suhteessa toisiin teksteihin ja suhteessa sosiaalisesti rakentuvaan maailmaan, 



67 

 

 

jossa ne tuotetaan. Ne syntyvät vuorovaikutuksesta sosiaalisten ryhmien välillä ja niihin vai-

kuttavat yhteiskunnalliset rakenteet, joista diskurssit juontuvat, eli historialliset ja sosiaaliset 

kontekstit. Näin ollen voidaan sanoa, että diskurssit ovat sekä jaettuja että sosiaalisia. (Pyn-

nönen, 2013, 7-8)   

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa tutkitaan nimenomaan niitä kielellisiä prosesseja ja 

tuotoksia, joissa yhteinen sosiaalinen todellisuus rakentuu. Diskurssianalyysin ja retorii-

kan teoreettis-metodologisena viitekehyksenä pidetään yleensä sosiaalista konstruktionis-

miä. Kielenkäyttöä tutkitaan tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja raken-

taa sosiaalista todellisuutta. Diskurssien kautta tuotetaan siis sosiaalista todellisuutta. Dis-

kurssianalyysissä tavoitteena ja tehtävänä on siis tutkia, kuinka kielenkäytöllä tehdään asiat 

ymmärrettäväksi ja millainen diskurssin ja todellisuuden välinen suhde on. Perusoletus tie-

tenkin on, että diskurssia ei voida erottaa laajemmasta kontekstistaan. Tavoitteena on pyrkiä 

paljastamaan diskurssien monimerkityksellisyyttä ja eri representaatioita. Näin ollen dis-

kurssianalyysiä voidaan luonnehtia tulkitsevaksi. Analyysissä tutkitaan tekstejä systemaat-

tisesti, jonka puitteissa tarkastellaan tekstien tuottamista, jakamista ja käyttämistä. Tulee 

myös muistaa, että diskurssin ja kontekstin suhde on aina olennaista sekä pohtia merkitysten 

ja diskurssin suhdetta. (Pynnönen, 2013, s. 11)   

Tutkimuksen aiheen ollessa hyvin yhteiskunnallinen vaikutti siihen, että päädyimme valit-

semaan metodiksi diskurssianalyysiä. Jos kieltä voidaan ajatella kuvaavana, rajaavana, 

muuttavana, haastavana ja asemoivana, on diskurssintutkimus nimenomaan hyvinkin valta-

keskeistä (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 53). Nämä ajatukset näkyvät myös meidän aineis-

tossamme; toisaalta jo itse haastattelutilanteessa käytetyn kielen takana ja toisaalta myös 

kielessä, josta aineistomme rakentuu. Aineistomme oli hyvin kuvaileva ja haastattelun ai-

kana jo sai huomata, että puheen taustalla on paljon tekijöitä, joista muodostuu teemoja ja 

niiden alle asettuvia diskursseja. Näiden diskurssien avulla taas muodostettiin kuva sosiaa-

lisista sekä yhteiskunnallisista rakenteista.  

4.3 Aineisto  

Aineisto koostui neljästä nauhoitetusta teemahaastattelusta, jotka litteroimme. Teemahaas-

tattelussa päädyimme viiteen eri teemaan. Ensimmäisenä teemana toimi lähtökohdat, jonka 

puitteissa halusimme selvittää kyseisen haastateltavan taustat ja näkökulmat opetussuunni-

telmatyöhön nähden. Lähtökohtia seurasivat arvot, joista halusimme tietää haastateltavan 
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henkilön suhteet opetussuunnitelmatyön vallitseviin arvoihin sekä haastateltavan omia nä-

kemyksiä yleensä arvoista. Olimme myös kiinnostuneita kuulemaan mahdollisista arvoristi-

riidoista opetussuunnitelman ja käytännön työn välillä. Tästä siirryimmekin tavoitteisiin, 

joista pyrimme selvittämään henkilön omat tavoitteet sekä opetussuunnitelmatyön yleiset 

tavoitteet että tulevan opetussuunnitelman tavoitteita koulutuksellemme. Tavoitteista pää-

simme menettelytapoihin, jossa pureuduimme haastateltavan asemaan suunnitelmatyössä, 

heidän näkemyksiinsä opiskelijan asemasta suunnitelmatyössä sekä opetussuunnitelman 

asemasta koulutusjärjestelmässämme. Viimeisenä teemana on painotteisuus, jolla halu-

simme kartoittaa haastateltavien suhdetta ja näkemystä luokanopettajakoulutuksen teknolo-

gia- sekä taito- ja taidepainotteisiin koulutuksiin. Lopuksi halusimme tietää tiedekunnan yh-

teisöstä ja sen kulttuurista, joten kysyimme vielä, millaisen vastaanoton suunnittelutyö oli 

siihen mennessä saanut tiedekunnassamme. Viimeisenä haastateltava sai haaveilla oman 

ihanteellisen opetussuunnitelmansa.   

Haastattelimme neljää eri henkilöä, jotka ovat eri tavoin mukana tämän hetkisessä Oulun 

yliopiston Kasvatustieteen tiedekunnan uuden opetussuunnitelman (2017) suunnittelupro-

sessissa. Kaksi heistä kuului ohjausryhmään, joka tekee linjaukset koulutustoimikunnan pää-

tettäväksi, jonka jälkeen ne liikkuvat tästä eteenpäin taas koulutusneuvostoon. Kaksi kuului-

vat niin sanottuun asiantuntijatyöryhmään, jotka antoivat näkökulmia tiettyihin osa-alueisiin 

liittyen, tässä tapauksessa luokanopettajakoulutuksen painotuksiin liittyen. Haastateltavat on 

nimetty tässä tutkimuksessa nimin Henkilö 1, Henkilö 2, Henkilö 3 ja Henkilö 4.  

Litteroitua tekstiä oli yhteensä 67 sivua. Jaoimme haastattelut niin, että molemmat litteroivat 

kaksi haastattelua, jonka jälkeen yhdistimme ne ja aloitimme rajaamisen. Luimme aineistoa 

läpi etsien sieltä erilaisia diskursseja. Lukiessamme taustalla vaikutti teoriapohjamme kriit-

tisestä pedagogiikasta ja pragmatismista. Näin ollen löytämämme diskurssit ilmensivät 

useimmiten yhteiskunnallisuutta, valtasuhteita ja vaikuttamista sekä arvoja ja asenteita. Tä-

män aineiston myötä tutkimusongelmaksi muodostui nämä kolme kohtaa:   

1) Minkälaisia diskursseja aineistosta näkyy ja miten ne ilmenevät opetussuunnitelma-

työssä?  

2) Minkälaisia yhteiskunnallisia normeja ja asenteita diskurssit ilmentävät?  

3) Millaisia diskursseja aineistoista löytyy koulutuksen rakennetta ja painotteisten opintojen 

asemaa koskien?  
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4.4 Aineiston käsittely ja analyysi  

Analysoidessamme aineistoa, tekstistä nousi selkeästi kuusi isompaa teemaa: Yhteiskunnan 

asenteellista ilmapiiriä ilmentävät diskurssit, yhteisön toimintakulttuuria ilmentävät diskurs-

sit, muutosta ilmentävät diskurssit, vaikuttamista ilmentävät diskurssit, koulutuksen tausta-

tekijöitä ilmentävät diskurssit sekä ristiriitaiset diskurssit painotteisiin opintoihin liittyen.  

4.4.1  Yhteiskunnan asenteellista ilmapiiriä ilmentävät diskurssit  

Kaikkien haastateltavien puheesta heijastui tämänhetkinen yhteiskunnan taloudellinen ja 

asenteellinen tila sekä yhteiskunnassamme vallitsevat arvot, normit ja asenteet. Myös risti-

riitoja ilmeni paljon; esimerkiksi koulutuksessamme sekä myös yhteiskunnassamme hyvin-

voinnin ja inhimillisten lähtökohtien merkitystä korostetaan, mutta toisaalta ”realiteetit” ker-

tovat, että talous ja auktoriteetti edellä mennään. Tämä ilmeni myös haastateltavien pu-

heesta. Tekstistä huomasi, että tulevaisuudessa halutaan pyrkiä yksilölliseen opintopolkuun, 

jotta valmistuvat opettajat ovat mahdollisimman erilaisia, mutta kuitenkin sivuraiteille me-

neminen ei ole suotavaa ”näppäryyden ja sujuvuuden” vuoksi. Aineistosta ilmeni elinkei-

noelämän tarpeet, tehokkuus, resurssien puute ja realiteetit sekä auktoriteettien alaisuudessa 

toimiminen, mutta toisaalta haluttaisiin korostaa terveestä ihmiskäsityksestä lähteviä arvoja.  

"--- no kyllähän se ois niiku hieno asia, että jos tää maailma ois vielä sellanen niiku munk-

kiluostari, että jos tultais tänne nii täällä ois akateeminen vapaus ja voin kenen tahasa prof-

fan opissa käydä kuka vaan ja vois viettää täällä nii monta vuotta ku haluaa ja hankkia sel-

lasen pätevyyden ku haluaa.”  (Henkilö 1) 

”Me tarvitsemme uudistusta, koska meidän ympärillä oleva maailma on muuttunut niin pal-

jon ja muuttuu ja opettajankoulutukselle tulee kokoajan myös näitä uudistusvaateita, niin 

kyllä meidän täytyy niihin vastata myöskin. Ja onhan siellä paljon kaikenlaista muutakin 

syytä, yliopiston välistä kilpailua ja kaikkea, mutta ei mennä nyt niihin” (Henkilö 4) 

"--ei oo kuitenkaan resursseja, ei oo rahaa ja on tietyt tota tarkat säännöstöt tänä päivänä, 

kuinka monta opintopistettä millon ja missäkin periodissa ja sitte  myös ihmisten voimava-

rat, öö, siihen, koska halutaan myös että henkilökunta ois tämmöstä tutkivaa henkilökuntaa, 

niin, että tota ois niinku väljyyksiä myös sen opetussuunnitelman puitteissa” (Henkilö 3) 
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Ensimmäisessä sitaatissa näkyy vahvasti eräänlaisen utopian, ihanteen, maalailu, mutta teks-

tin sävystä ilmenee, että ajatus on sinänsä mahdoton, ehkä jopa naurettava, jonka vuoksi 

täytyykin seurata tiettyjä realiteettejä. Kaikissa sitaateissa näkyy selkeästi auktoriteetin 

asema; ylhäältä päin tulevat tietyt säännöstöt, joita tulee noudattaa. Perusteluja tällaiselle 

toiminnalle on taas vaikea antaa - ehkä tällaista hierarkkisuutta pidetään itsestään selvänä. 

Myös raha pomppaa selvästi esille näissä yhteiskunnallisissa diskursseissa. Valtion talous-

politiikka on selvästi yhteydessä kaikkeen muuhunkin politiikkaan ja se näkyy aineistossa. 

Aineistosta käy ilmi, että opetussuunnitelmaprosessin kantava teema olisi sellainen, että ra-

kenteita muokattaisiin sellaisiksi ajoissa, jotta yliopisto saa rahaa. Tässäkin heijastuu tehok-

kuusajattelu, joka on toisaalta ristiriidassa erityisesti aineistossa korostetun opiskelijalähtöi-

syyden, tiedon syventämistä ja ammatillisen kasvun kanssa. Tekstistä näkyy myös realiteet-

tien korostaminen, tietynlainen vaihtoehdottomuus. Annetaan ymmärtää, että nämä asiat on 

nyt tehtävä, vaikka se saattaa ollakin tuskallista. Näissä heijastuu myös tämän ajan poliitti-

nen retoriikka.  

Aineistosta näkyi isompien yhteiskunnallisten tahojen vaikutus opetussuunnitelmatyöhön. 

Tietynlaiset vaatimukset tulevat ylemmiltä yhteiskunnallisilta ja kansainvälisiltä tahoilta, 

kuten yliopistolta, hallitusohjelmasta sekä EU:n koulutusrakenteisiin liittyvistä standar-

deista. Koetaan, että pienemmän tason vaikutuksen mahdollisuus on loppuen lopuksi aika 

pieni, että ohjeet tulevat ylemmiltä tahoilta ja päätöksen teko on melko kaukaista. Erityisesti 

mainitaan ECTS-label, jonka puitteissa tulisi tehdä EU:n mittakaavassa tietynlaiset standar-

dit tutkinnoille, joihin sitten liittyvät myös yhtenäiset tavoitteet ja sisällöt. Tästä mittakaa-

vasta päätöksenteko etenee aina hallitusohjelmasta yliopistojen omaan päätöksentekoon, 

josta yhä edelleen tiedekunnan päätöksentekoon ja opiskelijan arkeen.   

"--tää on ollu jotenki niin isossa murroksessa tosiaan nää kelan uudet vaatimukset, niinkö 

näistä opintopisteistä ja yliopiston hallinnon, ettei saa olla näitä pieniä sirpaleita ja sit-

ten nää ects-vaatimukset, niinkö mukkaan, ehkä määritellyt osaamistavotteet ja sisällöt ja 

kuinka paljon me ollaan meiä tiedekunnan, niinkö tutkimustrategia, onko se avointa kaikille 

vai, sitte meillä on omat myös nelikenttä meiä arvoperustassa" (Henkilö 3) 

”--tässä on tämä ECTS label, niiku tällanen Eurooppalaiseen yliopisto politiikkaan liittyvä 

juttu että yritetään niiku standartoida kaikkia tutkintoja että aikasemminhan se tässä ensim-

mäinen vaihe tässä oli se että bolognaprosessi että saatiin kandi ja maisteri vaihe joka paik-

kaan ja neli vuotinen tohtorikoulutus” (Henkilö 1) 
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Resurssit nousivat aineistosta useassa eri kohdassa joka haastateltavan kohdalla. Resurssien 

puuttuminen näkyi käsityksistä koulutuksen eri alueista sekä myös kokemuksista opetus-

suunnitelman suunnitteluprosessin työllistävyydestä. Ilmenee, että opintopoluista halutaan 

turhat poissa, mutta pelättiin, että esimerkiksi kontaktiopetuksen määrästä karsiminen vai-

kuttaa koulutuksen laatuun, kuten muukin resurssien supistaminen. Koulutusta ja sen raken-

teita haluttiin tehdä avoimeksi ja tehdä yhteistyötä, mutta kuitenkaan ei oltu välttämättä val-

miita jakamaan omia opetuskäytänteitä.   

Yhdeksi keskeiseksi asiaksi aineistosta löytyi eräs koulutusrakenteeseemme tehtävä, yl-

häältä päin annettu, uudistus, joka on kaikkien opintojaksojen muuttaminen vähintään viiden 

opintopisteen kokonaisuuksiksi. Tämä herätti epäselvyyksiä siitä, että miksi se on tullut, 

onko se parempi ja tehokkaampi tapa rakentaa tämä koulutus ja uudistaako se todella ope-

tuskäytänteitä. Asia koettiin eri tavoin, ilmassa oli huolta kokonaisuuksien johdonmukaisuu-

desta sekä kiirehtimisen vaikutuksesta koulutuksen laatuun. Toisaalta viiden opintopisteen 

kokonaisuuksien nähtiin karsivan päällekkäisyyksiä ja uusiutuvia teemoja kursseilla. Sel-

väksi kävi, että näin on kuitenkin tehtävä. Vaikka viiden opintopisteen kokonaisuuksia kri-

tisoitiin, oli siihen osin tyydytty, koska ohjeet on ylhäältä päin annettu, eikä asialle näin ollen 

voi tehdä juurikaan mitään.  

”Se on se joka ohjaa tätä koko työtä, ja se on se, että tuota tää menee niin sanotulla cinde-

rella-periaatteella, elikä että meillä on lasikenkä, viiden pisteen lasikenkä, jonka luo etsi-

tään sopivia jalkoja.” (Henkilö 2) 

4.4.2 Yhteisön toimintakulttuuria ilmentävät diskurssit  

Yhteisön toimintakulttuuria ilmentäviä puhetapoja nousi esiin kaikissa teemoissa kaikilta 

haastateltavilta. Diskurssit liittyivät usein suunnitteluprosessin etenemiseen, kommunikoin-

tiin sekä yhteisön historiaan ja yhteistyöhön. Diskursseista käy ilmi, että suunnitteluproses-

siin olisi kaivattu enemmän tavoitteellista johtamista sekä avoimuutta ja selkeyttä rakenteista 

tiedottamiseen. Koettiin myös että prosessia ajavat vahvasti tietynlaiset intressit, jotka eivät 

välttämättä edusta suuren ryhmän näkökulmaa. Useissa kohdissa nousee kuva että prosessi 

on ollut hiukan sekava, tieto ei oikein kulje ja asiat jäävät puolitiehen johtuen esimerkiksi 

siitä, että kaikkea informaatiota ei ole saatu, jolloin on tehty turhaa työtä. Joltain osin koetaan 

että kaikkia päätöksiä ei oikein ymmärretä tai että niiden teossa ei huomioida kokonaisku-

vaa. Myös tiedeyhteisön valintakulttuuri tärkeissä projekteissa ilmeni kysyttäessä miten 



72 

 

 

haastateltavat päätyivät mukaan. Suurin osa heistä on mukana, koska heillä on kokemusta 

aiempien työryhmien kautta ja heidät pyydettiin mukaan suunnitteluryhmiin. On ymmärret-

tävää, että pyyntö on tullut aikaisempien kokemusten takia, mutta tämä uhkaa toisaalta taas 

suunnitteluryhmän heterogeenisyyttä ja ei ole lainkaan demokraattisten periaatteiden mu-

kaista. Ilmeni myös huoli siitä, kun vuodesta toiseen samat henkilöt ovat esimerkiksi uudis-

tamassa opetussuunnitelmaa, että pitääkö opetussuunnitelma aina samankaltaisen muotonsa 

kulkiessa samanlaisten suunnittelutyöryhmien läpi?   

 "Pyydettiin. Tai määrättiin niiku se yliopistossa tehään. Ei pyydetä" (Henkilö 2) 

”Meiänki ryhmässä on suurin osa, jotka on tosi pitkäaikasia työntekijöitä ja saattaa olla 

siitä jollakin tavalla semmonen taakka, et kun on nähny sen opetussuunnitelmatyöskentelyn 

monta kertaa." (Henkilö 3) 

"Kaikki ei kuitenkaan ei sitte ehkä täysin sitoudu, ettei se jäis kuitenkaa liikaa muuta-

man harteille, koska seki tekee siitä sitte tietyn näköisen. Mut pitää saada kaikki sitoutu-

maan, myös henkilökunta. Se ei iha helppoo oo. ” (Henkilö 3) 

"Kyllä joo minusta opettajat on tosi hyvin sitoutunu tähän, että se on kyllä positiivista. Oi-

keestaan kaikki."  (Henkilö 1) 

Osin käy ilmi, että tiedeyhteisö on ulkoistanut päätöksenteon, eikä huomata kokonaisuutta 

siinä, että tiedekunta muodostuu kaikista sen jäsenistä, vaan odotetaan muiden tekevän pää-

tökset. Kaiken kaikkiaan kuitenkin nähdään, että henkilökunta on hyvin sitoutunut prosessiin 

vaikka joillakin haastateltavilla onkin tunne siitä, että he eivät varsinaisesti pääse päättä-

mään käsillä olevista asioista. Ymmärrystä riitti myös heille, joiden ei koeta osallistuvan 

tiedekunnassa yhteisiin asioihin, sillä epävarma työllisyys tiedekunnassa ei välttämättä mo-

tivoi tekemään muutostyötä, jos ei koeta, että tulevaisuuden asiat ei tule koskemaan itseä. 

Toisaalta aineistosta näki, että kaikkien työpanosta kaivataan tästä huolimatta, koska se on 

joka tapauksessa kokonaisuuden ja aidon demokratian kannalta merkityksellistä.   

”--jos tätä ei nähdä kokonaisuutena ja sen että mikä vaikuttaa mihinkin nii sillon sillon tämä 

ei se ihminen joka täällä työskentelee niin tulee helposti semmonen evvk ilmiö että tuota 

kuha nyt tätä tää on taas tätä hössötystä, ja tavallaan hän on oikeassa ja kokonaisuuden 

kannalta väärässä. Jos aattelee että tuota mulla on vuodeksi määräyskirja tähän näin tähän 

ja sen jälkee mää en tiiä ollenkaa mitä mää teen niin eikai siinä voi mitää muuta." (Henkilö 

2) 
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”Ku tuun ulkopuolelta nii  mun on periaatteessa helppo kommunikoida kaikkien kans,--toi-

sekseen mulla ei oo mitään historiaa täällä kenekään kanssa, ja ihmisten ei tarvii ajatella 

että tuo nyt on jonku puolella tai minua vastaan tai jotenki näin, sellanen kommunikaatio 

yhteys"  (Henkilö 1) 

Aineistosta ilmenee yhteisön pitkä historia. Sen koetaan vaikuttavan niin, että tietyt asiat 

jätetään suosiolla sanomatta, koska tiedetään jo muiden mielipiteitä kyseisiin aiheisiin ja ne 

voivat aiheuttaa ristiriitoja. Se, että työryhmissä on jäseniä, jotka ovat olleet mukana vastaa-

vanlaisissa projekteissa, nähdään sekä taakkana että voimavarana, mutta nähdään myös tarve 

tuoreelle näkökulmalle. Yhteisö nähdään osin melko samanhenkisenä. Koetaan, että suurin 

osa edustaa poliittisilta ajatuksiltaan samaa katsontakantaa. Suunnittelutyöhön mukaan tul-

leena ”ulkopuolisena” koettiin taas työskentelyn olevan helpompaa, koska tiedekunnan yh-

teisön vakiintuneet suhteet ja historia eivät ikään kuin rasita ulkopuolisen työskentelyä suun-

nitteluprosessissa.   

"Varmaan tämmöstä arvokeskustelua ja tämmöstä kuuntelemista, täällä on hyvin vahvoja 

mielipiteitä ja kaikilla paljon tietotaitoo, mut ehkä sit semmonen todella pysähtyminen ja 

kuunteleminen, niinku, ja mitä täällä niinku todellisuudessa tapahtuu, se on ehkä ollu sem-

monen, mitä on niinku hirveän vaikea auki kirjoittaa ehkä, ettei ne jää sitte yksin yleister-

meiksi.” (Henkilö 3) 

”Ja jotaki vähä sellasta hankalia tilanteita että ku pitää hankalia asioihin tehä päätös 

nii henkilökunnallaki saattaa olla napit vastakkain tämmösissä ja sitte jos on sellanen ti-

lanne että jos on ollu vaikka 20-vuotta samassa työpaikassa ja jos on vaikka aikasem-

min ollu selvästi ihmisillä tarve kehittä erisuuntiin tätä hommaa nii sitte se on vähä sel-

lasta politikointia välillä tää homma--” (Henkilö 1) 

”Ja jos meidänkin yhteisöä aattelee, me ollaa niin iso porukka, niin siellä on kyllä näkemyk-

siä äärestä laitaan.” (Henkilö 4) 

Yhteisössä olisi siis tarvetta laajemmalle katsontakannalle, jolloin voitaisiin rauhassa katsoa 

ja kuunnella, mitä todellisuudessa tapahtuu. Arvokeskustelun merkitystä yhteisön kannalta 

pidettiin tärkeänä, joskin myönnettiin, että todellisuudessa sitä ei kovinkaan paljoa toteuteta. 

Kyseisen opetussuunnitelmaprosessin aikana sitä ei ole käyty lainkaan. Työyhteisön ollessa 

suuri, usein ei ilmeisesti synny päätettävistä asioista konsensusta. Omat intressit halutaan 
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tuoda julki ja tiukan paikan tullen myös pelastaa, koska ne koetaan ehkä jopa henkilökohtai-

sen historian vuoksi jollain tavalla erityiseksi. Herää kysymys, että millä tavalla koulutusra-

kenteisiin liittyvästä keskustelusta saataisiin yhtä aikaa sekä täysin puolueeton että asiantun-

teva?  

"Olen ollut myös pettynyt siihen, sillä meillä ei sinänsä ole mitään päätäntävaltaa ja sitte on 

niin monta instanssia, jossa ei välttämättä sitten, kun joku tietty asia täytyy puristaa yh-

teen aaneloseen, se ei välttämättä välity siinä se näkökulma, nii ehkä sitte on kuitenki jon-

kunlaisia tämmösiä ylikävelyjä." (Henkilö 3) 

4.4.3 Muutosta ilmentävät diskurssit  

”Siis semmonen muuttaminen muuttamisen takia on tuhoon tuomittua semmonen." (Henkilö 

2) 

”Osa on sitä mieltä, että täällä ei ikinä muutu mikään, ei oo sataan vuoteen muuttunu, eikä 

muutu ja toiset on sitä mieltä, että koko ajan muuttuu." (Henkilö 2) 

Muutosta ilmentävä diskurssi oli ehkäpä selkein diskurssi, joka aineistosta kumpusi. Muu-

tosta ilmennettiin pääosin positiiviseen sävyyn, ja ajateltiin, että on tärkeää muuttua yhteis-

kunnan ja kehityksen mukana. Aineiston perusteella muutosta voisi jopa luonnehtia itseisar-

voksi, jota tulisi hakea. Muutokseen liittyen löytyi erilaisia käsityksiä; joko kaikki muuttuu, 

mikään ei muutu tai muutoksen nähtiin todella olevan itsessään jo hyvä asia, toisaalta kui-

tenkin sen pitäisi olla perusteltua.   

Aineistosta kävi ilmi, että muutosta tulee hakea opetussuunnitelman suunnitteluprosessin 

kautta suunnittelemalla uutta sisältöä ja käytänteitä, mutta koettiin, että mahdollisuus muu-

tokseen ei välttämättä ole kaikille selvennyt, vaan vanhaa sisältöä tungetaan uuteen muottiin. 

Koettiin myös, että hyvää sisältöä tai suunnitelmaa ei kannata välttämättä muuttamisen 

vuoksi ryhtyä muuttamaan. Yliopiston hierarkia näkyi usein muutosdiskurssin rinnalla. 

Muutosten koettiin yleensä tulevan ylempien tahojen ja yhteiskunnan kehityksen tasolta. 

Usein muutoksia vaativat toimet ovat tulleet listana ylemmältä taholta. Kuitenkin oltiin sitä 

mieltä, että opetussuunnitelmasta puhuttaessa, opettaja on viime kädessä sen muutoksen to-

teuttaja.   

Kehityshakuisuus ja yhteiskunnan mukana pysyminen olivat tärkeitä pointteja muutosdis-

kurssin ilmentäjänä. Se näkyisi olevan isoin muutoshaluisuuden syy, kaikki olivat tästä yhtä 
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mieltä, että yhteiskunnan muutosta täytyy seurata. Koulutuskin on muuttuvaa ja sen täytyy 

pysyä yhteiskunnallisesti ajan tasalla. Muutos nähdäänkin koko ajan tapahtuvana, aktiivi-

sena käsitteenä. Esimerkiksi opetussuunnitelmaa muutetaan, tai ainakin tulisi muuttaa jatku-

vasti. Muutoksen täytyy tapahtua kuitenkin muun maailman ehdoilla, ja pohtia, millä tavalla 

on järkevää muuttaa jo valmiiksi hyviä rakenteita.   

”Tavoitteena varmaa jos aattelee nii vois miettiä sitä että niikun nää tämmöset 2000-luvun 

taidot tulis enemmän tässä näkyviin tässä opsissa." (Henkilö 1) 

"Emme tee maailmankaikkeuden viimeistä opetussuunnitelmaa meidän tiedekuntaan, 

vaan opetussuunnitelmatyöhäm on jatkuva prosessi, sitähän pitäs kokoajan kehittää” (Hen-

kilö 4) 

”Että se että juuri tälla lailla ku edetään, kun kysyit että täytyykö sen muuttua niin sen täytyy 

muuttua juuri yhteiskunnan ja tuota kehittymisen myötä. Se pittää ottaa koko ajan huomioon 

se." (Henkilö 2) 

”Näkisin että iha oikeilla linjolla ollaan.--sellanen kehitys ja ajan liikkeessä pysyminen 

ei oo välttämättä semmonen… ihmiset ei oo ehkä sitoutuneita siihen ihan riittävästi. Sen 

ajattelisin että sellanen niiku kehityshakuisuus ja että yritettäis tehä niiku tätä koulutusta 

tulevaisuuden ja nykyajan näköiseksi” (Henkilö 1)   

Kuitenkin osaksi, aineistosta nousee painostuksen kokemus yhteiskunnan tai ylemmän tahon 

puolelta. Halutaan muuttaa asioita ja on paljon ideoita, miten asioiden tulisi muuttua, mutta 

tietyt rajat tulevat vastaan. Kukaan ei pidä nykytilannetta ideaalina tai muutosta mahdolli-

sena, mutta ollaan valmiita sopeutumaan tilanteeseen, jossa tiettyjen asioiden muuttamisen 

mahdollisuus jää ajatuksen tasolle. Kuitenkin voidaan todeta, että tällainen muutos on hyvin 

tunteisiin menevä asia ja se saa ihmisen pohtimaan omia intressejään ja herättää suojeluvais-

ton, tässä tapauksessa ajetaan omien asioiden parasta mahdollista etua suunnitelmatyössä. 

Toisaalta annetaan ymmärtää, että muutos on kuitenkin kaikkien yhteinen, yhdessä tehtävä 

asia. Tekstistä kumpuaa ristiriitaa: toivotaan, ettei samoja virheitä tehtäisi sukupolvesta toi-

seen, mutta toisaalta sanotaan, että aikaisemmin toimimattomat rakenteet ja linjaukset voi-

sivat toimia esimerkiksi nyt tai myöhemmin.   

Opettajat tosiaan nähdään ainakin yhdeltä näkökannalta suurimmaksi muutoksen tekijäksi, 

ja ajatellaan, että kirjoitetaan sen verran kuin on pakko, jotta saadaan se hyväksytettyä ja 
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opettajalle jäisi suuri vara tulkita opetussuunnitelmaa, joka mahdollistaa muutoksen toteu-

tuneessa ja koetussa opetussuunnitelmassa. Opettajan on siis mahdollisuus muuttaa sisältöjä 

ja tavoitteita omalla toiminnallaan opetuksessa, kunhan opetussuunnitelma on vain tarpeeksi 

väljä. Aineistossa myös suorastaan jopa kannustetaan ottamaan opiskelijat mukaan esimer-

kiksi tietyn kurssin suunnitteluun; opetussuunnitelman väljyyden vuoksi voidaan itse pohtia 

senhetkiset tavoitteet ja sisällöt, ja samalla harjoitella opetuksen suunnittelua. Puhutaan 

myös että tavoitteena olisi että opinpolut olisivat mahdollisimman moninaiset ja opiskelijat 

oppisivat jo opiskeluvaiheessa poikkitieteelliseen yhteistyöhön sekä monipuoliseen opetta-

juuteen, kuitenkin tämä saadaan kuulostamaan siltä kuin se olisi vielä kaukainen haave.  

”Ja tässä tullaan nyt siihen, et okei, et jos opettaja itse ei oivalla sitä, et tässähän 

meillä ois nyt mahdollisuus tehdä jotakin muutakin, nii ulkoa päin sitä on aika mahdotonta 

sitä muutosta saada." (Henkilö 4) 

”--että kirjotetaan vain sen verran, ko on pakko, niin että me saadaan, että meidän opetus-

suunnitelma menee koulutusneuvostossakin läpi. Mutta ei kirjoteta sinne yhtää enempää ja 

koitetaan pitää niinku pitää itsellämme vapausasteita mahdollisimman väljänä." (Henkilö 

4) 

"Mietitty, et kuinka paljon pystytään kirjottaan sellasia yleisiä tavotteita. Että nehä sitte liit-

tyy sellasee yleisee opettajuutee, jotka taas menee semmosee yleisee arvotaustaan, mutta 

kyllä meillä on vahvuutena se, ja tavotteena se, että saahan tänne mahollisiman monenlai-

sia opettajia, että sitte oppii sitä työyhteisön moninaisuutta." (Henkilö 3) 

4.4.4 Vaikuttamista ilmentävä diskurssi  

Vaikuttaminen näkyi puheessa voimakkaan sitoutumisena esimerkiksi toiminnan kehittämi-

seen, mutta samalla toisaalta koettiin, että suunnittelutyössä ei olla tekemässä päätöksiä, 

vaan enemmänkin linjauksia tai lausuntoja. Tuli ilmi myös, että kaikki yhteisössä ei ole ha-

lukkaita vaikuttamaan, koska välitetään vain omasta työstään tai sitten ollaan tilanteessa, 

jossa itselle ei olisi muutoksista enää merkitystä (esimerkiksi pätkätöiden vuoksi). Kuitenkin 

suurelta osin kokemus oli se, että oma asema suunnittelu työssä merkityksellinen, vaikka 

varsinaista valtaa ei ollut. Diskurssit ilmensivät joiltain osin myös sitä, että nykytilanteeseen 

ikään kuin vain sopeudutaan ja tulee tehdä niin kuin ylemmältä taholta sanotaan.  
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"Nii me taiteillaan tämmösessä dilemmassa, et kaiken aikaa, että on asioita ikään kuin 

pakko tehdä, mut sitte ne pitäs saada jotenki toteutetuksi, että meidän henkilöstö voi kokea, 

että he kuitenkin voi ite jotaki niille asioille tehdä. Että se on ehkä se suurin haaste ollut, ja 

on edelleenkin ja on koko tämän muutoksen ajan" (Henkilö 4) 

"Mut totaa, kyllä tää musta kuitenki avointa on, mutta myös, että tähä ei oo henkilökunnal-

lekkaa mitenkää resurssoitu, et tää on kaiken päälle" (Henkilö 3) 

Vaikuttaminen tämän suunnitteluprosessin puitteissa nähtiin myös hankalana resurssien 

puutteiden vuoksi, koska prosessi on kaikkien muiden töiden päälle ”ylimääräinen” tehtävä. 

Käy selväksi, että vaikka opetussuunnitelmaa ja sen uudistamista pidetään erittäin tärkeänä 

asiana sekä sitä vaaditaan tapahtuvaksi, ei siihen anneta tarpeeksi aikaa sekä tilaa jotta sen 

voisi toteuttaa täysipainoisesti. Kuitenkin vaikka resursseja ei ole, kumpuaa haastateltavien 

puheesta mielenkiinto kyseistä prosessia kohtaan sekä halu vaikuttamiseen ja prosessissa 

mukana oloon.   

Diskursseissa puhutaan myös vaikuttamisen kokemuksesta. Henkilökunnalle ja opiskeli-

joille tulisi jäädä kokemus siitä, että he ovat mukana vaikuttamassa. Tarkoitetaanko tällä ko-

kemuksella aidon vaikuttamisen tuomaa kokemusta vai pelkästään suunnittelutyössä mu-

kana olemista? Kaikkien ääni halutaan kuulla, vaikka ei välttämättä olisikaan mahdollisuutta 

toteuttaa näitä opiskelijoiden tai henkilökunnan näkemyksiä.  

”--jos opiskelijat on mukana siinä keskustelussa, niin heidän äänensä tulee ainakin kuul-

luksi, tai kun päätöksiä tehdään, niin tiedetään ainakin mitä ne opiskelijat aattelee, 

vaikka tehdäänki, että eihän se tarkota sitä, että tehdään sitte niinkö opiskelijat sanoo, vaan 

että se että opiskelijan ääni kuuluisi” (Henkilö 4) 

”yritetty tarjota mahollisuuksia ja ainaki muutama aktiivinen on ollukki--tietenki opiskeli-

japalautetta kuunnellaan mutta tuota esim ops päiviin ja koulutuksiin opiskelijat ei oo hir-

veen motivoituneita tulemaan. Että enemmänki se on just motivaatio ongelma" (Henkilö 3) 

"--mutta heijänkin mahdollisuus vaikuttaa tämmösessä tilanteessa on hyvin rajallinen ja ai-

nahan se on sil sel sillä lailla että siinä on tuota puolet näennäisdemokratiaa, elikä sen että 

jos sanotaan että opiskelijoilla on hyvin lennokkaita mielipiteitä nii sen tietää jo edeltä käsin 

että eihän ne tuu toteutuun ellei ne sitte oo sopusoinnussa jonku intressin kanssa."  (Hen-

kilö 2) 
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Puheessa opiskelijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksissa ilmeni ristiriitaa. Opiskelijajäse-

niä on näissä suunnitteluryhmässä, ja heidän toimintaansa oltiin hyvin tyytyväisiä. Myös 

ainejärjestöaktiiveihin on oltu yhteydessä asian tiimoilta. Suurin osa puhui opiskelijoiden 

vaikuttamisen ja palautteen olevan tärkeää, vaikka mahdollisesti hieman vääristynyttä pie-

nen palautteenantajajoukon takia. Toisaalta ei varsinaista päätösvaltaa oltu valmiita anta-

maan opiskelijoille, tai ainakaan laajemmille opiskelijamassoille. Tähän syynä oli esimer-

kiksi se, että opiskelijat eivät tiedä koulutuksesta kuin oman tiensä tai että opiskelijat eivät 

tiedä tarpeeksi koulutuksen rakenteista tai päätöksenteosta. Tästä huokui näennäisdemokra-

tian ajatusta; sanotaan, että on vaikutusmahdollisuutta, mutta toisaalta opiskelijalle ei oltu 

valmiita antamaan päätäntävaltaa tai työskentelyn mahdollisuutta.   

 Vedottiin myös opiskelijoiden omaan motivaatioon. Opiskelijat voisivat antaa palautetta 

enemmän ja osallistua yhteisiin toimintapäiviin. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että tietoa vai-

kuttamismahdollisuuksista tulisi kertoa opiskelijoille enemmän. Tällä tavoin voitaisiin edes-

auttaa opiskelijan todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Opiskelijan asemasta opetussuunni-

telmatyössä ilmeni myös ristiriitaisia näkemyksiä. Toisaalta sanottiin, ettei suunnittelutyöllä 

ole mitään tekemistä opiskelijoiden kanssa, kun taas toisaalta mainittiin, ettei varmaan kos-

kaan olla kysytty kasvatustieteen opiskelijoiden mielipidettä näin paljon yliopiston opetus-

suunnitelmaa tehdessä. Opiskelijoita kannustettiin kuitenkin omaan, ainutlaatuiseen opinto-

polkuun, tällä tavalla ilmenee opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa näissä 

jo valmiiksi päätetyissä puitteissa.   

Osa koki, ettei suunnittelutyö ole liian kaukana opiskelijasta, koska työskentely on avointa 

ja palautetta kysytään ja kuunnellaan. Opiskelijalla on siis mahdollisuus ottaa osaa suunnit-

telutyön etenemiseen, mutta sen on lähdettävä aktiivisesti itsestä. Ilmaistiin suoraan huoli 

siitä, että usein annettu palaute luetaan, mutta sitä ei lähdetä konkreettisesti toteuttamaan, oli 

syynä sitten se, että ne ovat niin sanotusti korkealentoisia tai eivät vastaa henkilökunnan nä-

kemystä asiasta. Pohdittiinkin nimenomaan palautteenantoa; miksi antaa palautetta, kun 

voisi olla myös alusta asti suunnittelussa mukana? Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan yk-

sittäisten jaksojen suunnitteluvaiheeseen opetussuunnitelman pohjalta. Tämä tarkoittaa, että 

yhdessä jakson alussa keskustellaan tulevasta opetuksesta ja sen sisällöistä ja tavoitteista 

sekä yritetään luoda näitä yhdessä. Tällä tavalla osa ilmensi myös opiskelijan vaikutusmah-

dollisuutta. Opiskelijan mahdollisuudet vaikuttaa nähdään sekä mahdollisina että rajallisina. 

Sanotaankin suoraan, että puolet vaikutusmahdollisuuksista on näennäisdemokratiaa.  
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”Tuota suoraan sanoen opiskelijoilla ei oo loppujen lopuksi mitään tekemistätä tän suun-

nittelutyön kanssa.” (Henkilö 2) 

"Ei varmaan oo koskaan näin paljo kuitenkaan, tässä on tää koulun opetussuunnitelma, nii 

kuunneltu opettajiksi opiskelevia ja näitä koko ajan tulee avoimemmaksi ja avoimemmaksi. 

" (Henkilö 3) 

"mutta meillä on ollu hirveen hyviä ne opiskelijat, jotka on ollut sitte mukana. Todella hy-

viä. Niinku semmosia, kuinka mä sanoisin, yhteistyökykyisiä ja rakentavia ja he ovat sitten 

omilta sidosryhmiltään ottaneet selvää ja tuoneet sitä sanomaa, että kiitos niille opiskeli-

joille, ketkä on ollut mukana, todella." (Henkilö 4) 

"--opiskelijat on mukana siinä keskustelussa, niin heidän äänensä tulee ainakin kuul-

luksi, tai kun päätöksiä tehdään, niin tiedetään ainakin mitä ne opiskelijat aattelee, 

vaikka tehdäänki, että eihän se tarkota sitä, että tehdään sitte niinkö opiskelijat sanoo, vaan 

että se että opiskelijan ääni kuuluisi"  (Henkilö 4) 

Koko ajan ollaan kuitenkin menossa parempaan suuntaan vaikuttamisen kulttuurissa. Ai-

neistosta huomaa, että opiskelijoilta saatu apu on jopa hieman yllättänyt joitain haastatelta-

via. Yleisesti oltiin kuitenkin sitä mieltä, ettei se potentiaali pääse käyttöön mikä opiskeli-

joissa olisi. Ehkä tulevaisuudessa opiskelijan osallistuminen tulee itsestäänselvyydeksi. 

Toive ilmeisesti on, että halutaan saada työskentelyä ja prosessia entistäkin avoimemmaksi.  

"mää haluaisin sitä, että opiskelijalla olis mahdollisuus rakentaa sitä omaa opintopolkuaan 

mahdollisimman pitkällä, kun meillä on kuitenki HOPS niin sanotusti, että jokainen opiske-

lija tekis HOPSin, niin kyllä mä toivoisin, että siinä ois opiskelijalla väljyyttä tehdä asioita 

omalla tavallaan." (Henkilö 4) 

4.4.5 Koulutuksen taustatekijöitä ilmentävät diskurssit  

Koulutuksen taustatekijöitä ilmentäviä diskursseja nousi esiin muun muassa arvoihin liit-

tyen, jotka ovat opetussuunnitelman ja monen muunkin opetustoiminnan periaatteinen pe-

rusta. Kuitenkin käy ilmi, ettei arvoihin olla todellisuudessa juurikaan perehdytty. Kaikkien 

puheista näkyy se, että arvokeskustelu on tärkeää ja koetaan, että siitä olisi pitänyt puhua 

enemmän sekä kirjata ylös. Tärkeinä arvoina nähdään muun muassa sellaiset, mitkä ovat 

yleisestikin vallitsevia yhteiskunnassa, kuten esimerkiksi perustuslaissa olevat arvot tai ih-

misoikeusjulistus, kestävä kehitys, monikulttuurisuus sekä aktiivinen kansalaisuus. Käy 
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myös vahvasti ilmi, että tähän aikaan melko tyypillistä on että arvojen sijasta asenteet sekä 

”ylemmältä” tulevat ohjeistukset koulutuksen suunnasta ja muodosta painavat enemmän 

vaakakupissa.   

"Tää on jännä koska mää en oo tätä ite hirveesti arvojen kannalta tätä koko asiaa hir-

veesti miettiny. Mää jossakin vaiheessa ehotin että pitäiskö ottaa semmonnen yleinen arvo-

keskustelu tähän mutta sitte ajateltiin ettei oo tarvetta, että lähetään mielummin näistä 

osaamistavoitteista ja näistä liikkeelle että aika vähä on ollu arvokeskustelua." (Henkilö 1) 

”Ei tämä lähe mistään arvoista. Tämä lähtee viidestä opintopisteestä ja piste ja 

loppu." (Henkilö 2) 

"Ja sen että tuota, mää luulisin, että tuota ja tuntuu siltä, että tuota tää koko ops työ perus-

tuu enemmän, sitä ohjaa enemmän asenteet ku arvot." (Henkilö 2) 

"--siis yks syy miksikä vältetään puhumasta arvoista ku tiedetään jo edeltä käsin, ku tunne-

taan jo täällä aika hyvin toisemme niin nii että ei tuu sitä niitä konfrontaatioita, elikä just 

niitä vastakkainasetteluja niiniin elikä sillai varotaan puhumasta niistä arvoista jo-

taka tuota jos aattelee sillä lailla että ku helposti menee näitten tuota aineen opettajien kes-

ken se arvomaailma jo koko heän uransa ja koulutuksen aikana muodostunu sillä lailla että 

toiset korostaa esimerkiksi tällasia taiteellisia, taiteeseen liittyviä, toiset humanistisiin asi-

oihin liittyviä arvoja ja kolmannet sitte tuota matemaattis- luonnontieteelliseen maailmaan 

liittyviä arvoja." (Henkilö 2) 

Toisaalta korostetaan sitä, että oppimisen pitäisi olla arvo jo itsesään. Puhutaan paljon myös 

vastuusta sekä opiskelijan että opettajan vastuusta, epävarmaksi kuitenkin jää että toteutuuko 

esimerkiksi opetussuunnitelmaan luotu arvopohja koulutuksessa vai jääkö se vain leijumaan 

sanoiksi taustalle. Katsotaan, että arvojen toteutuminen on opettajan vastuulla ja sen tulisi 

lähteä opiskelijalähtöisesti, opiskelijan ja opettajan interaktiosta. Halutaan painottaa peh-

meitä arvoja sekä korostaa henkistä hyvinvointia, joka välittyisi tulevista opettajista heidän 

oppilaisiin asti. Kuitenkin yleisesti ottaen jää kuva ettei niitä ole mietitty tai kirjattu tarkkaan 

mihinkään ja näin ollen arvojen toteutuminen systemaattisesti jokaisen opettajan ja opiske-

lijan kohdalla jää epämääräiseksi. Kuultavissa on se, että jokainen haastateltavista on hyvin-

kin valveutunut ja tietoinen arvojen tärkeydestä ja samaan aikaan niiden jopa laiminlyömi-

sestä niin opetussuunnitelmatyössä kuin opetuksessakin. Oltiin myös erittäin tietoisia siitä, 

että arvokeskustelu aiheuttaa usein ristiriitaa ihmisten välillä - toisille on tärkeämpää toiset 
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arvot ja toisille toiset, tästä syntyvien keskustelujen jopa konfliktien välttämiseksi arvokes-

kustelu on kenties tietoisesti jätetty käymättä.  

"Et kaikissa opinnoissa näkyis periaatteessa tämmönen eettinen ja esteettinen herkkyys 

tai sitte tämmönen pedagoginen herkkyys ja sitte on periaatteessa tämmöne kestävän kehi-

tyksen näkökulma, joka ei oo pelkästään niinkö fyysistä, vaan mitä on joku henkinen tai so-

siaalinen kestävä kehitys. Ja sitte on periaatteessa tämmöne kansalaisvastuu, oikeudet, las-

ten oikeudet." (Henkilö 3) 

"Mä ite ajattelen, että ne (arvot) on, ne itseasiassa sitte kuitenki todella siellä niinku opetus-

suunnitelman toteuttamisen yhteydessähän ne toteutuu tai ovat toteutumatta--.” (Henkilö 4) 

"Mutta en ole niin sinisilmäinen, että ajattelisin, tuota, että nämä olisi ne ainoat arvot tai 

että ne olisivat kaikkien ryhmien, välttämättä, nii. Vaikka nää on meidän viralliset arvot 

ja nää on niinku virallisesti hyväksytty, nii varmasti meillä on ihmisiä jotka sitoutuu niihin 

eri tavoin. Et, näihän se menee ja sitte todellisuudessa toiminta on, ei oo niin ihanteellista 

kuin tässä paperilla näyttää. " (Henkilö 4) 

"Että yhteisössä on omat arvot ja sitte opetussuunnitelmassa omat arvot. " (Henkilö 3) 

Opetussuunnitelma oli todella keskeisessä asemassa, kysymysten asettelunkin vuoksi, kou-

lutuksen taustatekijöinä ilmentävien diskurssien kohdalla. Opetussuunnitelmaa ei koeta ra-

joittavana vaan hyödyllisenä mutta kuitenkin haaveillaan väljemmästä ja avoimemmasta 

opetussuunnitelmasta. Se siis kirjoitetaan, koska on pakko, mutta käytännössä opettajat ko-

kee opetussuunnitelman vapaaksi noudattaa. Painotetaan, että kirjoitettu opetussuunnitelma 

on taustalla, mutta tärkeämpää on koettu opetussuunnitelma, tästä huomaa että opettajan tul-

kinnalla opetussuunnitelmasta on suuri merkitys. Voidaan päätellä että opetussuunnitelmia 

on yhtä monta kuin on opettajiakin, sellaisia jotka toteutuu sanasta sanaan, ei sinne päinkään 

ja paljon siltä väliltä.  

”En mää oo koskaan kokenu opetussuunnitelman rajoittavan mun työtä. Et musta, tuota, 

opintojakso, jota lähtee opettamaan, että sen voi aina käydä opiskelijoiden kanssa läpi, että 

tässä ois nyt tämmönen ja mitenkäs me nyt tehään ja mää ainakin oon aina läh-

teny siitä" (Henkilö 4) 
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”Kyllä se varmaa rajottaa, mutta sit usein selkeyttää, on ehkä parempi sana kuin rajoit-

taa. Mut jos mä oon niin, et mulla on hirveesti uusia ideoita ja mä haluisin muuttaa jonkun 

kurssin tai opintojakson, se ois vähän niinku tämmönen” (Henkilö 3) 

Opetussuunnitelman kirjoittaminen nähdään hyvänä peruspilarina johon voi nojata mutta 

kuitenkin kirjoitettua opetussuunnitelmaa tärkeämpänä yleisesti ottaen pidetään koettua ope-

tussuunnitelmaa ja sitä kuinka opettajat soveltavat työssään opetussuunnitelman antamia oh-

jeita. Opetussuunnitelmaan halutaan jättää mahdollisimman paljon väljyyttä, jotta opettajalla 

olisi tilaa toteuttaa oman näköistä työtään. Kuitenkin nähdään se vaara, ettei opetus ole täl-

löin tasapuolista, joku lukee opetussuunnitelmaa hyvinkin tarkkaan ja pitää huolen että nou-

dattaa opetuksessaan kaikkea siellä ilmeneviä asioita, kun taas jotkut pitävät sitä nimen-

omaan vain ohjenuorana yleisemmällä tasolla.  

"Mä olen monessa yhteydessä sanonu, että yritetään kirjottaa tää opetussuunnitelma niin, 

että se takais meille mahdollisimman suuren väljyyden siihen toteuttamiseen. Ja 

tässä mä tiedän, että mä edustan ehkä hiukan erilaista kantaa." (Henkilö 4) 

"Mää uskon ensinnäki siihen, että kirjotettu opetussuunnitelma, se on vaa jäävuoren 

huippu. Ja mää en semmosta vanhaa ajattelutapaa mielelläni ainaki omassa päässäni vil-

jele. Että on kirjotettu opetussuunnitelma, toteutunut opetussuunnitelma ja koettu opetus-

suunnitelma ja tärkeä, varmaan kaikista tärkeintä on se koettu opetussuunnitelma, mutta 

että se toteutunut opetussuunnitelma indikoi aika paljon ehkä myös noita kokemuksia, ei 

kaikkea selitä." (Henkilö 4) 

"Tiedän, että meidän talossa on paljon opettajia, jotka ei paljoa oo opetussuunnitelmaa vil-

kassukkaa ja sitten meillä on opettajia, jotka lukee sitä opetussuunnitelmaa aivan ahistuk-

seen asti jokaista sanaa, mitä tämä tarkottaa." (Henkilö 4) 

4.4.6 Ristiriitaiset diskurssit painotteisiin opintoihin liittyen  

"Mutta lähtien siitä, että me voidaan säilyttää nää painotteisuudet sitä kautta, että me huo-

lehditaan siitä, että meillä on tarjolla, taitoaineita, taideaineita, teknologiaaineita niin pal-

jon, että opiskelija voi itselleen koota hyvän paketin." (Henkilö 4) 

Painotteisiin opintoihin ja niiden sisältöihin liittyy pääosin positiivista henkeä, paljon puhu-

taan ryhmäidentiteetin tärkeydestä sekä opiskelu- että työelämä vaiheessa. Toisaalta pu-
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heista paistoi tyytymättömyys siihen, kun painotteisuudet koskevat vain tiettyä, jopa suljet-

tua ryhmää. Painotteisiin opintoihin, taidekasvatukseen ja teknologiakasvatukseen, liittyy 

hyvin erilaisia käsityksiä. Kävi ilmi, että tietous näistä suuntauksista on erittäin äärilaitaista, 

todella syvällistä sekä melko pinnallista. Esimerkiksi teknologiakasvatukseen liittyviä ai-

heita haluttiin korostaa mutta toisaalta osoitettiin, että tietämys teknologiakasvatuksen luon-

teesta ei ole ehkä ajan tasalla. Taidekasvatukseen liittyi toiveita sen integroimisesta muihin 

oppiaineisiin. Aineistosta ilmeni myös hiukan köyhää tietoutta taidekasvatuksen olemuk-

sesta ja tarkoituksesta sekä sen käyttötarkoituksesta muillakin alueilla kuin taide- ja taitoai-

neissa. Toisaalta sekä taide että taidekasvatus nähtiin myös tärkeänä osana ihmisen elämässä 

ja etenkin kasvun kannalta sekä tiedostettiin niiden paikka omana itsenään koulutuksessa.  

"--et miten ne on rakenteellisesti toteutettu tähän asti, niin siltä osin on jotenkin aika ajanut 

ohi. Ja se miksi aika on ajanut ohi, niin liittyy esimerkiksi siihen, että koko korkeakoulujen 

valintajärjestelmä on uudistunu ja me ei pystytä järjestämään enää valintakokeita samalla 

tavalla kuin ennen, se on fakta" (Henkilö 4) 

"Joo kyllä nää on ihan loistavia juttuja nää painotukset, että tota siinä niiku ehkä se suurin 

etu on siinä että se kotiryhmäidentiteetti muodostuu siinä tärkeäksi---” (Henkilö 1) 

Painotteisuuksista puhuessa kävi ilmi, että ne eivät enää ehkä vastaa nykyajan koulutusra-

kenteeseen liittyvää kulttuuria. Aineistosta kävi ilmi, että painotteisten opintojen tulisi kuu-

lua kaikille ja olla enemmän saatavilla. Onkin ehdotettu, että painotteisuuksista tehtäisiin 

esimerkiksi sivuaine, mutta oltiin huolestuneita ryhmän merkityksen häviämisestä. Tekno-

logiakasvatusta sekä taidekasvatusta pidetään tärkeänä, mutta osin koetaan että sen tulisi 

palvella laajempaa opiskelijajoukkoa, kun taas toisaalta väläytetään yhteiskunnallista tar-

vetta painotteisten opintojen säilymiseksi, jotta tulevaisuudessa ikäjoukkojen pienentyessä 

Oulun yliopistolla olisi jokin valttikortti opiskelijoiden saamiseksi kaupunkiin.   

Aineistosta ilmenee myös diskursseja, joiden mukaan sekä taidekasvatusta että teknologia-

kasvatusta tulisi arvostaa enemmän tieteen luomisen keinona eikä pitää vain piristyksenä 

muun ”oikean” oppimisen lomassa. Voi huomata, että kaikilta osin aineistossa taidetta ja 

taidekasvatusta itsessään ei arvosteta, vaan se nähdään esimerkiksi välineenä tai integroinnin 

keinona. Nähdään, että taidekasvatus ja teknologiakasvatus solmisivat liiton nykypäivään, 

jossa sekä taiteen että teknologian avulla innovoidaan uusia asioita ja luodaan uutta tietoa ja 

tällaista ajattelua tulisi viedä peruskoulun arkeen; opetettavan aineiden sisällöt tulisi nähdä 

kokonaisuuksina.   
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”--mielummin kannattaisin siihen, että satsattaisiin paljon luonnontiede-matikka puoleen, 

koska se on semmonen niiku heikko kohta meillä tällä hetkellä koulutuksessa. Että tämmö-

nen taide puoli on paljon esillä, ja se on hyvä semmonen integroinninn väline että siinä se 

on loistava, niiku käsillätekemisjuttuki." (Henkilö 1) 

"Mutta että se taide tai teknologia, et ne ei oo vaan tämmösiä, jotakin, miten sanotaan, help-

poja tai tuovat sinne jotakin piristystä välillä, vaan pitäs antaa sit se et taiteen tieto on se 

tärkeä, miten mä taiteen kautta luon uutta tietoa ja sitte se siinähän näkee monet tavat tul-

kita maailmaa, että nostaa se tieto niikö tärkeäksi osa-alueeksi ja just tänä päivänä olla 

siinä hetkessä, jossa tää teknologia ja taide, solmii koko ajan uusia liittoja ja muokkautuvat, 

et se on tämmönen ajattelutapa. " (Henkilö 3) 

"taide on yksi ihmiseksi kasvamisen tärkeä osa-alue-- Mut se on minusta tämmönen sear-

ching for life -näkökulmalla, et se on yks osa meidän kulttuuria, onko se sitten teknologiaa 

tai taidetta tai niiden risteämää, et ilman tämmöstä niinkö henkistä hyvinvointia, viljelyä, 

kulttuuria, jos sitä sitte taiteeksi kutsutaan, mutta koulutuksessa, opettajankoulutuksesa ja 

lapsille nii sehän tarkottaa sitä, että sinä olet hyvä siinä mitä juuri teet, voi nostaa sitä omaa 

hyvää ja omaa toimijuutta esille" (Henkilö 3) 

Taidekasvatuksesta ja teknologiakasvatuksesta löytyi hyvin monenlaisia käsityksiä. Joissain 

sitaateissa ilmenee, että toista pidetään toista tärkeämpänä tai selkeästi se, että asiantunti-

juutta ja tietoa on ehkä enemmän jonkin tietyn aiheen kohdalla, jonka vuoksi sitä pidetään 

tärkeämpänä. Esimerkiksi toisaalta taidetta tai taidekasvatusta pidetään hyvänä integroinnin 

välineenä, mutta toisaalta taidetta arvostetaan itsessään ja se nähdään moniulotteisena ai-

heena, kuten myös teknologiakin. 
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5     Tulokset  

Aineistoa tutkiessamme tavoitteenamme oli löytää vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyk-

siin:  

1) Minkälaisia diskursseja aineistosta näkyy ja miten ne ilmenevät opetussuunnitelma-

työssä?  

2) Minkälaisia yhteiskunnallisia normeja ja asenteita diskurssit ilmentävät?  

3) Millaisia diskursseja aineistoista löytyy koskien koulutuksen rakennetta ja painotteisten 

opintojen asemaa?  

Opetussuunnitelmatyöprosessi vaikutti ulkoapäin järkevästi suunnitellulta kokonaisuudelta 

jonka puitteissa työskentelee asiantuntevia ihmisiä. Jäi kuva että pääosin opetussuunnitel-

matyöstä puhuttiin kiinnostuneesti ja innostuneesti, mutta myös turhautuneisuutta ja epätie-

toa ilmeni. Löysimme erilaisista nousevista diskursseista vastauksia tutkimuskysymyk-

siimme ja saimme muutenkin syvennettyä tietouttamme opetussuunnitelmatyöstä ja sitten 

peilatessamme aineistoa kerättyyn teoriaan.   

Huomasimme, kuten Vitikkakin ilmaisi (2009, 51–52), että opetussuunnitelma muodostaa 

eri tasoja jotka ovat luonteeltaan sekä muuttuvia että muutettavissa, eivätkä ne ole välttä-

mättä helposti yhteensovitettavissa. Nämä kaikki tasot, eli ideaalinen, formaali, havaittu, 

operationaalinen ja kokemuksellinen opetussuunnitelma paistavat aineistosta voimakkaasti. 

Aineistosta käy selväksi kaikilta osin, että havaittu, operationaalinen sekä kokemuksellinen 

opetussuunnitelma ovat voimakkaassa yhteydessä toisiinsa ja niitä pidetäänkin kirjoitettua 

opetussuunnitelmaa merkittävämpänä, vaikkakin ne edustavat ideaalin ja formaalin opetus-

suunnitelman tulkintaa. Kaikki haastateltavat toivat ilmi, että on olemassa piilo-opetussuun-

nitelma ja jokaisella opettajalla on hyvin suuri mahdollisuus vaikuttaa formaalin opetussuun-

nitelman toteuttamista operationaaliseksi opetussuunnitelmaksi koulun arjessa.  Tämä il-

meni muun muassa henkilöiden koulutuksen taustatekijöitä ilmentävistä diskursseista, joissa 

ilmeni esimerkiksi opettajan mahdollisuus olla vaikuttamassa koettuun opetussuunnitel-

maan. 
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5.1 Millaisia diskursseja aineistosta näkyy ja miten ne ilmenevät opetussuunnitelma-

työssä?  

Tekstistä löytyi yhteensä kuusi suurempaa teemaa, jotka ilmensivät erilaisia diskursseja. Eri-

tyisen vahvana aineistosta kumpusi muutosta ilmentävä diskurssi sekä vaikuttamista ilmen-

tävä diskurssi. Muita teemoja olivat yhteiskunnan asenteellista ilmapiiriä ilmentävät diskurs-

sit, koulutuksen taustatekijöitä ilmentävät diskurssit, yhteisön toimintakulttuuria ilmentävät 

diskurssit sekä ristiriitaiset diskurssit painotteisiin opintoihin liittyen.    

Yhteiskunnan asenteellista ilmapiiriä ilmentävät diskurssit olivat melko vahvasti aineistossa 

sanojen taustalla. Paljon vedottiin mahdollisuuksiin ja resursseihin, jotka nyt vain ovat mitä 

ovat. Yhteiskunnan tämänhetkinen tila ja poliittinen retoriikka kumpusivat vahvasti aineis-

tosta, eikä aina oltu yhtä mieltä ylhäältä tulleista päätöksistä; ovatko ne järkeviä vai vaan 

tehokkaita? Esimerkiksi jo Dewey aikanaan kritisoi perinteisen koulun suorituskeskeisyyttä, 

joka ei palvele lapsen omia lähtökohtia (Väkevä, 2004, 112). Koulutuksen pitäisi lähteä kui-

tenkin opiskelijoiden tarpeesta, ja etenkin tämän päivän lasten tarpeista. Voidaan siis pohtia, 

että ovatko tällä hetkellä tehdyt päätökset, esimerkiksi kontaktiopetuksesta karsiminen, kau-

konäköistä toimintaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden peruskoulun oppilaiden kannalta? Peri-

aatteessa kannatetaan myös yksilöllisiä ja opiskelijan itsensä näköisiä opinpolkuja ja tällaiset 

mahdollistavaa luokanopettajakoulutusta, mutta yhteiskunnan tiukka säästölinja tulee tässä-

kin vastaan; raha ja resurssit menevät näiden tavoitteiden edelle.     

Yhteisön toimintakulttuuria ilmentävien diskurssien keskeinen sanoma on selkeästi se, että 

yhteisössä tiedostetaan, jopa myönnetään, toimintakulttuurissa ilmenevä näennäisdemokra-

tia. Tämä syntyy siitä, että kokeneet ihmiset, jotka ovat olleet useissa eri suunnittelutyöryh-

missä, pyydetään mukaan uudistamista koskeviin työryhmiin. Näin samojen ihmisten intres-

sit ja näkökulmat luonnollisestikin näkyvät suunnittelutyössä vuodesta toiseen. Koetaan, että 

”taakka” tulee aina samojen henkilöiden harteille ja että useita tässä tiedeyhteisössä ei suun-

nittelutyö niinkään kiinnosta. Kuinka paljon uusille toimijoille todellisuudessa sitten anne-

taan tilaa tulla suunnittelutyöhön? Ja ovatko kokeneet konkarit valmiita jättämään suunnit-

telutyön ja luopumaan ”lapsistaan”? Pragmatistisesti ajateltuna luottamus tai usko suurem-

paan, korvaamattomaan voimaan (tässä tapauksessa aina saman työryhmän) tulisi korvata 

ajatuksessa yhä useamman ihmisen ottamisesta mukaan yhteisöön. Tämä johtaa siihen, että 

huomioon otettaisiin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia intressejä, haluja ja näkemyk-

siä. (Rorty, 1999, 79–82)  
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Muutos diskurssina ilmeni opetussuunnitelmatyössä hyvin voimakkaasti; halutaan muu-

tosta, pakotetaan muutosta ja leikitään muutosta. Selvää oli, että opetussuunnitelman sekä 

koulutuksen rakenteeseen kaivattiin muutosta. Se, että ovatko näkemykset muutoksesta yh-

tenäisiä, vaihteli. Deweyn mukaan tiedon ja merkityksen tuottamisen lähtökohtana on ym-

päristön muutoksia ennakoiva hallinta toiminnassa (Thayer, 1981), tämä välittyy hyvin muu-

tosta koskevissa diskursseissa. Opetussuunnitelmaa halutaan väljemmäksi ja koulutusraken-

teita vapaammaksi. Muuttuminen yhteiskunnan ja kehityksen mukana oli yksimielisesti kan-

nattavaa, mutta tulisi olla varovainen muuttaessa jo valmiiksi hyviä rakenteita tai pelkän 

muuttamisen vuoksi. Välittyi sellainen kuva, että asioita halutaan ja yritetään kovasti muut-

taa, mutta jäi vaikutelma, että muutos on hyvin pinnallista, jolloin asiat vain näyttävät muut-

tuvan, mutta vanhat sisällöt ja rakenteet säilyvät.   

Vaikuttamisen diskurssissa nousi erityisesti esiin opiskelijan asema opetussuunnitelma-

työssä. Kriittisen pedagogiikan mukaan kriittisyydellä pyritään muuttamaan yleistyneen 

koulutusjärjestelmän valtakeskittyneet toimintatavat kriittisesti keskusteleviksi neuvottelu-

käytännöiksi (Varto, 2006, 156), mutta tältä näkökannalta päätöksentekokulttuurimme täy-

tyisi kehittyä. Kyseistä asiaa kohtaan nousi ristiriitaisia diskursseja; esiin nousi diskursseja 

opiskelijan mitättömästä vaikutusmahdollisuudesta aina kohtalaisiin vaikutusmahdollisuuk-

siin asti, jotka ovat opiskelijasta itsestä kiinni. Erityisesti aineistosta jäi tunne, että opiskeli-

jalla on mahdollisuus olla kuultavana, mutta onko kuuleminen todellista. Tämä johtaa vai-

kutelmaan suunnitteluprosessin näennäisdemokraattisuudesta. Toisaalta, historiallisesti kat-

sottuna, opiskelijan mielipiteiden asema opetussuunnitelman suunnitteluprosessissa on tällä 

hetkellä huipussaan.   

Työryhmien jäsenet, yllättävää kyllä, eivät kokeneet olevansa päättävässä asemassa, mutta 

suurimmaksi osaksi kokivat asemansa olevan merkityksellinen suunnitteluprosessissa. Ylei-

sesti myös koettiin, että henkilökunta on työhön sitoutunut opetussuunnitelmatyöhön ja sen 

kehittämiseen, mutta itse päätöksenteko vaikutti jäävän etäiseksi sekä nähtiin, että yleisellä 

tasolla päätöksenteosta on helppo ulkoistautua.    

Koulutuksen taustatekijöitä ilmentävät diskurssit aineistossa liittyivät yleensä arvoihin tai 

opetussuunnitelmaan. Diskursseissa näkyi selkeästi humaanit arvot, mutta valtaan ja aukto-

riteettiuskollisuuteen liittyvät arvot usein jättivät esimerkiksi opiskelijalähtöisyyden, yhtei-

söllisyyden ja yksilöllisyyden jalkoihinsa. Opetussuunnitelma nähtiin yleisesti tekijänä, joka 
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ei varsinaisesti rajoita opettajan työtä, mutta asettaa tietyt reunaehdot opetuksen järjestämi-

selle. Voi todeta, että formaali opetussuunnitelma ei usein vastaa operationaalista tai koettua 

opetussuunnitelmaa, mutta se nähdään silti turvallisena taustatekijänä, johon voi halutessaan 

nojata. Ajatuksena on, että opetussuunnitelma takaisi kaikille tasa-arvoisen koulutuksen, 

mutta silti selvästi ilmaistaan, että jokainen tulkitsee opetussuunnitelmaa aivan omalla taval-

laan.   

Aineistosta ilmeni myös ristiriitaisia diskursseja koulutuksemme painotteisiin opintoihin liit-

tyen. Selväksi käy se, että ristiriitaiset diskurssit johtuvat tietämättömyydestä sekä erittäin 

pitkästä työhistoriasta painotteisten koulutusten puitteissa. Painotteisuudet nähtiin yleisesti 

ottaen tärkeinä tekijöinä, erityisesti oman koulutuksemme ja tiedekunnan spesialisoijana. 

Painotteisuuksista puhuttaessa kuitenkin yleisesti mietitytti myös painotteisten opintojen 

suppea vastaanottajakunta, ja näitä opintoja haluttaisiin tarjota myös vapaasti valittavaksi 

kaikille opiskelijoille. Erityisen tärkeänä asiana painotteisissa suuntauksissa nähtiin vahva 

kotiryhmä ja ryhmäidentiteetin muodostuminen. Useasti eritysesti taidekasvatus saatettiin 

nähdä vaan välineenä ”oikeiden” asioiden oppimiseen, vaikka tulisi muistaa, että taiteessa 

on tieteen tavoin kyse älyllisestä toiminnasta eikä vain irrationaalisesta kokemuksesta. Liian 

kapean ammattitaidon harjoittaminen on myös pedagogisesti vahingollista, koska se voi joh-

taa siihen, että yhteiskunnan on vaikea tarjota mahdollisuuksia kokea sielullista tarvetta 

ilolle. Taide ja taidekasvatus ovat omiaan lievittämään tätä tilannetta. (Väkevä, 2004, 275)  

5.2 Millaisia yhteiskunnallisia normeja ja asenteita diskurssit ilmentävät?  

Aineistosta huokui yhteiskunnan tämänhetkinen tila sekä yleiset asenteet ja arvot. Vaikka 

usein ajatellaan että opetussuunnitelma on keskeinen dokumentti, jolla ilmaistaan koulutusta 

koskevaa tahtoja ja tavoitteita, on nähty sen olevan myös yhteiskunnallis-poliittinen ohjaus-

väline (Vitikka, 2009, 49–50). Huomasi, että usein asioita perustettiin resursseilla tai rahalla 

sekä oltiin kovin ehdottomia näihin liittyvissä asioissa. Usein aineistosta näkyi kilpailuyh-

teiskunnan merkitys sekä tehokkuuden korostaminen. Toisaalta nämä olivat ristiriidassa pe-

rimmäisten arvojen kanssa, joihin liittyivät vahvasti hyvinvointi, inhimillisyys ja opiskelija-

lähtöisyys. Tällaisen oppijalähtöisyyden kannattajana Deweykin kritisoi koulujen suoritus-

keskeisyyttä (Väkevä, 2004, 112–113). Myös kriittinen pedagogiikka muistuttaa siitä, että 

ei tulisi hyväksyä tietyn eliitin intressejä tai määritteitä ”oikeasta tiedosta” eikä talouden 

kenttää kaiken ulkopuolisen mahtina, jonka perusteella luodaan sosiaalisia tosiasioita, vaan 
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opettajilla on mahdollisuus säilyttää luokkahuoneet kapitalisoitumisen ulkopuolella (Aittola 

& Suoranta, 2001, 13–16). Aidosti ihanteellisesta opetussuunnitelmasta tai opetuksen järjes-

tämisestä ei uskallettu oikein edes unelmoida, koska politiikan asettamat realiteetit puhuvat 

niin vahvasti näitä ihanteita vastaan. Freiren sanoin nimenomaan uusliberalismin ”kyyni-

nen” pyrkimys on torjua ihmisten oikeus unelmoida toisin, unelmoida utopiasta (Freire, 

1998). Koulutuksella olisi hedelmällinen asema muuttaa näitä syvään juurrettuja käsityksiä.  

Opetussuunnitelmasta puhuttaessa ilmi tuli kuitenkin myös yhteiskunnassa vallitsevista in-

himillisistä arvoista, joiden tulisi olla pohjana opetussuunnitelmatyössä ja opetussuunnitel-

massa, joita olivat muun muassa kestävä kehitys ja monikulttuurisuus.   

Aineistosta ilmeni myös tietyt intressit tiettyjä oppiaineita kohtaan. Puhuttiin paljon kontak-

tiopetusten leikkaamisesta esimerkiksi taideaineista sekä matemaattis-luonnontieteellisten 

oppiaineiden merkityksestä. Kaikista oppiaineista oli kuitenkin hyvää sanottavaa, ja niitä 

pidettiin tärkeinä, joskin toisia tärkeämpinä kuin toisia. Opetussuunnitelmassa kuitenkin lop-

pupeleissä näkyy yhteiskunnan arvostus tiettyjä oppiaineita kohtaan, sillä se heijastelee niitä 

tietoja ja taitoja, joiden ajattelemme olevan sen verran tärkeitä yhteiskunnan kannalta, että 

niiden siirtyminen seuraaville sukupolville halutaan varmistaa, jolloin esimerkiksi oppiai-

neen valinnaisuus sisältää sanattoman viestin siitä, ettei se ole välttämätön (Vira, 2007, 118). 

Toki tässäkin yhteydessä voidaan ajatella, että koulutuksen ollessa tällä hetkellä kansainvä-

lisen kilpailukykymme kärkiasia ja teknologis-taloudellisen tiedon ylivaltainen yhteiskun-

nassamme, halutaan koulutuksen avulla tuottaa yhteiskuntaamme sopivalla osaamisprofii-

lilla varustettuja yksilöitä (Kiilakoski & Oravakangas, 2010). 

Myös auktoriteettiuskollisuus näkyi aineistosta, joka heijastaa myös yhteiskunnan hierark-

kista päätöksentekoa. Yliopisto ohjeistaa tiedekuntaa ja valtio yliopistoa. Ylhäältä päin tulee 

konkreettiset ohjeet siitä, minkälaiset tavoitteet esimerkiksi tämän opetussuunnitelmatyön 

tulee täyttää. Aineistossa näkyy myös muutoksen hitaus, koska toiminta yhteiskunnassamme 

on sen verran byrokraattista.   
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5.3 Millaisia diskursseja aineistoista löytyy koskien koulutuksen rakennetta ja painot-

teisten opintojen asemaa?  

Keskeisin ajatus, joka nousi koulutuksen rakenteeseen liittyen oli se, että opetussuunnitel-

maa ja itse koulutusta tulisi saada avoimemmaksi sekä valinnaisemmaksi kokonaisuudeksi. 

Ilmeni myös pelkoa siitä että nähdäänkö opetussuunnitelmatyötä tehdessä koulutuksen ra-

kennetta palvelevat kokonaisuudet vai tehdäänkö muutoksia vain resurssit edellä. Koulutuk-

sen rakenteen pohjaa pohdittiin opetussuunnitelman ja sen merkityksen kautta. Opetussuun-

nitelma nähtiin koulutuksen kannalta pääosin hyvin tarpeellisena mutta vapaasti tulkittavana 

ja sen sisältöön toivottiin väljyyttä jotta toteutunut ja koettu opetussuunnitelma nousisi kou-

lutuksessa vahvemmin esiin. Arvot nähdään pääasiallisesti opetussuunnitelmaa ohjaavana 

tekijänä sekä aineistosta kumpusi toive, että arvoista keskusteltaisiin enemmän opetussuun-

nitelmatyössä, jotta ne eivät jäisi irrallisena leijumaan taustalle. Todettiin että arvot lähtevät 

erityisesti opettajan ja opiskelijan interaktiosta, mikä vastaa myös Deweyn käsitystä vuoro-

vaikutuksen merkityksestä älyllisyyden kehittymisessä (Väkevä, 2004, 153).    

Aineistosta käy tosiaan ilmi, että opetussuunnitelmaan toivotaan tietynlaista väljyyttä ja va-

pautta, mutta ylemmiltä tasoilta kaivataan kuitenkin tarkempaa ylös kirjoitettua suunnitel-

maa. Tässä näkyykin vastakkain ikään kuin Herbartin ja Deweyn ajatukset opetussuunnitel-

masta; hallinto kaipaa tietyt tavoitteet ja sisällöt kirjoitettuna Lehrplan-mallin tyyliin, kun 

opettajat taas kaipaavat vapaampaa Deweyn edustamaa Curriculum-mallia.    

Painotteisten opintojen asema koulutuksen rakenteessa on ristiriidassa; tehdäkö siitä valin-

nainen, kaikille avoin ”voileipäpöytä” vai pidetäänkö se hieman jopa vanhanaikaisena, 

mutta ryhmäidentiteettiä vahvasti kehittävänä tiiviinä suuntauksena. Aineistoissa näkyi kou-

lutuksen pääsuuntauksiin kohdistuva arvostus jonka myötä se haluttaisiin jakaa laajemman-

kin opiskelijamassan käyttöön. Onkin perusteltua että painotteisiin opintoihin on voimak-

kaasti kiinnytty ja ne halutaan säilyttää isona osana koulutustamme koska kuten Rortyn aja-

tuksistakin käy ilmi on edullista paremman elämän tavoittelulle, että kaikki kulttuurin alat 

ja suuntaukset ovat mukana sen rakentumisessa ja kuten on aikaisemminkin mainittu, kaikki 

teoria on jo itsessään käytäntöä ja niiden erottelu on turhaa (Kivinen & Ristelä, 2000, 103–

104). Aineistosta huomasi myös, ettei kaikissa työryhmissä oltu täysin tietoisia painotusten 

merkityksestä ja sisällöistä. Painotteisten opintojen diskurssit olivat voimakkaasti ristirii-

dassa mikä on odotettavaakin koska kaikilla ei voi olla aiheista kokonaisvaltaista kokemusta. 
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Kuitenkin yhteinen tekijä oli, että painotteiset opinnot ovat merkittävä osa Oulun luokan-

opettajakoulutusta ja niiden tulevaisuus on selvästi tällä hetkellä pinnalla keskusteluissa. 

Näin onkin syytä olla sillä, Deweykin korosti oppimisen ja toiminnan tiivistä yhteyttä sekä 

esteettisen kokemuksen merkitystä kasvatuksessa ja nämähän ovat keskiössä puhuttaessa 

niin teknologia- kuin taidekasvatuksesta (Väkevä, 2004, s. 155–156; Kivinen & Ristelä, 

2000, 157)  
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6   Pohdinta  

Tämän Pro gradu – tutkielman kokonaisvaltaiseksi tutkimustehtäväksi määrittelimme Joh-

danto-luvussa sen, miten pragmatismi ja kriittinen pedagogiikka näyttäytyvät tarkastellessa 

opetussuunnitelmatyön suunnitteluprosessia? Tässä luvussa pohdimme omasta näkökulmas-

tamme tätä tehtävää ja kuinka nämä teoreettiset näkökulmat ilmenivät tutkiessa aineistoa.  

Koimme tämän prosessin, johon kuului teoreettisen viitekehyksen kokoaminen, tutkimuk-

seen liittyvät teemahaastattelut ja haastattelujen analysoinnin, hyvin hedelmälliseksi. Oli 

mukavaa työskennellä parin kanssa, koska tällä tavalla asioita tuli käsiteltyä useammalta eri 

näkökannalta. Oli myös erityisen helpottavaa päästä avaamaan tiettyjä aiheita keskustellen, 

jolloin ymmärrys aiheeseen syveni.    

Työskennellessämme saimme ensinnäkin paljon lisää tietoa teoriapohjamme filosofioiden, 

pragmatismin ja kriittisen pedagogiikan, lisäksi myös opetussuunnitelmatyöstä, erityisesti 

yliopistotasolla tehtävästä opetussuunnitelmatyöstä. Haastateltavat suostuivat kaikki yhteis-

työhön ja heidän avoimuutensa ja asiantuntevuutensa antoi hyvän aineiston tutkimustyölle. 

Haastatteluiden lomasta nousi paljon tärkeitä näkökulmia ja epäkohtia, joiden merkittävyyttä 

emme olleet osanneet ajatellakaan. Koimme aineistonkeruumenetelmän omaa ajattelua ke-

hittäväksi ja avartavaksi ja keskustelun kautta saimme paljon sellaista perspektiiviä, jota ei 

kirjoista löydy. 

Tarkoituksenamme on, että tutkimuksestamme huokuu pragmatismin ja kriittisen pedago-

giikan erilaiset näkökulmat. Yhteistä näille suuntauksille on erityisesti suhde yhteiskuntaan 

ja yhteiskunnallisuuteen sekä kantaaottavuus ajan ongelmiin. Deweyn mukaan filosofia 

näyttäytyy loputtoman kyseenalaistamisen tienä ja tämän haluamme muistaa niin tutkimusta 

tehdessämme kuin tulevassa työssämme ja eri arjen tilanteissa. Erityisesti tulevassa työs-

sämme opettajana haluamme tiedostaa tiedon ja vallan suhteen ja kasvattaa kriittisiä ja itse-

näisiä ajattelijoita. Pragmatismin henkeen haluamme myös lähteä kasvatettavan omista läh-

tökohdista niin muodollisessa kuin epämuodollisessa kasvatuksessa, ja muistaa, että liian 

kapea ammattitaidon harjoittaminen on pedagogisesti vahingollista, sillä sen johdosta yh-

teiskunnan on vaikea tyydyttää sielullista tarvetta ilolle ja kokemuksen tuoreudelle (Väkevä, 

2004, 275).    
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Aineistoa läpi kahlatessa esille nousi paljon ajatuksia, joita voimme esittää esimerkiksi opis-

kelijan suusta tulevina ehdotuksina. Koska opetussuunnitelmatyö koettiin, ja näkyi meille-

kin osin näennäisdemokraattisena työskentelynä sekä vähäisen opiskelijoiden osanottaja-

määrän että henkilökunnan suppean osallistumisen vuoksi, pohdimme, miten tilannetta voisi 

parantaa. Usein mainittiin, ettei ihan tavallisella riviopiskelijalla tulisi olla ainakaan ihan 

täyttä päätäntävaltaa opetussuunnitelmatyössä, vaikka mielipiteitä halutaan toki kuulla. Esi-

merkkinä tähän sanottiin syyksi, etteivät opiskelijat tiedä tarpeeksi rakenteista tai päätöksen-

teosta. Miksi eivät? Miksi rakenteiden ja päätöksenteon tuntemus ei ole osa koulutustamme? 

Olisiko aika lisätä opintoihin kurssi, joka ensinnäkin antaisi tietoa koulutusjärjestelmistä 

sekä kannustaisi vaikuttamiseen ja oikean demokratian toteutumiseen.  Näin voitaisiin saa-

vuttaa yhä useampi opiskelija tietoiseksi tiedekunnassa sekä yhteiskunnassa tapahtuvista 

koulutukseen liittyvistä muutoksista, eikä vain ainejärjestöaktiiveja, jotka ovat yleensä jo 

valmiiksi kiinnostuneita näistä asioista. Pohdimme myös, miksi työryhmiin ei kutsuta vasta 

valmistuneita opiskelijoita, heillähän on se uusin tieto tietyistä koulutusohjelmista ja opin-

topoluista. Demokratian todella toteutuakseen, miksei suunnitteluprosessiin ole otettu mu-

kaan esimerkiksi yhtä työryhmää joka koostuisi vain opiskelijoista ja vasta valmistuneista 

opettajista.  

Kuten tuloksista näkyi, on muutos käsitteenä todella isossa roolissa tällä hetkellä opetus-

suunnitelmatyössä. Meille tuli sellainen vaikutelma, että muutos on niin sanotusti ”pakot-

tava”, eli sen täytyy toteutua niin hyvässä kuin pahassa. Muutoksen tarve tulee usein niin 

voimakkaasti ulkopuolelta. Halutaan muuttaa, ja on ehkä tarpeellista saattaa tiettyjä raken-

teita murrokseen, mutta meille jäi ajatus, että meneekö se jossain vaiheessa yli? Onko muut-

taminen niin tarpeellista, ellei painostus tulisi ulkopuolelta ja olisi ikään kuin pakollinen? 

Ymmärrämme, että EU:n laajuiset säädökset tuovat turvaa ja laadun taetta, mutta jääkö vai-

kuttamisen mahdollisuus yhteisön sisällä liian kapea-alaiseksi, kun vedotaan ylhäältä päin 

annettuihin ohjeisiin. Tapahtuuko todellinen muutos seuraamalla ylhäältä annettuja ohjeita?  

Koulutusrakenteesta toivotaan osin vapaampaa, joka on hyvä asia sinänsä opiskelijan kan-

nalta, koska on mahdollisuus valita itseään kiinnostavia polkuja. Toisaalta painotteisten 

tuoma varmuus teknologiakasvatuksen ja taidekasvatuksen välittämiseen on tärkeää, koti-

ryhmäidentiteetit luovat turvaa ja syventävät ammatillista identiteettiä sekä yleensäkin sy-

ventynyt tieto näihin osa-alueisiin on arvostettua esimerkiksi työelämässä. Itse koemme, että 

painotteisuudet ovat Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen erikoisuus, koska ne ovat 

uniikkeja ja opiskelijoille pääosin tärkeitä jo valintaprosessista lähtien ammatti-identiteetin 
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kehittymisen kannalta.  Pohdimme kuitenkin, että tarvitseeko toisen sulkea toista pois? Eikö 

koulutusrakenteemme voisi olla vapaampi, mutta mahdollistaisi silti painotteisuudet ja tii-

viin kotiryhmän? Mielestämme on hieno ajatus, että tämä menisi eteenpäin ja valmistuneet 

opettajat olisivat mahdollisimman yksilöllisiä tietotaidoiltaan ja koulutuspoluiltaan.   

Käytimme lähteissä mahdollisimman paljon alkuperäislähteitä ja käyttäessämme toisen kä-

den lähteitä tarkistimme aina ne alkuperäisistä lähteistä. Pyrimme aina mainitsemaan, jos 

jokin ajatus pohjautui lähteeseen, emmekä esittäneet niitä omanamme. Aineiston keruussa 

pyrimme olemaan täysin avoimia ja kerroimme haastateltaville mitä tutkimus koskee, sekä 

ketkä ovat muut haastateltavat. Litteroinnin pyrimme toteuttamaan mahdollisimman tark-

kaan, mutta meidän olisi pitänyt ottaa paremmin selvää yleisistä ohjeista litterointia varten. 

Analyysissä käyttämämme siteeraukset pidimme täysin samanlaisina ulkoasultaan kuin ne 

ovat litteroidussa aineistossa. Haastateltavien toiveesta johtuen pidimme haastattelut ja si-

teeraukset nimettöminä. Tutkimusmetodimme käyttö sisältää paljon tulkintaa, joten sen luo-

tettavuutta on mielestämme vaikea arvioida.  

Tämän tutkimuksen aikana heräsi kiinnostus nimenomaan opiskelijan vaikutusmahdolli-

suuksiin tämän kaltaisessa yhteisössä sekä näennäisdemokratian murtamiseen, joka kuiten-

kin loppuen lopuksi ilmenee hyvin vahvasti niin sanotussa demokraattisessa yhteiskunnassa 

ja demokraattisessa päätöksenteossa. Tähän aiheeseen liittyen voisi toteuttaa jatkotutkimuk-

sen, lähinnä liittyen opiskelijan vaikuttamismahdollisuuden todellisuuteen ja opiskelijoiden 

asemaan työryhmissä.  

Kyseinen Pro gradu – tutkielma oli meille viimeisiä etappeja tässä koulutuksessa, ja sen to-

teuttaminen avasi lisää omia käsityksiämme kasvatuksesta ja täydensi omaa kasvatusfiloso-

fiaamme. Koemme, että teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoina, to-

sin taideaineisiin suuntautuneina, olemme saaneet hyvät eväät työelämään tai ylipäänsä elä-

mään. On ollut hyvä, että tämä luokanopettajakoulutus on antanut meille kuitenkin jonkin 

verran vapauksia opinnoissamme ja olemme voineet rakentaa itsemme näköisen tutkinnon. 

Koemme, että olemme saaneet toteuttaa yksilölliset opintopolut, mutta olemme saaneet 

nähdä myös vaivaa sen toteutumiseksi.    

Omaa tutkimustapaamme voisi kuvailla mukaillen Rortyn näkökulmaa tutkimuksesta ki-

teyttäen, että tutkimus ei edisty, jos pyritään kurinalaisesti pysymään metodeille uskollisina, 

vaan pikemminkin tulee pyrkiä pysymään omassa tutkimustehtävässään mahdollisimman 

mielikuvituksellisena (Kivinen & Ristelä, 2000, 103). Tämä toteutui ennakkoluulottomalla 
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asenteella tutkittavaa aihetta kohtaan sekä pitkilläkin keskusteluilla joissa pyrimme pohti-

maan aihetta kriittisesti ja uudelta kantilta.  
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Liitteet 

LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELU PRO GRADU – TYÖHÖN 

Päätavoite:  

Miten pragmatismi ja kriittinen pedagogiikka näyttäytyvät tarkastellessa opetussuunnitelma-

työn prosessia? 

Tarkastelemme aineistoa pragmatismin ja kriittisen teorian kautta 

Teemat: Lähtökohtia-Arvoja-Tavoitteet-Menettelytavat 

 

Teemahaastattelun runko: 

Aluksi:  

Voisitko kertoa työryhmän tarkotuksesta ja mitä siellä konkreettisesti tapahtuu? 

Kuka on?  

Mitä tekee työkseen?  

Koulutustausta? 

Työtausta? 

Mikä on asema opsin luomisessa?  

 

 

Lähtökohdat:  

Milloin suunnittelu on lähtenyt liikkeelle?  

Miten päädyit mukaan? 

Millaisista lähtökohdista on tekemässä ops-työtä?  



 

 

 

Mitä asioita painottaa? Perustelut.  

Mitkä asiat ovat työssä tärkeitä? Miksi? 

 

Arvot:  

Millaiset arvot tärkeitä ops työssä? Entä koulutuksessa? Miksi? 

Minkälaisia mielestäsi ovat vallitsevat arvot opetussuunnitelma työssä? (kuvaile tarkemmin) 

Jääkö jotkin arvot vähemmälle huomiolle?  

Onko työtä tekevän opettajan omalle arvomaailmalle tilaa? (kertoisitko millä tavalla on tai 

ei) 

Mistä opetussuunnitelman arvot tulevat? (kuka päättää mitkä ovat tarpeeksi tärkeitä mitkä 

vähemmän) 

Tuleeko ristiriitoja? (marian kysymys) 

Matilta tuli: arvoasetelma käsite 

Arvopohja -määritelmä: nominaaline, relationaalinen ja joku (Matti) 

 

Tavoitteet: 

Minkälaisia tavoitteita uusi ops asettaa? 

Minkälaisia tavoitteita juuri sinä haluat painottaa? Miksi? 

Ovatko tavoitteet muuttuneet työn edetessä? Millä tavalla? 

Ovatko jotkin tavoitteet mielestäsi epäolennaisia? Miksi? 

 

Menettelytavat: 

Oletko kokenut että asemasi suunnittelu työssä on merkityksellinen ja vaikutusvaltainen? 

Tarkennus. 



 

 

 

Onko suunnittelutyö liian kaukana opiskelijasta? Entä opettajan työstä? Miksi? 

Pitäisikö opiskelijalle antaa enemmän vaikutusvaltaa (vaikutusmahdollisuus) suunnittelu-

vaiheeseen? Miksi? 

Miten saataisiin jo suunnitteluvaihe rivijäsenistölle (opiskelijoille) tuotua lähemmäksi? 

Miten hyödyllisenä näet opetussuunnitelman? Mikä sen paikka on? Vastaus.. ohjaa 

plajon!!!! Hmm, voiko olla haittaa? runko 

(Heijasteleeko kiirehtiminen laatuun? Marian kys.) 

Koetko että asettaako ops enemmän rajoitteita kuin antaa mahdollisuuksia opettajan työhön? 

(tarkennus?) puhuu kai tulevaan opiskelijan opettajan tyhönön 

Painotteisuus: 

Mikä on suhteesi painotteisiin koulutusohjelmiin? (tarkennus) 

Mikä on käsityksesi taidekasvatuksesta tai/ja teknologiakasvatuksesta? 

Kuinka tärkeänä pidät luokanopettajakoulutuksen painotteisuuksia osana opetussuunnitel-

maa? 

Onko painotteisuuksien syytä muuttua? Miten ja miksi? 

Miten/millä tavalla taidekasvatuksen tai/ja teknologiakasvatuksen pitäisi näkyä opetuk-

sessa? 

(Kuinka tärkeänä pidät taito- ja taideaineita?) 

MUUTA: 

Miten koet että tiedekunnan yhteisö (hlökunta ja opiskelijat) on ottanut vastaan eri vaiheet 

suunnitteluprosessissa? Tarkennusta. 

Millaisia piirteitä olisi ihanteellisessa opetussuunnitelmassa?  

Jäikö jotain sanomatta? 

 


