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1 Johdanto 

 

 

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee kriittistä ajattelua ja kritiikkiä. Kriittisyyden tarve ei 

ole nykymaailmassa vähentynyt, vaan päinvastoin nykypäivänä kohtaamassamme runsaas-

sa informaation määrässä ihmisen tulisi olla erittäin tarkka sitä kohtaan, mitä uskoo ja mik-

si. Kiinnostukseni aiheeseen heräsi keskustelusta, jossa mietittiin, voidaanko yksilöä kas-

vattaa olemaan kriittinen. Voiko kriittinen ajattelu olla myös jotain, jonka avulla voimme 

erottaa itsemme muista ja heidän ajatuksistaan, ollaksemme oma itsenäinen toimijamme. 

Voidaanko kriittiseen ajatteluun kasvattamalla tuottaa itsemääräytyvä yksilö? Itsemääräy-

tyvyys liittyy irrottamattomasti kasvatukseen ja kasvatuksen voidaan sanoa olevan toimin-

taa, jonka tavoitteena on vaikuttaa kasvatettavan itsemääräytyvyyteen (Siljander, 2014, 

31). 

Kriittistä ajattelua kasvatuksen mahdollisena päämääränä on pohdittu myös aikaisemmin. 

Muun muassa Amerikassa 1970-luvulta asti vaikuttanut kriittisen ajattelun liike (engl. Cri-

tical Thinking movement), on pyrkinyt määrittelemään ja käsittelemään kriittistä ajattelua 

kasvatuksen mahdollisena päämääränä. (Hinkkanen, 2000, 149.) Tässä työssä tarkastelen 

kriittisen ajattelun käsitettä suurimmaksi osaksi John Deweyn, Robert Ennisin ja Harvey 

Siegelin tekemien määritelmien perusteella. Edellä mainittujen kirjoittajien lisäksi yritän 

tuota näkökulmaa käsiteltävään ilmiöön myös muista lähteistä. Ennis ja Siegel edustavat jo 

mainittua kriittisen ajattelun liikettä. Kriittisen ajattelun taustalla vaikuttavat siis tämän 

työn puitteissa amerikkalaisen kasvatuskeskustelun ja perinteen tekijät. Kriittisyyteen kas-

vattamisen näkökulmaa voidaan tarkastella myös siten, että kriittistä ajattelua pidetään 

usein tärkeänä kasvatuksen ja opetuksen päämääränä, sekä tärkeänä korkeakoulutuksen 

tavoitteena (Hyytinen, 2015). Kriittinen ajattelu näyttäytyy myös perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa, jossa kriittinen ajattelu ja lukutaito mainitaan muun muassa 

elämänkatsomustiedon ja terveystiedon opetuksen alla (OPS, 2014). 

Koska kyseessä on ajatus kriittisen ajattelun tarkastelusta kasvatuksen mahdollisena pää-

määränä, vaatii se toteutuakseen pedagogista toimintaa. Pedagogisen toiminnan ulottuvuut-

ta voidaan tarkastella siten, että se on muusta sosiaalisesta toiminnasta erillinen ja itsenäi-
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nen toiminnan kenttänsä. Pedagoginen toiminta on siis jotain muuta, kuin vain osa sosiaa-

lista toimintaa. Pedagogista toimintaa on koetettu määritellä muun muassa pedagogisen 

toiminnan teorian avulla, jonka avulla on tarkasteltu niitä tapoja sekä ilmiöitä, joita kasva-

tustoiminnan tulee pitää sisällään. Teorian avulla on koetettu myös määritellä pedagogisel-

le toiminnalle asetettavia vähimmäispiirteitä, sekä millainen rakenne tällä toiminnalla on. 

(Kivelä, et. al., 1996; Hinkkanen, 2000, 149; Kivelä, 1997, 39.) Nämä pedagogisen toi-

minnan vähimmäisvaatimukset voidaan jakaa neljään tekijään: bildsamkeit, joka merkitsee 

lähimmältä suomenkieliseltä vastineeltaan termiä sivistyskykyisyys, vaatimus itsenäiseen 

toimintaan, sekä kulttuurin presentaatio ja representaatio. Mainitut vähimmäispiirteet voi-

daan jakaa karkeasti siten, että kulttuurin presentaatio ja vaatimus itsenäiseen toimintaan 

liittyvät kasvatukseen, kun taas sivistyskykyisyys ja kulttuurin representaatio puolestaan 

liittyvä sivistykseen.  (Kivelä, et. al., 1996.) Pedagogisen toiminnan määrittely mahdollis-

taa kriittisen ajattelun tarkastelemisen kasvatuksen näkökulmasta.  

Kuten työnotsikko paljastaa tämän tutkielman tarkoituksena on myös antaa kritiikkiä, kriit-

tisen ajattelun liikkeen tavoittelemaa kasvatuspäämäärää kohtaan. Työni viimeinen osa 

lähestyy siis kriittisyyteen kasvattamista kritiikin kautta. Peilaan mahdollisuutta kriittisestä 

ajattelusta kasvatuksen päämääränä, itsemääräytyvyyden käsitteeseen, sekä pedagogiseen 

toimintaan. Tarkoituksenani on selvittää täyttääkö kriittiseen ajatteluun kasvattaminen 

esimerkiksi kaikki pedagogisen toiminnan esittämät vaatimukset ja kyetäänkö kriittisen 

ajattelun avulla kasvattamaan itsemääräytyvää yksilöä.  

Työni on luonteeltaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selvittää 

mitä kriittisestä ajattelusta kasvatuksen päämääränä on kirjoitettu ja mikä on kriittisen ajat-

telun suhde kasvatukseen. Tutkimuskysymykseni on siis: Mitä kriittinen ajattelu on ja voi-

daanko sitä pitää kasvatuksen päämääränä?  
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2 Kriittinen ajattelu  

 

 

Tässä pääluvussa käsittelen, mitä kriittisen ajattelun voidaan katsoa sisältävän ja miten sitä 

on kirjallisuudessa määritelty. Ensimmäisessä luvussa pyrin antamaan kirjallisuuden poh-

jalta kriittiselle ajattelulle määritelmän. Tarkoitukseni on määritellä mitä kriittisen ajattelun 

käsitteellä voidaan tämän tutkielman puitteissa tarkoittaa. Käsittelen kriittisen ajattelun 

suhdetta sen taustalla vaikuttavaan pragmatistiseen kasvatusajatteluun, sekä sitä mitä kriit-

tisyys ja normatiivisuus tarkoittavat kriittisen ajattelun yhteydessä. Kriittinen ajattelu jae-

taan yleisesti myös kahteen erilaiseen komponenttiin: Arvioivaan ajatteluun ja järjenkäyt-

töön sekä kriittiseen henkeen. (Puolimatka, 1995, 187).  Avaan ensimmäisen luvun lopussa 

tätä jaottelua ja näiden jo mainittujen komponenttien sisältöjä. Käsitettä kriittinen henki 

voidaan kuvata myös termillä kriittinen asenne (Siegel, 1989, 39). Käytän tämän työn puit-

teissa käsitettä kriittisestä hengestä, sillä se on lähdekirjallisuudessa käytetympi.  

Toinen luku käsittelee kriittisen ajattelun yleisiä sisältöjä. Yleisillä sisällöillä tarkoitetaan 

niitä käsitteitä ja ilmiöitä, joita kriittiseen ajatteluun yleensä sidotaan. Käsitteitä ovat jär-

keily, perusteet, rationaalisuus, sekä arviointi. Toisin sanoen kysymyksessä on kriittiseen 

ajatteluun liitettäviä lähikäsitteitä.  

 

2.1 Kriittisen ajattelun määritelmä  

 

 

Alec Fisherin (2001, 2-3) mukaan kriittisen ajattelun pohtiminen on ollut ihmiskunnan 

mukana jo Sokrateen ajoista asti. Tämä näyttäytyy Sokrateen ajatuksissa siinä, että totuus 

voidaan saada esiin, mikäli ihminen jatkaa kyselemistä (Puolimatka, 2010, 50). Tästä taus-

tasta huolimatta amerikkalaista filosofi John Deweytä voidaan eräästä näkökulmasta pitää 

kriittisen ajattelun ”isänä” hänen reflektiivisen ajattelun määritelmästään johtuen (Fisher, 

2001, 3). Dewey tuo kriittiseen ajatteluun vaatimuksen siitä, että väitteellä tulee olla jon-
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kinlainen pohja, joka sitä tukee (Dewey, 1933, 11). Dewey ajatus voidaan tulkita vaati-

mukseksi siitä, että meidän tulisi ihmisinä järkeillä, miksi uskomme jonkin asian olevan 

niin kuin se on, ja miettiä niitä seurauksia, joita tällä uskomuksella on. Väitteiden pohja 

kuvastaa myös niitä perusteita, joita mainitun uskomuksen taustalla vaikuttaa. (Fisher, 

2001,3.) Dewey (1933, 17) näkee myös, että juuri ajattelu auttaa meitä ”tietämään mitä 

olemme”. Ajattelu myös muuttaa sokean ja impulsiivisen toiminnan älylliseksi toiminnak-

si. Deweyn kriittiselle ajattelulle luoma pohja sisältää siis vaatimuksen siitä, että mikäli 

väitämme ja tahdomme uskoa jonkin asian, tulee meidän tarkastella ja järkeillä sen perus-

teita. Järkeily mahdollistaa perustellun toiminnan, sillä mikäli emme ajattele, toimimme 

satunnaisesti. Deweyn ajatusta voidaan tulkita myös siten, että kun ajattelemme, voimme 

toimia yksilöinä. Yksilöllisyys tarkoittaa tässä kontekstissa sitä, että teemme tietoisia rat-

kaisuja. Huomioitavaa on myös, että vaikka Deweytä sanotaan kriittisen ajattelun ”isäksi”, 

hän ei itse käyttänyt käsitettä kriittinen ajattelu. Hänelle kyse oli reflektiivisestä ajattelusta.  

John Deweyn määrittelemän pohjan lisäksi Robert Ennis on luonut kriittisen ajattelun mää-

ritelmän. Sen mukaan ”kriittinen ajattelu on järkeilevää ja reflektoivaa ajattelua, joka kes-

kittyy päättämään, mitä uskomme tai teemme” (Norris & Ennis, 1989, 1). Ennisin määri-

telmä kriittisestä ajattelusta on erittäin käytetty (Hyytinen, 2015, 5; Fisher, 2001, 4). Enni-

sin määritelmä sisältää Deweyn tavoin ajatuksen reflektiivisyyden merkityksestä kriittises-

sä ajattelussa. Jotta yksilö ajattelisi kriittisesti, tulee tämän reflektoida ja järkeillä omia ja 

muiden ajatuksia suhteessa toisiinsa. Järkeilyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että jär-

kevän ajattelun tulisi pohjautua järkeviin perusteisiin. Reflektointi näyttäytyy yksilön ky-

kynä tarkastella omia ja muiden perusteita ja ajatuksia. (Norris & Ennis, 1989, 3-4.) Ennis 

seuraa määritelmällään Deweyn jalanjälkiä, mutta täsmentää tämän ajatukset järkeilystä ja 

reflektiosta kriittisen ajattelun käsitteen alle. Toisin kuin Dewey, Ennis myös käyttää käsi-

tettä kriittinen ajattelu. Molempien määritelmistä on tulkittavissa myös vaatimus väitteiden 

perustelujen huomioimiseen. Deweyn määritelmään verrattuna Ennis on myös tuonut hy-

vin yksiselitteisesti esiin mitä hän kriittisellä ajattelulla tarkoittaa. Määritelmien erona voi-

daan mainita, että Ennis sisällyttää määritelmäänsä ajatuksen päätöksen tekemisestä. 

(Fisher, 2001, 4.) Ennisin määritelmä sisältää siis vaatimuksen siitä, että kriittisen ajattelun 

tulisi johtaa päätöksen tekemiseen. siinä missä Deweylle kysymys on enemmän toiminnan 

perustelusta ja tietoisuudesta.   

Vaatimukset yksilön toiminnan perusteluista ja järkeilystä sitovat kriittisen ajattelun sen 

pragmatistiseen taustaan. Pragmatismilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedonkäsitystä, 
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jonka ajatuksena on tiedon ja toiminnan yhteys toisiinsa. Pragmatismin voidaan siis katsoa 

lähtevän siitä ajatuksesta, että kaikkia ihmiseen ja tämän ajatteluun liittyviä toimintoja voi-

daan tarkastella käytännön toiminnasta käsin. (Siljander, 2015, 172, 176, 179.) Kriittisen 

ajattelun piirissä pragmatismi näyttäytyy eniten ajatuksena siitä, että ajattelemalla kriitti-

sesti voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaita toiminta- ja ajatusmalleja (Hinkkanen, 

2000, 153). Hyvä perusteiden arviointi ja järkeily siis mahdollistavat yksilölle paremmat 

tiedot asioista ja ilmiöistä, joka taas lisää hänen toimintamahdollisuuksiaan. Kriittisen ajat-

telun näkökulmasta tieto, ja sen pohtiminen ja analysoiminen siis mahdollistavat parhaan 

mahdollisen kyvyn toimia tilanteissa.  

Kriittisen ajattelun yhteydessä on hyvä määritellä, mitä kriittisyydellä voidaan yleisesti 

katsoa tarkoitettavan. Tapio Puolimatka (1995) kirjoittaa, että kriittisyyden ihanteena voi-

daan pitää ihmistä, jolla on autonominen suhde tämän kulttuuriperimään, ja jolla on omia 

rationaalisia keinoja vaikuttaa ja parantaa tätä kulttuurista ulottuvuutta. Vain autonominen 

ja itsemääräytyvä ihminen voi olla kriittinen. Kriittisyyttä, kuten kriittistä ajatteluakin, pi-

detään eräänä keskeisenä länsimaisena sivistysihanteena. Kriittisyys sisältää aina ajatuksen 

tulevasta ja tämän hetkisen ylittämisestä. Kriittisyyden voidaan katsoa olevan myös ky-

vykkyyttä arvioida itse jo vallalla olevia käytäntöjä ja ideoita. (Puolimatka, 1995, 166-167, 

169.) Sirpa Törmän (1999) mukaan kriittisyyden tarkoituksena on samanaikaisesti sekä 

auttaa yksilöä kohti itseohjautuvuutta, että kehittää yhteistä toimintakulttuuria (Törmä, 

1999, 18). Kriittisyyden tavoitteena on siis yksinkertaistetusti saada aikaan yksilö, joka 

kykenee sekä olemaan vapaa ympäristöstään, että samalla vaikuttamaan tähän. Toisin sa-

noen, ilman kriittisyyttä ihminen ei kykene huomaamaan itseensä ja toimintaansa vaikutta-

via ilmiötä, eikä voi kyseenalaistaa näitä.   

Kriittisen ajattelun voidaan katsoa olevan normatiivista toimintaa. Tämä normatiivisuus 

tulee esille ajatuksessa, että kriittistä ajattelua pidetään hyvänä tapana ajatella. Vaikka 

kriittisen ajattelun sisällöstä ja määritelmästä on käyty paljon keskustelua, useat kirjoittajat 

ovat yhtä mieltä kriittisen ajattelun normatiivisesta luonteesta. (Siegel, 2010,141.) Tämä 

normatiivisuuden ajatus näkyy myös Robert Ennisin ja Stephen Norrisin määritelmässä, 

jossa kriittistä ajattelua pidetään ”hyvänä” ajatteluna, jonka tarkoituksena on parhaisiin 

mahdollisiin päätelmiin pääseminen. Kirjoittajat kuitenkin mainitsevat, että on olemassa 

”hyvää” ajattelua, joka ei ole kriittistä ajattelua. (Norris & Ennis, 1989, 3, 16.) Tämä nor-

matiivisuus näkyy myös siinä, että eräs kriittisen ajattelun puolesta käytetty argumentti on 

sen kyky turvata demokratian toimiminen ja demokraattinen elämäntapa yleisesti. Kriitti-
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sen ajattelu ja sen sisällöt rinnastetaan siis automaattisesti demokratiaa ylläpitäviksi. (Sie-

gel, 1988, 60-61.)  

Harvey Siegel (1988) on lisännyt kriittisen ajattelun yhteyteen vaatimuksen ”kriittisestä 

hengestä.” Kriittinen ajattelu on yleisesti jaettu kahteen erilaiseen komponenttiin. Ensim-

mäinen komponentti on arvioiva ajattelu ja järjen käyttö, toinen on ajatus ”kriittisestä hen-

gestä” ja asenteesta. (Hinkkanen, 2000, 159; Puolimatka, 1995, 187.) Näiden mainittujen 

komponenttien avulla kriittistä ajattelua ja sen sisältämiä ulottuvuuksia kyetään paremmin 

kuvaamaan ja avaamaan. Esittelen seuraavaksi nämä kaksi toisistaan eriävää komponent-

tia. 

 

2.1.1 Arvioiva ajattelu ja järjenkäyttö käytännössä 

 

 

Kriittisen ajattelun arvioiva ja järjenkäytöllinen näkökulma näkee kriittisen ajattelun taitoi-

na ja ominaisuuksina, jotka mahdollistavat kriittisen ajattelun. Arvioiva ajattelu on myös 

toimintaa, johon ihmistä voidaan kouluttaa ja opettaa.  (Puolimatka, 1995, 187.) Hinkkanen 

(2000, 159) kuvaa näitä taitoja sisältöinä, joita ”järkeilykyvyn arviointikomponentti” pitää 

sisällään. Tämä sisältö muodostaa pohjan, jonka avulla kriittistä ajattelua voidaan toteuttaa, 

muun muassa väitteiden ja argumenttien syvällisen ymmärtämisen, sekä arvioinnin opette-

lemisen avulla.  Esimerkiksi Ennisin ajattelu näkee kriittisen ajattelun osana ongelman 

ratkaisun prosesseja (Hyytinen, 2015, 5). Käytännöllinen näkökulma näyttäytyy muun mu-

assa siinä, että esimerkiksi Robert Ennis (1996) on kirjassaan Critical Thinking esittänyt 

hypoteettisia harjoituksia ja kuvannut erilaisia tilanteita joissa kriittistä ajattelua voidaan 

hyödyntää. Kyseessä on siis loogista päättelyä ja argumentointia opettavia harjoituksia, 

joiden avulla yksilö oppii ja voi harjaannuttaa kykyjään ajatella kriittisesti.  

Ennis on nähnyt kriittisen ajattelun tärkeänä osatekijänä ”väitelauseiden asiallisen arvioin-

nin.” Hän on myös listannut niitä ominaisuuksia, arvioinnin kriteerejä sekä näkökulmia, 

joiden avulla väitelauseita voidaan arvioida. Tästä näkökulmasta kriittistä ajattelua voidaan 

pitää opetettavana kykynä. (Puolimatka, 1995, 187; Siegel, 1988, 6.) Ennis ja Norris 

(1989,8) näkevät, että tärkeä osa kriittistä ajattelua ja siihen liittyviä prosesseja on yksilön 
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kyky toimia tehokkaasti vuorovaikutuksessa ja arvioida hänelle esitettyjä väitteitä ja in-

formaatiota. Tämä arviointi mahdollistaa ihmistä tuottamaan luotettavaa tietoa ja päättelyä. 

Ihminen tarvitsee myös kykyä nähdä asiat selkeästi. Ennis (1996, 7-8) mainitsee, että sel-

keydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yksilö tietää, mistä milloinkin puhutaan, 

esimerkiksi mitä termistöä milloinkin käytetään. Kriittisellä ajattelulla on siis vastavuoroi-

nen suhde myös yksilön käytännön tietämykseen. Yksilön on siis omattava jotain tietoa 

ilmiöstä, jotta hän voi olla kriittinen, mutta toisaalta hänellä täytyy olla myös kykyjä arvi-

oida tätä tietämystään. (Hyytinen, 2015, 6.) Tietämyksen asiasta voidaan katsoa lisäävän 

yksilön tekemien arvioiden luotettavuutta, kun tämä miettii esitettyjen argumenttien perus-

teita.  Hyytinen (2015, 8) kirjoittaa kuitenkin, että kriittisen ajattelun ei tulisi yksin olla 

sidottuna vain kyseiseen ilmiöön ja yksilön tietämykseen asiasta. Järkeilyä, rationaalisuutta 

ja kritiikkiä voidaan siis ilmaista, vaikkei yksilöllä olisi asiasta spesifiä tietoa.  

Muun muassa Harvey Siegel (1988, 6) on antanut kritiikkiä näkemykselle kriittisestä ajat-

telusta pelkkänä kykynä. Hän perustaa kritiikkinsä ajatukseen, että mikäli kriittinen ajattelu 

on pelkästään opittava ja opetettava taito, yksilöä voidaan pitää kriittisenä ajattelijana, 

vaikka yksilö ei koskaan tämän kaltaista toimintaa tekisi. Siegelin mukaan pelkästään ope-

tetut taidot eivät siis riitä, vaan yksilö tarvitsee taipumuksen hyödyntää oppimaansa. Puo-

limatka (1995,188) käyttää esimerkkinä vastaavasta tilanteesta Passmoren kysymystä siitä, 

onko yksilö, joka on opetellut kaikki kriittistä ajattelua koskevat kirjat ulkoa, kriittinen 

ajattelija. Kysymys on ulkoa opettelun sijaan siitä, että yksilö kykenee perustelemaan aja-

tuksiaan. Myös Robert Ennis ja Stephen Norris ovat huomioineet, että ihmiset eivät aina 

välttämättä käytä kriittisen ajattelun kykyjään, vaikka ne heille olisi opetettukin. Täten 

kriittinen ajattelu ei voi olla täysin kykyihin ja opittuihin taitoihin liittyvä asia. (Norris & 

Ennis, 1989, 9.) Tästä huolimatta kriittisen ajattelun käytännön näkökulma ei ole vähätel-

tävissä. Vaikkei ilmiötä usein kuvatakaan pelkästään opittuna kykynä, on tämä käytännön 

näkökulma silti toinen puoli kriittisestä ajattelusta. Voidaan hyvinkin ajatella, että yksilö 

tarvitsee myös käytännöllisiä kriittisiä kykyjä, tai ainakin nämä kyvyt mahdollistavat kriit-

tisen ajattelun toteuttamisen.  
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2.1.2 Kriittinen henki 

 

 

”Kriittisen hengen” (engl. critical spirit) käsitteen taustalla ovat muun muassa Harvey Sie-

gelin ajatukset. Tätä ajatusta kriittisestä hengestä on mahdollista kuvata myös ”kriittisenä 

asenteena.” Kriittisen ajattelun yleisimpänä taustana voidaan siis katsoa olevan perusteiden 

(engl. reasons) arviointi (engl. assesment). Tämä arviointi vaatii myös sitä, että kriittisesti 

ajattelevalla yksilöllä on kykyjä ja taipumuksia tämän kaltaiseen toimintaan. Kriittinen 

ajattelu ei siis ole ainoastaan opittu kyky vaan henkilöllä tulee olla myös jonkinlaisia tai-

pumuksia hyödyntää kriittistä ajattelua. Tämä edellyttää tietynlaisia asenteita ja ominai-

suuksia sekä tottumuksia. Näiden ilmiöiden ja asioiden yhteisvaikutusta voidaan kutsua 

kriittiseksi hengeksi (Siegel, 1988, 39.) Kriittinen henki kuvaa siis sitä kriittisen ajattelun 

puolta, joka ei ole sidottuna esimerkiksi asioiden ulkoa opetteluun.  

Hinkkanen (2000, 159–160) kirjoittaa, että Siegelin ja tämän kollegoiden tavoitteena on 

ollut kriittisen hengen avulla kuvata kriittisen ajattelun mukanaan tuomaa ennakkoluulot-

tomuuden ja avoimuuden ihannetta. Kriittinen ajattelu halutaan siis nähdä muunakin, kuin 

vain käytännössä sovellettavana taitona. Kriittistä henkeä voidaan kuvata myös yksilön 

sisäiseksi ominaisuudeksi ja voimaksi, joka ajaa ihmistä kohti halua ajatella kriittisesti. 

Harvey Siegelin ajatuksia tukien kriittinen henki on se ulottuvuus yksilössä, joka mahdol-

listaa tätä käyttämään kriittiseen ajatteluun vaadittavia kykyjä. (Holma, 2015.) Kriittinen 

henki voidaan nähdä myös yhtenevänä ilmiönä kriittisen arvomaailman kanssa, koska tai-

pumukset ja taidot eivät itsessään määritä sitä, että yksilö käyttäisi näitä kriittisyyden ihan-

noiman avoimuuden ja autonomian ylläpitämiseen. Kriittisen ajattelun taitojen avulla voi-

daan myös peitellä omassa ajattelussa esiintyviä virheitä ja puutteita. (Puolimatka, 1995, 

192.) Edellä mainittuun voidaan liittää myös kriittisen ajattelun sisältämä moraalinen ulot-

tuvuus. Tällä tarkoitetaan, ettei yksilö voi tilanteesta riippuen ajatella kriittisesti tai ei. Tä-

mä näyttäytyy käytännössä tilanteena, jossa olisi vain helpompaa uskoa jokin asia todeksi, 

kuin alkaa ajatella sen perusteita tai taustoja. (Holma, 2015.)   

Kriittiseen henkeen voidaan lukea myös, ettei kriittinen ajattelija voi hyväksyä vain yhtä 

totuutta ja puolustaa esimerkiksi sokeasti vain yhtä poliittista arvoa. Yksilö saa omistaa 

mielipiteitä ja kannattaa asioita, mutta ei voi antautua näiden varaan täysin niin, että esi-
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merkiksi mainituilla poliittisilla suuntauksilla olisi vaikutusta hänen ajatteluunsa. Ylipää-

tänsä totuus on kriittisen ajattelun näkökulmasta nähtävissä enemmän valheellisesti johde-

tuksi tulemisen välttämisenä, kuin yhden ainoan totuuden etsimisenä. (Holma, 2015.) Ky-

symyksessä voitaneen siis katsoa olevan enemmän kyse siitä, että väitteiden ja ajatusten 

tulee olla perusteltavissa, kuin se, voidaanko niiden väittää olevan absoluuttisesti tosia. 

Kriittinen ajattelu lähestyy tässä fallibilistista käsitystä totuudesta. Fallibilismi on näkemys 

tiedosta ja sen luonteesta, jonka mukaan täydellistä totuutta ei ole saavutettavissa. Jokin 

absoluuttinen totuus tai tieto on siis mahdotonta saavuttaa. Tietomme ja ymmärryksemme 

asioista ovat aina puutteellisia. Ihmiset ovat myös taipuvaisia virheisiin ja erehtymiseen. 

(Siljander, 2015,181.) Kriittinen ajattelu siis etsii enemmän järkeviä perusteita ilmiöiden 

taustalla, kuin sitä, ovatko väitteet lopullisia totuuksia. Tässä näkyy myös jo mainittu kriit-

tisen ajattelun pragmatistinen luonne.  

Edellä mainitun käsityksen totuudesta tulee kriittisen ajattelun näkökulmasta näyttäytyä 

myös siinä, miten yksilö näkee oman ajattelunsa. Ihmisen on kyettävä ajattelemaan kriitti-

sesti, vaikka se olisi vastakkaista hänen omia tavoitteitaan kohtaan. Koska kriittisen ajatte-

lun tarkoituksena on arvioida väitteitä ja niiden pitävyyttä, tulee ihmisen hyväksyä tämä 

arviointi ja avoimuus myös omia argumenttejaan ja perusteitaan kohtaan. (Siegel, 1988, 

39.) Yksilön tulee siis hyväksyä myös omat mahdolliset ”virheensä.” (Frímannsson, 2015.) 

Kriittisen ajattelun ihannoima ennakkoluulottomuus ja avoimuus eivät saa koskea vain 

muiden esittämiä väitteitä ja argumentteja. 

 

2.2 Kriittisen ajattelun yleisiä sisältöjä 

 

 

Kriittisen ajattelun yhteydessä nousee usein esiin käsitys perusteista ja järkeilystä. Ennis 

(1996, 5) kirjoittaa, että ihmisen tulee tietää väitteen perusteet ennen kuin tämä voi tehdä 

perustavia arvioita sen uskottavuudesta. Yksilön tulee myös pystyä perustelemaan omaa 

ajatteluaan ja argumenttejaan. Kuten aiemmin mainittua, järkeilyllä tarkoitetaan myös ti-

lannetta, jossa järkevän ajattelun tulisi pohjautua järkeviin perusteisiin. Järkeilyn avulla 

pyritään myös parhaisiin perusteisiin, joiden avulla ihmisen tulisi pyrkiä kohti lopputulok-
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sia. Järkeilyn ajatuksena on siis, että yksilö pyrkii jollain tavalla sekä perustelemaan aja-

tuksiaan ja toimintaansa, että myös löytämään parhaat mahdolliset perusteet. (Norris & 

Ennis, 1989, 3). Järkeily voi estää jonkin asian hyväksymisen, koska sen avulla tarkastel-

laan esitettyä väitettä syvällisemmin. Järkeilyn avulla voimme muodostaa käsityksiä meille 

esitetyistä faktoista, ja näiden käsitysten pohjalta voimme arvioida omaa mahdollista toi-

mintaamme. (Dewey, 1933, 111–112.) Harvey Siegel (1988, 32–33) kirjoittaa, että kriitti-

sen ajattelijan on hyväksyttävä ja arvostettava perusteluita ja, että tämä ei voi tehdä arvioita 

eikä päätelmiä ilman perusteluja. Hän tuo esiin myös Israel Schefflerin vaatimuksen siitä, 

että järkeilyn on aina oltava toimintaa, jossa perusteluja kohdellaan tasa-arvoisesti. Muuten 

voimme esimerkiksi hyödyntää perusteita omaksi eduksemme. Schefflerin vaatimus voi-

daan sitoa jo mainittuun kriittisen ajattelun moraalisen ulottuvuuteen. Tämä moraalisuus 

näkyy juuri perusteiden tasa-arvoisessa kohtelussa.  

Järkeilyyn voidaan sisällyttää myös ajatus siitä, että kriittinen ajattelu on rationaalista. Ra-

tionaalisuus voidaan ymmärtää rinnakkaisena järkevien perusteiden kanssa. Kriittinen ajat-

telu on järkeilevää toimintaa myös siitä syystä, että sen tulee sisältää kaikki rationaaliset 

toimintaan tai uskomukseen sisältyvät näkökulmat. (Siegel, 1988, 32–33.) Siegelin ajatte-

lussa yksilön autonomian voidaan tulkita olevan sidoksissa ajatukseen rationaalisuudesta. 

Rationaalinen ihminen on autonominen, koska tällä on kykyjä arvioida myös omaa toimin-

taansa ja uskomuksiaan. (Axtell, 2016.) Rationaalisuuden käsitettä on mahdollista tarkas-

tella myös Tapio Puolimatkan määrittelemänä ”rationaalisen avoimuuden ihanteena.” Kos-

ka yhtä ainoaa oikeaa tietoa ja tietämystä ei enää nähdä mahdollisena, tulee ihmisen kyetä 

arvostamaan myös muita näkemyksiä. Tämän arvostuksen tulee toteutua, vaikka näkemyk-

set olisivat hyvinkin yksilön omia näkemyksiä vastaan. Kriittisen ajattelun vaatimus ratio-

naalisuuteen ilmenee siten, että yksilön tulee myös huomioida muiden esittämien argu-

menttien perustelut ja oltava valmis myös korjaamaan omia näkemyksiään, mikäli vasta-

argumentit ovat hyviä. (Hinkkanen, 2000, 152.) Frímannsson (2015) yhdistää kriittisen 

ajattelun, järkeilyn ja rationaalisuuden toisiinsa vahvasti. Hänen mukaansa voimme ajatella 

kyseessä olevan saman ilmiön erilaiset piirteet.  

Kriittiseen ajatteluun sisältyy myös käsite arvioimisesta (engl. judgement). Kriittisen ajat-

telijan tulee kyetä arvioimaan tälle esitettyjä väitteitä ja omia päätelmiään. Arviointi on se 

osa kriittistä ajattelua, jonka perusteella yksilö esimerkiksi päättelee, ovatko tälle esitetyt 

argumentit uskottavia. (Norris & Ennis, 1989, 8-9.) Dewey näkee, että arvioinnissa on tär-

keää kyetä havaitsemaan ristiriitoja, joita voi olla kahden samaa lopputulosta tai asiaa kos-
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kevan väitteen välillä. Arvioinnissa tulee myös kyetä määrittelemään ja löytämään perus-

teita, jotka tukevat lopputulosta. Lopuksi arvioinnin tarkoitus on tehdä sillä hetkellä lopul-

linen päätelmä asialle. Arvioinnin ominaisuudet löytyvät siis toiminnan harkitsemisesta eli 

siitä, minkä pohjalta teemme päätöksiämme. (Dewey, 1933, 120.)  

Kriittisen ajattelun yleisten sisältöjen avulla voidaan kuvata niitä käsitteitä ja asioita, joita 

kriittiseen ajatteluun yleisesti liitetään. Näitä ilmiöitä voidaan itseasiassa pitää myös teki-

jöinä, joiden varaan koko käsite kriittinen ajattelu rakentuu, sillä ne määrittävät toimintaa 

jonka avulla ihminen on kriittinen. Siinä missä arvioiva ajattelu ja järjenkäyttö, sekä kriit-

tinen henki kuvaavat enemmän kriittisen ajattelun käytännön kykyjä ja niitä ohjaavia omi-

naisuuksia, yleiset sisällöt puolestaan kertovat niistä asioista joita kriittisen ajattelijan tulee 

huomioida.  
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3  Pedagoginen toiminta 

 

 

Tässä pääluvussa käsittelen pedagogista toimintaa, ja sen vähimmäispiirteitä kolmessa 

omassa luvussaan. Ensimmäinen luku käsittelee kasvatusta ja sen yleisiä piirteitä. Tämän 

lisäksi tarkastelen, mitä on vaatimus omaan toimintaan. Toinen luku käsittelee kasvatuksen 

ja sosialisaation välistä suhdetta, joka ilmenee osaksi kulttuurin presentaationa. Vaikka 

presentaation käsite voitaisiin käsitellä myös kasvatusta määrittelevän luvun alla, on sen 

käsittely tämän työn näkökulmasta osana yksilön ja tätä ympäröivän kulttuurin välistä suh-

detta asianmukaisempaa.  Viimeisessä luvussa käsittelen käsitettä sivistys, ja siihen liitty-

viä sivistyskykyisyyden ja kulttuurin representaation käsitteitä. Pedagogiseen toimintaan ja 

sen osa-alueisiin sisältyy myös aina vapauden ja pakon ongelmallinen suhde. Tätä vapau-

den ja pakon välistä suhdetta voidaan kuvata pedagogiseksi paradoksiksi. Tämän paradok-

sin on tuonut esiin Immanuel Kant, joka on esittänyt kysymyksen siitä ”kuinka kultivoida 

vapautta pakolla”. (Siljander, 2014, 31.)  

On myös hyvä määritellä, että keskityn tarkastelemaan pedagogista toimintaa modernin 

pedagogiikan näkökulmasta. Modernilla pedagogisella ajattelulla tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä aikakautta joka alkaa uuden ajan alusta. Sillä on myös suhde aikakautensa tiedonkä-

sitteeseen ja haluun löytää sekä tuottaa uutta tietoa. Modernin pedagogiikan synty on myös 

sidoksissa modernin yhteiskunnan syntyyn. (Siljander, 2014, 23-24.) Moderni pedagoginen 

ajattelu antaa siis tässä tapauksessa pohjan ja historiallisen kontekstin kasvatuksen tarkas-

telulle. Immanuel Kantia voidaan pitää eräänä modernin pedagogisen ajattelun tärkeistä 

henkilöistä. Kivelän mukaan erityisesti Kantin voidaan katsoa kääntäneen pedagogisen 

keskustelun sen moderneille raiteille. (Kivelä, 2012, 59.) 
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3.1  Kasvatus  

 

 

Kasvatusta voidaan pitää yleisesti tavoitteellisena ja tietoisena toimintana.  Immanuel Kant 

(1960) on maininnut, että: ”ihminen tulee ihmiseksi vasta kasvatuksen avulla” sekä ”ihmi-

nen on ainoa olento, joka tarvitsee kasvatusta.” Kasvatuksen voidaan tavoitteellisena toi-

minta nähdä olevan vaikuttamista kasvatettavaan sekä tämän sivistysprosessiin. Tämän 

tavoitteellisuuden toteutumiseen, tarvitaan kasvatettavan lisäksi vähintään yksi toinen ih-

minen. Tämä ihminen on se, joka vaikuttaa kasvatettavan sivistysprosessiin. Edellä mainit-

tuja kasvatusprosessin piirteitä voidaan kuvata kasvatuksen intentionaalisuudeksi ja inter-

aktiivisuudeksi. (Siljander, 2014, 28–30; Kant, 1960, 1.) Ihminen tarvitsee siis kasvatusta 

kehittyäkseen. Kantia tulkiten kasvatus voidaan nähdä jopa täysin välttämättömänä osana 

mainittua kehitystä. Kasvatuksen intentionaalisuutta voidaan tarkastella myös J.F Herbartin 

kautta, jonka mukaan, kasvatuksella tuetaan edellytyksiä kasvatettavan sivistyspotentiaa-

lien toteutumiselle. Kasvatus- ja sivistyspotentiaalit eivät ole myöskään verrattavissa luon-

nontoimintaan, vaan ne tarvitsevat toteutuakseen pedagogista toimintaa. (Siljander, 2001, 

283; Siljander, 2014, 29.) Kasvatuksen tavoitteena voidaan siis katsoa olevan kasvatetta-

vaan vaikuttaminen. Kasvattajalla on tavoite, johon hän tällä vaikuttamisella pyrkii. Tämä 

tavoitteellisuus näkyy myös siinä, että kasvatus sisältää useita menetelmiä ja käytäntöjä, 

joita sen toteuttamiseen sovelletaan (Viljanen, 1982, 12). 

Kasvattaja voi vaikuttaa kasvatettavan sivistysprosessiin vaatimalla tätä toimimaan itse. 

Tämä vaatimus näkyy siinä, että kasvatettavan on tehtävä jotain mitä tämä ei vielä osaa. 

(Kivelä, 1997, 41.) Yksinkertaisimmillaan vaatimus itsenäiseen toimintaan tarkoittaa kas-

vatettavaan kohdistuvaa vaatimusta siitä, että tämän tulee alkaa itse kehittämään ja laajen-

tamaan toimintamahdollisuuksiaan, ja kyetä arvioimaan tekojensa seurauksia (Peltonen, 

1997, 25). Vaatimus itsenäiseen toimintaan on siis tapa vaikuttaa kasvatettavan sivistys-

prosessiin ja sen toteutumiseen. Sen voidaan katsoa lukeutuvan myös tavoitteelliseen toi-

mintaan, sillä kyseessä on tietoinen vaatimus. Kasvattajan on tarpeen huomioida ero siinä, 

mitä lapsi osaa tehdä ja mihin tämä ei vielä yksin kykene (Mollenhauer, 2004, 89).   

Mainitusta tavoitteellisuudestaan huolimatta on kasvatus mahdollista jakaa tietoiseen ja ei-

tietoiseen toimintaan. Vaikka kasvatuksella on aina tavoite, voi se toimintana olla myös ei-
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tietoista. Kasvattaja ei siis välttämättä itsekään aina ole tietoinen siitä, millaisia tavoitteita 

tai vaikutuksia hänen toiminnallaan on. (Siljander, 2014, 29.) Osa kasvatuksen kautta ta-

pahtuvasta vaikuttamisesta voi tapahtua erilaisten käytäntöjen kautta joita ei ole välttämättä 

millään tavoin kuvattu (Rinne, et. al. 2004, 15). Yksinkertaisimmillaan ei-tietoista toimin-

taa voidaan kuvata siten, että ihmiset eivät ole aina tietoisia omasta toiminnastaan ja tämän 

pedagogisista seurauksista. Emme voi aina tietää toimintamme vaikutusta kasvattavaan. 

Käytännöt voivat olla olemassa ja paikallistettavissa, mutta emme niitä ihmisinä erikseen 

huomioi. Toisena osana tätä ei-tietoista toimintaa voidaan pitää sosialisaatiota, sekä siihen 

liittyvää kulttuurin presentaatiota, joita käsitellään tämän tutkielman toisessa osiossa.  

Kasvatus sisältää aina jonkinasteista vuorovaikutusta. Tämän vuorovaikutuksen tai vuoro-

vaikutussuhteen on oltava jollain tasolla pedagoginen, jotta sitä voidaan pitää kasvatukse-

na. Tämä pedagoginen tavoite on ymmärrettävissä yksinkertaisimmillaan siten, että peda-

gogisessa vuorovaikutuksessa kasvattaja odottaa tai haluaa jotain kasvatettavalta. Kasvatus 

on myös aina prosessi, jonka avulla kasvattaja pyrkii vaikuttamaan kasvatettavaan. Peda-

goginen vuorovaikutus ei voi olla tasa-arvoista, sillä kasvatettava on vasta jossain vaihees-

sa omaa kasvuprosessiaan eikä täten vielä verrattavissa ”täysi-ikäiseen.” Pedagoginen in-

teraktio ei siis vertaudu kahden täysi-ikäisen ihmisen väliseen sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen. (Siljander, 2014,30; Viljanen, 1982, 12.) Pedagoginen suhde mahdollistaa muun mu-

assa jo mainitun kasvatettavan sivistysprosessiin vaikuttamisen. Esimerkiksi kasvatettavan 

vaatiminen itsenäiseen toimintaan voidaan katsoa tapahtuvan pedagogisen suhteen välityk-

sellä, sillä tämä vaatimus lähtee aina kasvattajasta. Tämä toiminta ei siis ole vain sisäsyn-

tyistä vaan sen on oltava lähtöisin myös jostain yksilön ulkopuolisesta (Mollenhauer, 2004, 

88–89). Pedagogisen vuorovaikutuksen voidaan katsoa olevan oleellinen osa pedagogista 

toimintaa.  

Pedagogisella paradoksilla kuvataan kasvatuksessa esiintyvää pakon ja vapauden välistä 

ristiriitaa sekä jännitettä. Kasvatettavaan ja tämän sivistyspotentiaaliin on ulkoisesti vaiku-

tettava, mutta tämän vaikutuksen tavoitteena on kasvatettavan vapauden ja itsenäisyyden 

kehittyminen. Toisaalta kasvatettava itsemääräytyy ja vapautuu, mutta tämä vapaus ei voi 

toteutua ilman kasvatusta, joka sisältää pakkoa. (Siljander, 2000, 9.) Itsemääräytyvyys ja 

itseohjautuvuus ovat aina sidoksissa yksilön ympäristöön ja vuorovaikutukseen (Mollen-

hauer, 2004, 104). Kasvatettavan itsemääräytyvyydessä tämä pakon ja vapauden välinen 

suhde näyttäytyy edellisten seikkojen valossa kasvattajan esittämänä vaatimuksena kasva-

tettavan itsenäisestä toiminnasta. Tämän vaatimuksen taustalla on tavoite siitä, että kasva-
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tettava muodostuu omaksi itsenäiseksi yksilökseen. (Siljander, 2014, 31.) Pakon ja vapau-

den välistä ristiriitaa voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että oikeastaan kaikki 

kasvavan käyttämät termit on jo määritelty ihmisten käsitysten ja käsitteiden johdosta, en-

nen kuin tämä oikeastaan voi itse niitä alkaa tiedollisesti käsittelemään (Horkheimer, 1991, 

17). 

 

 

3.2  Kasvatus ja sosialisaatio 

 

 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan laajassa mittakaavassa kaikkia prosesseja, joiden avulla yksi-

löstä tulee yhteiskunnallisesti toimiva ja toimintakykyinen henkilö. Sosialisaatio voidaan 

nähdä kokonaisvaltaisena yhteiskunnallistumisena, koska sosialisaatiossa yksilö kehittyy 

osaksi yhteiskuntaa sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä vaikutuksessa. (Siljander, 

1997, 9-10.) Kasvatus ja sosialisaatio eivät kuitenkaan ole täysin sama ilmiö. Erottelu voi-

daan tehdä muun muassa siten, kuinka tietoisena prosessina ilmiöt nähdään. Siinä missä 

kasvatus on jo mainittua intentionaalista toimintaa, on sosialisaatio oikeastaan enemmän 

juuri mainittua yhteiskunnallistamista. Sosialisaatio voidaan nähdä myös tiedostamattoma-

na toimintana. Sosialisaation välityksellä kasvatusta voi tapahtua, vaikkei se olisi toiminta-

na erikseen suunniteltua tai tietoista.  (Siljander, 1997, 10.)  

Mainitusta käsitteiden välisestä erosta huolimatta kasvatukseen liittyy kuitenkin väistämät-

tömästi sosialisaation tuoma ulottuvuus. Kasvattaja siirtää kasvatettavalle aina tietoa siitä, 

miten hän itse elää ja millainen hänen kulttuurinsa on. Kasvatus tapahtuu aina suhteessa 

ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tästä syystä kasvatustoiminnan yhteiskunnalli-

sella ulottuvuudella on suuri merkitys kasvatukselle. (Mollenhauer, 2004, 19; Kivelä, 

1997, 41, 45.) Pedagogisen toiminnan näkökulmasta edellä mainittua voidaan kutsua kult-

tuurin presentaatioksi. Presentaatiolla voidaan kuvata tilannetta, jossa kasvatettava sosiaa-

listuu jollakin tavoin häntä ympäröivään kulttuuriin. Vähimmillään tämä sosiaalistuminen 

tarkoittaa sitä, että kasvattaja ja kasvatettava jakavat yhteisen kielen, jolla nämä kommuni-
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koivat. (Peltonen, 1997, 25.) Presentaation merkitystä voidaan kuvata myös tilanteeksi, 

jossa yksilön on oltava osana jotakin yhteiskuntaa sekä kulttuuria kyetäkseen kehittymään 

ja kasvamaan (Puolimatka, 1995, 110).  

Kulttuurin presentaatio mahdollistaa sen, että kasvavalle sukupolvelle siirretään tietoa ja 

tapoja kasvattavan sukupolven elämästä. Kasvatuksessa on kysymys myös siitä, että edel-

linen sukupolvi kasvattaa seuraavaa. (Kivelä, 1997, 41; Kant, 1960, 3.) Kasvatuksella on 

siis myös historiallinen sidos. Esimerkiksi Diltheyn ajatuksia on tulkittu siten, että kasva-

tuksen päämäärät on mahdollista nähdä vain suhteessa niiden omaan historiaan. Tästä aja-

tuksesta katsoen kasvatuksella on aina oltava jonkinlainen pohja, johon sitä voidaan reflek-

toida. (Wulf, 2003, 18.) Kasvatus on siis nähtävissä kulttuuriin ja historiaan sidotuksi pro-

sessiksi. Kulttuurinen sidos ilmenee muun muassa siten, että kulloinkin kasvatuksesta käy-

tävä arkikeskustelu kohdistuu kasvatuksen nykyiseen tilanteeseen, ja sisältää nykyisiä tie-

toja sekä uskomuksia. Historiaan sitoutuminen näkyy siinä, että kasvattamisella on olemas-

sa pitkät perinteet, ja olemme kasvattaneet nuoria osaksi yhteiskuntaa koko historiamme 

ajan. (Rinne, et. al, 2004, 13 -14.) Pedagoginen toiminta on sidottuna myös historiaan. 

Kasvatuksen sisältöjä ja sen tavoitteita voidaan tarkastella aina historiallisesta ja kulttuuri-

sesta näkökulmasta. Kulttuurin läsnäolon tiedostaminen mahdollistaa myös sen mahdollis-

ten vaikutusten tarkastelun.  

 

3.3  Sivistys  

 

 

Käsite sivistys (saks. Bildung) voi saada modernin pedagogiikan piirissä useita erilaisia 

tulkintoja tai merkityksiä. Sivistysteoreetikot eivät siis ole täysin yhtä mieltä siitä, mitä 

sivistys on. Lähtökohtana sivistysajatteluun on kuitenkin usein ajatus ”ihmiseksi tulemises-

ta”. Tämä ajatus on modernien pedagogisten ajatusten pohjana. Immanuel Kantin mukaan 

sivistysprosessin tarkoitus on pyrkiä henkiseen täysi-ikäisyyteen ja järjelliseen itsemääräy-

tyvyyteen. (Siljander, 2000, 8; Siljander, 2014, 35.) Asiaa voidaan kuvata myös siten, ettei 

sivistyksen käsitettä ole mahdollista tarkastella ilman ajatusta henkisestä täysi-ikäisyydestä 
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(Kivelä, 2009, 88). Henkinen täysi-ikäisyys on enemmän sivistykselle suuntaa antava käsi-

te, kuin mikään saavutettavissa oleva tila (Siljander, 2014, 40). 

Modernin sivistyskäsityksen ajatukset on mahdollista jakaa kahteen piirteeseen. Nämä piir-

teet ovat käsitys sivistyksestä luovana prosessina, sekä ajatus siitä, että sivistys on jo ole-

massa olevan ylittämistä. Luovana prosessina sivistys on ilmiö, jonka avulla yksilö kehit-

tää itseään ja ympäristöään. Ihmisen voidaan katsoa sivistysprosessin avulla luovan jotain 

uutta. Jos sivistys nähdään jo olemassa olevan ylittämisenä, kysymys on siitä, että ihminen 

pyrkii luomaan jotain, joka ylittää hänelle olemassa olevan. Ihminen siis pyrkii kehittä-

mään jotain tämän ympärillä vaikuttavaa asiaa tai ilmiötä. Tämän pohjalta sivistykseen 

voidaan katsoa aina sisältyvän ajatuksen jonkin uuden luomisesta. Tätä kehitystä ei ole silti 

välttämättömästi tarpeen määritellä, eikä se toisaalta ole ehkä edes mahdollista. (Siljander, 

2014, 34.)  

Sivistys on aina sidoksissa johonkin ympäröivään, sillä ihminen ei voi sivistyä yksin ilman 

muita. Yksilön sivistyminen edellyttää aina, että siihen vaikutetaan jollain tavoin. Sivistys 

on täten ajateltuna yksilön ja maailman keskinäinen vuorovaikutussuhde. Ihmisellä ei ole 

mahdollisuutta toteuttaa sivistysprosessiaan täysin yksin ilman ulkopuolisia vaikuttajia. 

(Siljander, 2014,38–40.) Kivelä mainitsee, että Klaus Mollenhauer kuvaa tätä vuorovaiku-

tussuhdetta yhteiskunnalliskulttuuristen vaatimusten ja yksilön omien tavoitteiden ristirii-

tana. Yksilön tavoitteet ja halut eivät välttämättä ole millään tavoilla sidoksissa siihen, mitä 

maailma tältä, ja tämän toiminnalta, tahtoo. Kuitenkin sivistysprosessit ovat aina sidoksissa 

kulttuurisisältöihin. (Kivelä, 2009, 87.) Kuten aiemmin mainittua, ympäröivän kulttuurin ja 

vuorovaikutuksen näkeminen osana sivistystä sitoo tämän käsitteen osaksi myös kasvatuk-

sen sosialisaatiotehtävää. Sivistys vaatii toteutuakseen myös pedagogista suhdetta, sillä 

ilman tätä kasvattavaa vaikutusta yksilö ei voi vaikuttaa sivistysprosessiinsa. 

Sivistykseen liittyy kasvatuksen näkökulmasta myös kulttuurin representaation käsite. 

Representaation käsitteellä tarkoitetaan sitä, että pedagoginen toiminta on suuntautunutta 

kohti tulevaisuutta. Tätä tulevaisuus-orientaatiota voidaan tarkastella siten, että jokaista 

kulttuurin sisältämää piirrettä ei ole välttämätöntä siirtää seuraavalle sukupolvelle. (Kivelä, 

1997, 42.) Pedagoginen toiminta ja sivistys sisältävät myös kulttuuria uudistavan piirteen. 

Tämä kulttuurin uudistuminen voi johtua joko tietoisesta valinnasta tai siitä, että kaikkea 

vallitsevan kulttuurin piirteitä ei yksin kertaisesti ole mahdollista siirtää seuraavalle suku-

polvelle. (Siljander, 2014, 48.) Mollenhauer (2004, 53) kuvaa tätä tilanteeksi, jossa meidän 
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ei tule palata takaisin menneisiin ideoihin, vaan meidän on muokattava näitä vastaamaan 

omaa tilannettamme. Toisin sanoen pedagogiseen toimintaan sisältyy aina ajatus siitä, että 

ympäröivä kulttuuri uusiutuu ja kasvatettava sukupolvi luo tästä omalla toiminnallaan jo-

tain uutta.  

Kulttuurin representaatioon liittyy myös käsite sosialisaatioparadoksista, sillä kuten aikai-

semmin on mainittu yksilö ei voi kasvaa itsenäiseksi toimijakseen ilman vuorovaikutusta. 

Sosialisaatioparadoksilla tarkoitetaan ristiriitaa, joka muodostuu kulttuurin säilyttämisen ja 

uudistamisen välille. Yksilön on sosiaalistuttava ympäröivään maailmaan ja kulttuuriin 

voidakseen kasvaa omaksi itsekseen. Samalla tämän on kuitenkin pyrittävä muuttamaan ja 

uudistamaan näitä asioita. (Siljander, 2014, 50.) Vapauden ja pakon välinen ristiriita ei siis 

ole välttämättömästi vain yksilöön liittyvä tapahtuma, kyseessä voi olla myös laajemmin 

kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvä ilmiö (Kivelä, 2009, 91). Toisin sanoen sosialisaatiopa-

radoksi voidaan nähdä kulttuurin presentaation ja representaation välisenä tilana ja suhtee-

na.  

Sivistyksen käsitteeseen liittyy myös ajatus kasvatettavan sivistyskykyisyydestä ja sivis-

tyksellisyydestä (saks. Bildsamkeit). Sivistyskykyisyys on yleisellä tasolla sitä muovautu-

vuutta ja plastisuutta, jota yksilössä on. Sivistyskykyisyydellä viitataan myös siihen, ettei 

kasvatettavan sivistysprosessi tapahdu luontaisesti. Ihminen ei siis ole täysin luonnonlakien 

määrättävissä. (Siljander, 2014, 41–44.) Sivistyskykyisyys on myös vaatimusta sille, että 

kasvatettava alkaa itse vaikuttaa omaan sivistysprosessiinsa. Sivistyskyisyys sisältää aja-

tuksen siitä, että kasvatettava kykenee kehittymään omana itsenään. Sivistyskykyisyys 

ilmaisee sitä, että yksilö on kykenevä muuntumaan sekä oppimaan, eikä tämä muuntautu-

minen ole sidoksissa mihinkään ennalta määriteltyyn. (Kivelä, 1997, 39–40; Siljander, 

2000, 26.) Siljander (2014, 43) kirjoittaa myös, että ajatukset sivistyskykyisyydestä on 

kaiken kasvatustoiminnan ja ajattelun taustalla. Kasvatettava on nähtävä sivistyskykyisenä 

olentona, jotta tätä kannattaa edes alkaa kasvattamaan. Kasvatettavan luotetaan olevan itse 

kiinnostunut oppimaan asioita joita tämä ei vielä täysin hallitse (Mollenhauer, 2004, 56). 

Toisin sanoen pedagogisessa toiminnassa luotetaan, että kasvatettava on kykenevä sivisty-

mään. Vaikka tätä sivistystä ja sen päämäärää on vaikeaa määritellä, on kysymyksessä se, 

että yksilö kykenee ainakin jotenkin vaikuttamaan itse omaan elämäänsä ja valintoihinsa. 

Sivistyskykyisyyden voidaankin nähdä tulevan todeksi vasta, kun yksilöä vaaditaan toimi-

maan itsenäisesti. Tämä sitoo sivistyskykyisyyden myös syvemmin kasvatukseen, sillä 



19 

 

 

ilman kasvatuksen vaikutusta yksilö ei voi osoittaa kykyään toimia itsenäisesti. (Kivelä, 

1997, 40.) 
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4 Itsemääräytyvyys kasvatuksen päämääränä 

 

 

Tässä pääluvussa käsittelen itsemääräytyvyyttä kasvatuksen päämääränä. Ensimmäisenä 

määrittelen, mitä itsemääräytyvyydellä voidaan kasvatuksen ja pedagogisen ajattelun nä-

kökulmasta tarkoittaa. Kuvaan myös yksilön itsemääräytyvyyden ja tähän vaikuttavan ym-

päristön vuorovaikutussuhdetta. Toinen luku käsittelee emansipaation käsitettä, jolla on 

vahvat kytkökset ajatukseen itsemääräytyvästä yksilöstä. Emansipaatiota voidaan kuvata 

osana sitä prosessia, joka mahdollistaa kasvatettavan itsemääräytyvyyden (Siljander, 2014, 

158). Tämän osion tarkoituksena on siis antaa tämän työn puitteissa määritelmä itsemää-

räytyvyydelle ja tarkastella minkälaiset tekijät kyseiseen käsitteeseen vaikuttavat. Emansi-

paation kohdalla käsittelen myös sen suhdetta vallan käsitteeseen, sillä vapautuminen on 

mahdollista vain jostain jo vallitsevasta tilasta.  

 

4.1  Itsemääräytyvyyden määrittely 

 

 

Itsemääräytyvyyden voidaan katsoa olevan erään modernin pedagogisen ajattelun ydinpiir-

teistä. Itsemääräytyvyys on sivistyksen näkökulmasta järjellisen itsemääräytyvyyden sekä 

vapauden tavoittelua.  (Siljander, 2014, 37.) Klaus Mollenhauer on esittänyt, ettei kasva-

tusta ja sivistystä voida käsitellä ottamatta huomioon niiden suhdetta itsemäärittelyyn ja 

täysi-ikäisyyteen. Yksillä tulisi siis aina olla mahdollisuus itsemäärittelyyn suhteessa ym-

päröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kasvatuksen kulttuuria siirtävän vaikutuksen lisäksi 

kysymys on siitä, että ihminen tulee omaksi yksilölliseksi itsekseen. (Kivelä, 2009, 88–89.) 

Tässä näyttäytyy ajatus siitä, että vaikka kasvatettavan ei ole aina tarkoituksenmukaista 

tietää miksi häntä kasvatetaan jollakin tavalla, on kasvatuksen tehtävänä kuitenkin saada 

kasvatettava ajattelemaan itse ja käyttämään omaa järkeilyään. Tarkoituksena ei siis ole 

vain opettaa kasvavalle kuinka tämän tulee ajatella. Itsenäinen toiminta sisältää myös nä-
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kemyksen siitä, että meidän tulee arvioida ajatuksiamme. Kun teemme jonkin päätöksen, 

tulee meidän kyetä selittämään miksi olemme sen tehneet. (Kant, 1960, 79, 81.)  

Itsemääräytyvyys on myös vapautumista vierasmääräytyneisyydestä. Vierasmääräytynei-

syys voidaan nähdä itsemääräytyvyyden vastakohdaksi. Vierasmääräytynyt yksilö toimii 

esimerkiksi juuri niin kuin ympäristö tätä määrää, käyttämättä omaa ajatteluaan. (Siljander, 

2015, 37.) Toisin sanoen itsemääräytyvyys on tila, jossa yksilö voi omalla toiminnallaan ja 

ajattelullaan vaikuttaa siihen, miten tämä näkee itsensä oman ympäristönsä puitteissa. Käy-

tännössä tämä ilmenee muun muassa tilanteena, jossa ihminen erottaa itsensä omaksi toi-

mijakseen ja erilliseksi osaksi esimerkiksi omasta perheestään, eikä vain seuraa kaikkea 

mitä tälle sanotaan. Kasvatettavan on siis jossain vaiheessa havaittava olevansa oma toimi-

jansa. Tämä palautuu pedagogisen toiminnan vaatimukseen kasvatettavan itsenäisestä toi-

minnasta. Kasvatuksen tavoitteena on tuottaa yksilö, joka ei toimi muiden avulla. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kasvatuksen tavoitteena on itsemääräytyvän yksilön tuottaminen. (Sil-

jander, 2014, 31.) 

Yksilö joka lähestyy maailmaa omista kokemuksistaan voi reflektiivisesti vaikuttaa omaan 

sivistysprosessiinsa. Oman toiminnan taustalla on ajatus siitä, että yksilö kykenee reflek-

toimaan omaa toimintaansa. (Mollenhauer, 2004, 87.) Itsemääräytyvyys voidaan nähdä jo 

Kantin mainitsemana henkisenä täysi-ikäisyytenä, sekä yksilön vapautena. Täten itsemää-

räytyvyyttä voidaan pitää eräänä tärkeänä päämääränä kasvatettavan sivistysprosessissa. 

(Kivelä, 2012, 61.) Kasvatuksen tarkoituksena on tuottaa yksilö jota ei enää tarvitse vaatia 

toimimaan itsenäisesti, vaan tämä vaikuttaa omaan sivistysprosessiinsa omatoimisesti 

(Mollenhauer, 2004, 104). 

Itsemääräytyvyys on myös järjenkäyttöä. Tämän järjen käytön avulla yksilö voi saavuttaa 

vapauden määrittää itse itseään. Kuten luvun ensimmäisessä kappaleessa mainittiin, tulee 

yksilöllä olla aina mahdollisuus itsemäärittelyyn. (Siljander, 2014, 38.) Itsemääräytyvyy-

dellä on siis suhde kasvatuksen identiteetti tehtävään. Yksilön identiteetti ei rakennu pel-

kästään sen varaan mitä tälle on opetettu tai mihin tämä on sosiaalistunut. Kysymys on 

myös siitä, kuinka yksilö itse näkee oman suhteensa ympäröivään maailmaan. (Siljander, 

2014, 53.) Mollenhauer (2004, 84–85) kirjoittaakin, että vaikka kasvatettavaan vaikuttavat 

ulkopuoliset asiat, kuten kulttuuri ja kasvattaja, muodostaa tämä kuitenkin käsityksensä ja 

merkityksensä näistä asioista itse omalla toiminnallaan (engl. self- activity). Yksilö sijoittaa 

siis itsensä kulttuurin ja sosiaalisen maailman tarjoamiin horisontteihin. Myös Puolimatka 
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(2010, 31) kirjoittaa, että kasvatus on aina tekemisissä niiden asioiden kanssa, jotka mah-

dollistavat ihmiset tulemisen tietoiseksi itsessään. Ihmisen itsensä määrittelemä suhde tä-

män ympäristöön on tilanne, jossa yksilö pohtii asioiden mielekkyyttä ja merkitystä itsel-

leen. 

Kivelä (2012, 70) mainitsee Fichten kirjoittaneen, että yksilö voi itsemääräytyä vain suh-

teessa ympäröivään maailmaan. Tästä vaikutuksesta huolimatta yksilön on silti mahdollista 

toimia ympäröivän maailman asettamissa rajoissa hyödyntäen omaa ajatteluaan. Mollen-

hauer (2004, 127) kuvaa, että nähdäkseen itsensä yksilönä on ihmisen kyettävä ymmärtä-

mään, että tämä voi muuttaa suhdettaan esimerkiksi sosiaaliseen maailmaan ja omaan sosi-

aaliseen rooliinsa. Mollehauerin ajatus kuvaa hyvin tilannetta siitä, miten yksilö voi määri-

tellä itseään ja vaikuttaa toimiinsa, mutta vain ympäristön asettamissa rajoissa. 

Yhteenvetona itsemääräytyvyys voidaan nähdä tilanteena, jossa yksilö kykenee erottamaan 

itsensä omana toimijanaan. Ihminen ei kuitenkaan koskaan kykene täysin irtautumaan ym-

päröivästä maailmasta, esimerkiksi kulttuurista jossa hänet on kasvatettu. Tästä huolimatta 

itsemääräytyvyys antaa mahdollisuuden sivistyksen käsitteeseen liittyvään jo olemassa 

olevan ylittämiseen. Suhteessa ympäröivään maailmaan tämä tarkoittaa kulttuurin repre-

sentaatiota. Itsemääräytyvyys on siis se päämäärä, jossa yksilö ei ole vain kasvatuksen ja 

sosialisaation sokea tuotos, vaan tämä pystyy itse määrittämään suhdettaan maailmaan.  

 

4.2  Emansipaatio 

 

 

Emansipaatiolla tarkoitetaan yleisimmällä tasolla ihmisen vapauden ja itsemääräytyvyyden 

toteutumista. Emansipaation käsitteellä on myös yhteyksiä moderniin pedagogiseen ajatte-

luun ja valistuksen ideaan. Nämä yhteydet ovat itseasiassa niin vahvoja, että niitä voidaan 

pitää jopa modernia pedagogista ajattelua kannattelevana näkemyksenä. Emansipaation 

ajatuksena on siis tehdä kasvavasta itseajatteleva subjekti. (Siljander, 2014, 157- 159.) 

Emansipaatio mahdollistaa sen, että yksilö voi tiedostaa ja havainnoida itseensä vaikuttavia 

ja itseään rajoittavia tekijöitä, kuten sosialisaatiota (Wulf, 2003, 114). Emansipaatio voi-
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daan nähdä ihmisen haluna hallita sosiaalista ympäristöään ja toisaalta ihmisen pyrkimyk-

senä laajentaa omia mahdollisuuksiaan sen rajoissa (Siljander, 2014, 160–161). Kuten tä-

män pääluvun johdannossa mainittiin, voidaan emansipaatio nähdä prosessina, joka mah-

dollistaa itsemääräytyvyyden toteutumisen.  

Entä millä tavoin emansipaatio on sidoksissa kasvatettavan itsemääräytyvyyteen? Siljander 

(2014, 161) mainitsee, että emansipaatio voidaan nähdä myös päämääränä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että emansipaatio voidaan nähdä yhtäältä tavoitteena saavuttaa jotain uutta sekä pää-

synä pois jostain ei-halutusta. Ajatus ei ole kuitenkaan siinä, että tämä tavoite voisi välttä-

mättömästi toteutua. Kysymyksessä on enemmänkin yksilön ohjautuminen kohti vapautu-

mista. Klaus Mollenhauer on kuvannut emansipaatiota yksilön mahdollisuudeksi muuttaa 

ympäröivää, esimerkiksi yhteiskuntaa. Yksilö on siis kykenevä muutokseen, mutta tämä ei 

välttämättä sitä toteuta. (Kivelä, 2009, 92.) Kyseessä voidaan siis katsoa olevan enemmän 

yksilön ohjaaminen kohti itsemääräytyvyyttä (Siljander, 2014, 162). Emansipaatiolla voi-

daan katsoa olevan yhteyttä kasvatettavan itsemääräytyvyyteen, sillä emansipaation avulla 

yksilö voi ainakin huomata miten ympäristö häneen vaikuttaa. Emansipaatio on aina sidok-

sissa sosiaaliseen maailmaan ja historiaan, sillä emme voi vapautua kuin meitä ympäröi-

västä. (Wulf, 2003, 113.) Itsemääräytyvyyden voidaan myös katsoa tarvitsevan emansipaa-

tiota, sillä ihminen ei voi vapautua tai määräytyä, kuin suhteessa johonkin muuhun. Freire 

(2000, 47) kirjoittaakin vapaus ja emansipaatio ovat tilanteita, jossa vapaus vaatii aikai-

sempien ajatusten ja mielikuvien hylkäämistä. Hylätyt ajatukset ja mielikuvat tulisi korvata 

autonomialla. 

Emansipaation käsitteellä on myös selkeä yhteys sivistyksen käsitteeseen. Jos sivistyksellä 

on olemassa luova ja edellisen ylittävä intressi, voidaan se nähdä myös emansipaatiopro-

sessina (Kivelä, 2009, 113). Sivistyksen ja siihen vaikuttamisen avulla on mahdollista vai-

kuttaa niihin prosesseihin, joiden avulla yksilö koettaa vapautua jostain jo vallalla olevasta. 

Siljander (2014, 37) esittää sivistyksellä olevan myös historiallisessa kontekstissa emansi-

patorinen intressi. Sivistyksen tarkoituksena on ollut vapautua ympärillä vaikuttavista val-

tarakenteista ja hiearkioista. Muun muassa Klaus Mollenhauer on yhdistänyt emansipaati-

on ja sivistyksen käsitteet vahvasti toisiinsa. (Kivelä 2009, 88). Emansipaatio on siis sivis-

tyksen näkökulmasta jo mainittua vallalla olevien käytänteiden ylittämistä.  

Christoph Wulf (2003, 113) kirjoittaa, että emansipaatiolla on kasvatustieteen kentällä ne-

gatiivinen sävy. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että emansipaatiota käytetään yhtey-
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dessä tilanteisiin, joissa tapahtuu sortoa, tai joissa ihmisen vapaus ja itsemääräytyvyys ovat 

uhattuina. Samalla voidaan kuitenkin nähdä, että emansipaatiolla on käsitteenä myös hyö-

tynsä, sillä sen avulla esimerkiksi sortoa kokevat yksilöt voivat huomata tilanteen johon 

ovat joutuneet ja puolustaa itseään. Asiaa on mahdollista kuvata seuraavasti: mikäli olem-

me huolissamme humaaneista arvoista, alamme heti havaita toimintaa, joka rikkoo näitä 

arvoja (Freire, 2000, 43). Emansipaatio on käsitteenä saanut kritiikkiä myös sen määritte-

lemisen vaikeuden vuoksi. Kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että emansipaati-

on mittaaminen on haasteellista. Lisäksi emansipaation käsite on sidottuna kulttuuriseen 

kontekstiin. (Siljander, 2014, 162.) Tämä kulttuurinen näkökulma korostuu siinä, että 

emansipaatio voi toteutua vain suhteessa ympäröivään kulttuuriin. Tämä johtaa osaksi 

varmasti myös käsitteen saamaan negatiiviseen sävyyn. Emansipaatio osoittaa myös, sen 

jos kulttuurissamme on toimintaa, joka rajoittaa yksilön mahdollista vapautumista ja itse-

määräytyvyyttä. 

Emansipaation näkyminen vallitsevista käytänteistä vapautumisena ja osana sosiaalista 

maailmaa liittävät siihen myös vallan käsitteen. Valta käsitteenä on hyvin monitahoinen ja 

sen käsitteleminen tämän työn puitteissa kokonaan ei ole tarpeellista. Yksinkertaisimmil-

laan vallan voi määritellä yksilön kyvyksi toteuttaa oma tahtonsa muiden vastustuksesta 

huolimatta (Saaristo & Jokinen, 2004, 186). Emansipaatio ja tätä kautta itsemääräytymi-

nenkin on eräänlaista vallan käyttämistä. Uuden luominen ja vapautuminen ovat itsessään 

nähtävissä myös vallankäyttönä. Vapautuminen on toimintaa ja toiminnan voidaan katsoa 

sisältävän valtaa. Tärkeää tämän työn näkökulmasta on kuitenkin havaita, että valta yhtä 

aikaa mahdollistaa ja estää toimintaa. (Saaristo & Jokinen, 2004, 193.) Koska voimme it-

semääräytyä vain ympäröivästä, voidaan ajatella, että ympäristön ja kulttuurin valta rajaa 

meille sen alueen jostain voimme vapautua.  

 



25 

 

 

5 Kriittinen ajattelu ja itsemääräytyvyys kasvatuksen mahdollisina 

päämäärinä 

 

 

Edelliset luvut luovat pohjaa sille miten kriittinen ajattelu voidaan nähdä kasvatuksen 

päämääränä. Työn alussa olen kuvannut niitä sisältöjä, ilmiöitä ja ominaisuuksia joita kriit-

tinen ajattelu pitää sisällään ja tärkeinä. Näiden ominaisuuksien avulla voidaan yrittää ku-

vata sitä, millaiseksi ihmisen tulisi kriittisen ajattelun edustajien mukaan kasvaa. Kriittisen 

ajattelun edustaja Harvey Siegel (2003, 313; 1988, 58) huomioi, että olemme aina riippu-

vaisia muista, sillä tietomme ja uskomuksemme ovat riippuvaisia ympäröivästä maailmasta 

ja muista ihmisistä. Mainittuja muita voidaan yleisesti pitää aikuisina, jotka edustavat 

omaa sukupolveaan ja opettavat kasvatettavalle itse tärkeinä pitäminään ilmiöitä. Kriitti-

seen ajatteluun kasvu ei siis ole mahdollista ilman kosketusta muihin ihmisiin ja ympäröi-

vään maailmaan. Puolimatka (1995, 166) lisääkin, että ihmistä tulee kasvattaa, jotta tästä 

tulee kriittinen. Yksilöllä ei siis ole sisäisiä ja luontaisia valmiuksia kriittisyyteen. Harvey 

Siegel (1988, 57) kirjoittaa, että lapsen kasvatusta on ohjattava, sillä tämä ei itse kykene 

siihen. Tavoitteena kuitenkin on, että yksilö alkaisi mahdollisimman nopeasti vaikuttaa itse 

omaan elämäänsä ja oppimiseensa. Ajatuksena on siis, että yksilö ”ottaa ohjat” omasta 

elämästään. Kriittisen ajattelun tarkoituksena on siis toisin sanoen kasvattaa yksilöitä, jotka 

ovat itsemääräytyviä (Siegel käyttää termiä self-sufficient) ajattelunsa suhteen. Yksilöiden 

tulisi olla itsemääräytyviä siinä suhteessa, etteivät nämä alistu johonkin ennalta määrättyyn 

tulevaisuuteen. Yksilön tulee nähdä, että tällä on itsellään mahdollisuus vaikuttaa kohta-

loonsa ja luoda oma tulevaisuutensa. 

Kriittinen ajattelu tarvitsee toteutuakseen jonkin asteista pedagogista toimintaa. Erona pe-

dagogisen toiminnan käsitteeseen on kuitenkin esimerkiksi jo mainittu vaatimus siitä, että 

yksilö alkaa vaikuttaa omaan oppimiseensa mahdollisimman nopeasti. Tähän verrattuna 

pedagoginen toiminta ei itsessään määritä kuinka nopeasti tai missä järjestyksessä asioiden 

pitäisi tapahtua. Kriittisen ajattelun kasvatuspäämäärässä huomioidaan kyllä yksilön ja 

tähän vaikuttavan kulttuurin suhde, mutta sen piirissä on toisaalta nähtävissä myös ajatus 

täydestä autonomiasta. Tätä voidaan verrata itsemääräytyvyyden käsitteeseen, jossa itse-
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määräytyvyys on nähtävissä vapauden tavoitteluksi. Tästä huolimatta ihminen ei voi silti-

kään koskaan irtautua täysin autonomiseksi itsekseen.  

Kriittistä ajattelua kasvatuksen päämääränä voidaan kuvata hyvin mainitun itsemääräyty-

vän ajattelun avulla. Kaikki tässä tutkielmassa aiemmin mainitut kriittiseen ajatteluun liit-

tyvät käsitteet ja määritelmät voidaan sitoa pyrkimykseen kasvattaa itsemääräytyvästi ajat-

televia yksilöitä. Perusteita tarkastelemalla, järkeilemällä ja arvioimalla yksilö mahdollis-

taa kriittisen toiminnan, jolloin tällä on ainakin teoriassa mahdollisuus kyseenalaistaa ja 

tarkastella ympäristön vaikutuksia omana itsenäisenä toimintanaan.  Puolimatka (1995, 

186) kirjoittaakin, että kriittisen ajattelun päämääränä olevien älyllisten valmiuksien avulla 

yksilö saa mahdollisuuden vaikuttaa ja muokata ympäristöään. Kriittinen ajattelu pyrkii 

siis kasvattamaan ihmisiä, jotka pystyvät autonomisesti vaikuttamaan sekä omaan että yh-

teiskunnantoimintaan. Tätä yhteiskunnan toiminnan ulottuvuutta on mahdollista tarkastella 

myös mainitun demokratian ihanteen kautta. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että 

mikäli demokraattinen kansalainen ei ole kriittinen ajattelija, heikentää hän mahdollisuuk-

siaan vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin (Siegel, 1988, 60). 

Kriittinen ajattelu on verrattavissa modernin pedagogiikan itsemääräytyvyystavoitteeseen 

siinä, että molempien näkökulmien tarkoitus on tuottaa yksilö, joka kykenee näkemään 

itsensä erillisenä ympäristöstään, eikä seuraa sokeasti ulkopuolelta tulevia vaatimuksia. 

Ongelman kriittisen ajattelun käsitteen suhteessa sivistyksen käsitykseen on se, että kriitti-

sen ajattelun edustajat pyrkivät määrittelemään sivistyksen päämäärän. Sivistyksen pää-

määränä on siis kriittinen ajattelu. (Hinkkanen, 2000, 150.) Kritiikki on aiheellista, sillä 

mikäli verrataan kriittistä ajattelu, tämän työn puitteissa käsiteltyyn sivistyksen ja itsemää-

räytyvyyden määritelmiin huomataan, että nämä voidaan nähdä enemmän tavoitteina. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että käsitteillä ei ole määriteltyä päätepistettä, kuten vaikka niihin verra-

tulla kriittisellä ajattelulla. Sivistyksen päämäärä ei ole siis ennalta määriteltävissä (Siljan-

der, 2014, 40).  

Kriittisen ajattelun jo olevan kulttuurin ylittävä osa itsemääräytyvyyttä eroaa sen modernin 

pedagogisen ajattelun vastineesta, myös normatiivisuudessa. Tämä normatiivisuus tulee 

ilmi siinä, että kriittisen ajattelun piirissä voidaan määritellä mihin kasvatuksen tulisi pyr-

kiä ja mitä sen tulisi olla. Normatiivinen voidaan nähdä kasvatuksessa ilmiöksi jossa, kas-

vatettavalle opetetaan arvokkaina ja tärkeinä pidettyjä asioita, näiden asioiden arvo ei ole 

riippuvainen esimerkiksi yhteiskunnan mielipiteestä. (Puolimatka, 1995, 86.) Hinkkanen 
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(2000, 159) mainitsee, että kriittisen ajattelu muuttuu normatiiviseksi toiminnaksi, kun sen 

avulla aletaan pohtia käytännönkasvatustyön ja sivistyksen päämääriä. Tämä normatiivi-

suus näyttäytyy esimerkiksi siinä, että kasvatustutkimuksen tarkoituksena nähdään se, että 

se tuottaa kasvatustoimintaa hyödyttävää tietoa. Kriittisen ajattelun normatiivisuus voidaan 

nähdä myös siinä, että sen avulla halutaan kasvattaa demokraattisia yksilöitä ja ylläpitää 

demokraattista elämänmuotoa. Ottamatta kantaa demokraattisuuteen itsessään on tämä 

päämäärä ristiriidassa kulttuurin representaation käsitteen kanssa. Kriittisen ajattelun tar-

koituksena tästä näkökulmasta katsottuna on jonkin vallitsevan olotilan ylläpitäminen, eikä 

sen ylittäminen.  

Pragmatistisen kasvatus ajattelun valossa kriittinen ajattelu voidaan nähdä toimintana, joka 

suojaa yksilöä muun muassa ideologioiden ja mainosten tuomilta vaikutteilta. Kriittistä 

ajattelua on siis perusteltu kasvatuksen päämääräksi puhtaasti sen käytännöllisten funktioi-

den takia. (Siegel, 1988, 51.) Kriittisen ajattelun päämääränä voidaan katsoa olevan myös 

ajatuksen siitä, ettei maailmassa ole vain yhtä mahdollista totuutta. Vaikka nämä käytän-

nön funktiot tuskin ovat kiistettävissä, on puhtaasti pragmatistisessa näkemyksessä kriitti-

sestä ajattelusta myös ongelmia, verrattuna modernin pedagogiikan näkemyksiin yksilön 

itsemääräytyvyydestä. Pragmatistinen ajattelu ei ota huomioon sitä, että aikuinen sukupolvi 

tuottaa jo esimerkiksi mainitut ideologiat ja mainokset, itse ja siirtää näiden avulla välttä-

mättömästi omaa kulttuuriaan kasvatettaville. Kasvatettavan mahdollisuuksia ja asenteita, 

on siis ehkä jo rajoitettu kasvattavan sukupolven toimesta. Suorasta vaikuttamisesta huoli-

matta kyseessä on enemmän kulttuurin mahdollisten vaikutusten huomiointi.  (Kivelä, et. 

al. 2012, 309.)  

Toinen kriittisen ajattelun päämäärän voidaan ajatella olevan indoktrinaation välttäminen. 

Indoktrinaatio on niin monisyinen käsite, ettei sitä tämän työn puitteissa ole mahdollista 

alkaa laajasti avaamaan. Kyse on kuitenkin toiminnasta, jossa ihmiseen ja tämän mielipi-

teeseen pyritään vaikuttamaan. Kasvatuksessa tämä vaikutus näkyy siinä, että kasvatettava 

pyritään saamaan ajattelemaan ja uskomaan jollain määrätyllä tavalla ilman, että tämä ky-

kenee ymmärtämään perusteita uskomuksen taustoja. Indoktrinaation erottaminen itsessään 

kasvatus toiminnasta on myös vaikeaa. (Puolimatka, 1995, 138.) Kasvatuksen näkökulmas-

ta indoktrinaatiota voidaan kuvata siten, että jokin auktoriteetin omaava taho, kuten opetta-

ja asemaansa hyödyntäen, vaikuttaa kasvatettavien asenteisiin ja uskomuksiin. Tästä vaiku-

tuksesta indoktrinaatiota tekee se, että tämän vaikuttamisen kohteena olevat eivät oppisi 

näitä asenteita ja uskomuksia, mikäli heille kerrottaisiin koko totuus. (Puolimatka, 1997, 
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17.) Kriittisen ajattelun kasvatuspäämäärän näkökulmasta indoktrinaatio on hyvä tulkita 

tilaksi, jossa yksilölle ei anneta mahdollisuutta tarkastella perusteita miksi jokin asia on 

niin kuin se on. Ellei ihminen kykene kriittisyyteen, voi tämä uskoa asioita ottamatta sel-

vää niiden perusteista. Tämä saa aikaan sen, että yksilöstä voi tulla indoktrinaation uhri. 

Kriittisen ajattelun sisältämät ominaisuudet, kuten väitteiden rationaalinen perusteiden 

arviointi, voidaan nähdä indoktrinaatiolle vastaisina toimina. (Siegel, 1988, 80.) Toisaalta 

se, että kasvatuksella on tietty tavoiteltu päämäärä, täyttää indoktrinaation kriteerit (Kivelä, 

et. al., 2012, 308). Lieneekin oikeutettua kyseenalaistaa, onko niin että kriittisen ajattelun 

tukijat pelkäävät indoktrinaatiota niin paljon, että sortuvat siihen jopa itse. 

Kriittisyyden voidaan katsoa liittyvän keskeisesti emansipaation käsitteeseen. Kriittisyyden 

ja kritiikin avulla yksilöt voivat erottaa itsensä vallalla olevista sosiaalista käytännöistä ja 

tämän avustuksella pyrkiä vapautumaan heidän toimintaansa kahlitsevista ilmiöistä. (Wulf, 

2003, 117.) Freire (2000, 47) lisää, että ylittääkseen ja vapautuakseen vallitsevasta tilan-

teesta ihmisten on kyettävä kriittisyyteen. Kriittisyys mahdollistaa tilanteen, sekä sen läh-

teen analysoinnin, se mahdollistaa myös muutoksen kohti uutta tilaa. Törmän (1999, 22) 

mukaan yksilö joka ei tiedollista suhdettaan tähän vaikuttavaan kulttuuriin ja sen tuomiin 

toimintamalleihin, ei voi olla aidosti kriittinen näitä ilmiöitä kohtaan. Kriittinen ajattelu 

sopii hyvin käsitteeksi emansipaation rinnalle, sillä kriittisen ajattelun ominaisuuksia voi-

daan tulkita mahdollisuudeksi vapautua jo vallitsevasta. Kriittinen ajattelu on mahdollista 

tässä kontekstissa nähdä toimintana, joka mahdollistaa vapautumista.  

Kasvatuspäämäärään liittyen yksilöiden kykyä kriittiseen ajatteluun on tutkittu empiirises-

ti. Yleisesti yksilön kriittisen ajattelun taitoja on arvioitu yksilöiden itsearvioinneilla ja 

toimintaan perustuvalla arvioinnilla, sekä vertailemalla molempien metodien antamia tu-

loksia. (Hyytinen, 2015, 13.) Tuon tämän tutkimuksellisen näkökulman esille, sillä se 

osoittaa mielestäni hyvin sen, että kriittistä ajattelua ja sitä miten yksilöt siihen kykenevät, 

pyritään todentamaan. Esimerkiksi Heidi Hyytinen (2015) on väitöskirjassaan Looking 

Beyond the Obvius - Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical 

Thinking, tutkinut korkeakoulu opiskelijoiden kriittisen ajattelun taitoja, sekä niissä ilme-

neviä ongelmia.   

On kuitenkin huomioitava, että kriittinen ajattelu itsessään törmää pedagogista paradoksia 

vastaavaan tilanteeseen, sillä mikäli ajatellaan kriittisen ajattelun sisällön olevan määritel-

tävissä, tarkoittaa tämä sitä, että on olemassa oikea kritiikistä vapaa, tapa ajatella. Kysy-
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myksessä on siis tilanne siitä, ”voidaanko kriittisyyttä edistää pakolla?” (Hinkkanen, 2000, 

164.) Tämä vapauden ja pakon välinen suhde on oikeastaan nähtävissä eräänä suurimmista 

ongelmista, joita kriittinen ajattelu kasvatuksen päämääränä kohtaa. Hinkkanen (200, 164) 

kirjoittaakin, että kriittisyyden opettaminen käytännön kasvatuksessa on mahdotonta, mi-

käli sama näkemys kriittisyydestä on pedagogisen toiminnan päätepiste. Kasvatettava ei 

myöskään kykene kritisoimaan, tälle opetettavaa kriittisyyttä. Hinkkasen esittääkin kriitti-

sen kysymyksen siitä, voiko päämäärä olla oma välineensä. Ongelma on siis siinä, että 

kasvatuksen tulisi auttaa kasvatettavaa vapautumaan kasvatuksen vallasta (Siljander, 2014, 

31). Kriittiseen ajatteluun kasvatuksessa kasvatettavasta oikeastaan pyritään muokkaamaan 

jotain sellaista, mitä ihmisen tästä näkökulmasta ennalta määrätysti tulisi olla. Tämä on 

verrattavissa jo mainittuun indoktrinaation ja kasvattamisen vaikeaan suhteeseen, joka kas-

vatustoiminnassa tulisi huomioida. Pedagoginen paradoksi on nähtävissä myös kriittisen 

hengen käsitteessä. Yksilöllä pitäisi olla sisäisiä taipumuksia, jotka mahdollistavat tätä 

hyödyntämään kriittistä ajattelua. Kriittisyys ei kuitenkaan ole sisäsyntyisesti opittua vaan 

siihen tulee kasvattaa. Jos kasvatettavalla ei ole sisäisiä ominaisuuksia vaikuttaa omaan 

sivistykseensä, kyse on siitä, että kasvatettavan sivistysprosessi toteutuu maailman ja mi-

nän välisenä suhteena, eikä yksilön omana sisäisenä ominaisuutena. (Siljander, 2000, 33.) 

Tämän voidaan katsoa johtavan siihen, että pedagoginen paradoksi tulisi tarkemmin huo-

mioida, myös kriittiseen ajatteluun kasvattamisessa. Tästäkin näkökulmasta kriittisen ajat-

telun näkemys autonomiaan kasvattamisesta on kyseenalainen ja mahdoton toteuttaa. 
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6 Pohdinta 

 

 

Vaikka kriittiseen ajatteluun liittyy paljon ongelmia ja sen sisällöstä on useita erilaisia 

määritelmiä, ei se mielestäni itsessään toimintana ole vähäteltävissä. Kriittinen ajattelu ja 

sen taito voidaan kuitenkin yhdistää moniin asioihin ja ilmiöihin, joita maailma pitää sisäl-

lään. Nykypäivän mediantäyteisessä yhteiskunnassa, jossa informaation määrä on suuri, 

voidaan pohtia, onko kriittisen ajattelun sisältämille ominaisuuksille hyvinkin paljon tilaus-

ta. On tuskin kaukaa haettua ajatella, että nykypäivänä esimerkiksi Deweyn vaatimus asi-

oiden taustalla vaikuttavien uskomusten perustelemisesta olisi käyttökelvoton. On siis vai-

kea kiistää, ettei kriittisellä ajattelulla olisi paikkaansa osana yksilön toimintaa. On mielen-

kiintoista ajatella tilannetta siitä näkökulmasta, että jossain välissä joudumme olemaan 

kriittisiä esimerkiksi vanhempiamme kohtaan, jotta voimme oikeasti irtautua heistä omaksi 

toimijaksemme. Mietin myös, ovatko kriittisyys ja kriittinen ajattelu tästä näkökulmasta 

katsottuna merkittäviä tekijöitä? Jos emme osaa kyseenalaistaa kasvattajiamme ja näiden 

perusteluja voimmeko olla itsenäisiä. Emansipaatio vaatii myös vallan käyttöä ja valta voi-

daan nähdä yksilön toimintana, jossa tämä tekee jotakin muista huolimatta. Eräänä potenti-

aalisena jatkotutkimuskohteena olisikin mielenkiintoista selvittää, millainen on kriittisen 

ajattelun ja yksilöksi kasvamisen välinen suhde syvemmin tarkasteltuna. 

Edelliseen kappaleeseen viitaten tämä ei tarkoita sitä, että kriittinen ajattelu ei itsessään 

sisältäisi ongelmakohtia, jotka tulee ottaa huomioon. Ensimmäisenä ongelmana on kriitti-

sen ajattelun normatiivinen luonne. Tämä on mielenkiintoista siten, että tavallaan kriittisen 

ajattelun ihanne nostetaan muiden ilmiöiden yläpuolelle ja se nähdään parhaana mahdolli-

sena tapana toimia. Tästä näkökulmasta se onnistuu olemaan ristiriidassa jopa oman to-

tuuskäsityksensä kanssa, jonka mukaan yhtä ainoaa absoluuttista totuutta ei voida määritel-

lä.  Ongelma on myös siinä, että kriittinen ajattelu ajaa täten itsensä paradoksiin, sillä sen 

voidaan katsoa näyttäytyvän asiana, jota ei voida kritisoida. Toisaalta kriittisen ajattelun 

normatiivisuuteen on helppo langeta sillä, se pyrkii osoittamaan hyvinkin utopistista ihan-

netta avoimesta ja ennakkoluulottomasta ihmisestä ja maailmasta.  
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Kriittistä ajattelua ja kriittisyyttä on mielenkiintoista tarkastella myös siitä näkökulmasta, 

voisiko se olla avoin sivistyksen päämäärä. Avoimella tarkoitan tässä sitä, että työssä mai-

nittuja vaatimuksia ja normituksia ei käytettäisi vaan kriittisyys olisi enemmän itsemääräy-

tyvyyden kaltainen vapaa yksilön mahdollisuus, kuin ennalta määritelty tilanne jolla on 

päätepiste. Tästä näkökulmasta kriittinen ajattelu yhtenä sivistyksen päämääränä ei olisi 

ongelma. Jos käsitteen päätepistettä ei määriteltäisi tarkasta, kaikilla yksilöillä voitaisiin 

katsoa olevan avoin mahdollisuus olla kriittisiä. Toisaalta kriittisyyteen päämääränä liittyy 

myös ajatus siitä, voimmeko ja tuleeko meidän aina olla kriittisiä?  

Vaikka kriittisyys ja kriittisesti ajatteleminen on tärkeää, voiko se olla ainoa päämäärä joka 

yksilöllä on. Asialle voidaan varmasti antaa itsessään aiheellista kritiikkiä, mikäli suhtau-

tuisimme kaikkeen tekemiseen omaamme tai muiden aina suoran kriittisesti, saisimmeko 

ikinä mitään aikaiseksi. Voimmeko siis pelkän kritiikin avulla ylittää vallalla olevaa ja 

luoda jotain uutta, kuten modernin kasvatusajattelun sivistys päämäärä toivoo. Kysymys on 

siitä, onko muiden perusteiden ja ajatusten kritisointi itsessään uuden luomista? On mah-

dollista pohtia, että kriittisyyden avulla voidaan myös hidastaa tai estää uuden luomista. 

Kuten mainittua kriittisen ajattelun taitoja ja kritiikkiä voidaan hyödyntää myös ajamaan 

yksilön omaa etua tai korjaamaan tämän puutteita. Kriittinen ajattelu ei siis tästä näkökul-

masta automaattisesti luo mitään uutta, jota ei ole olemassa, se voi mahdollisesti jopa estää 

esimerkiksi uusia ideoita syntymästä ja saamasta kannatusta.  

Ehkä kriittistä ajattelua ja kritiikkiä ei ole tarkoitus aina nähdäkään jonain absoluuttisena ja 

viimeisenä toiminnan muotona joka vaikuttaa kaikkiin päätöksiimme. Ehkä kyseessä voi 

olla vain arkinen toiminta joka mahdollistaa sen, että miettisimme edes kerran mitä meille 

sanotaan. Olipa tilanne mikä hyvänsä, kriittinen ajattelu ja kritiikki itsessään ovat hyvin 

monitahoisia ja tätä kautta mielenkiintoisia ilmiöitä, joiden tutkiminen on perusteltua. 

Mediakriittisyys on hyvä näkökulma tarkastella kriittistä ajattelua. Media sisältää nimittäin 

myös kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuutensa. Näkisin kriittisen ajattelun ja mediakriitti-

syyden mahdollisina jatkotutkimus kohteina esimerkiksi pro-gradu tutkielmaa ajatellen. 

Nykypäivän informaation määrän keskellä on hyvä pohtia esimerkiksi kriittisen suhtautu-

misen ja ajattelun tärkeyttä, suhteessa tähän informaatioon. Mitä meidän tulisi mediasta 

uskoa ja mitä ei? Hyvänä ja yksinkertaisena esimerkkinä asiasta voisi käyttää sitä, että us-

kooko ihminen mieluummin iltapäivälehtiä, kuin tieteellisiä artikkeleja ja millä tavoin hän 

päätöksensä perustelee. Tämä sai minut miettimään myös kriittisen ajattelun suhdetta val-
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taan. Esimerkiksi siten, että millä tavoin ja kuinka helposti voimme ja uskallamme kyseen-

alaistaa jotain vallitsevaa näkemystä. Valtaa voi suhteuttaa myös mainittuun mediakriitti-

syyteen, sillä kenellä voidaan esimerkiksi katsoa olevan valtaa ja oikeus päättää, mitä me-

dian sisältöä kohtaan voidaan olla kriittisiä?   

Kriittisen ajattelun lisäksi työssäni näkyi vahvasti vuorovaikutus ja millä tavoin kaiken 

meihin vaikututtavan keskellä, ihmisten tulisi kasvaa omiksi toimijoikseen. Yksilön ja 

maailman vuorovaikutus tuli esille nii usein tässä työssä, että sen mainitsematta jättäminen 

pohdinnassa olisi suorastaan vääryys. Vuorovaikutusta näkyy oikeastaan kaikessa, mutta 

eniten tahdon tuoda esiin pohdinnan siitä, kuinka monimutkainen prosessi yksilön itsemää-

räytyväksi olennoksi tuleminen oikeastaan onkaan.  

Tärkeänä näkökulmana itsemääräytyvyyteen on se, ettemme voi kasvaa yksilöiksi ilman 

muita. Toisaalta miten tietäisimme mikä olisi yksilöllistä, mikäli meillä ei olisi ympäril-

lämme muita ihmisiä johon ajatuksia ja toimintaamme peilaisimme. Voidaan myös ajatella, 

onko kriittisyys ja kriittinen toiminta edes itsenäistä toimintaa, sillä kritiikki kohdistuu 

usein muiden antamiin perusteisiin ja uskomuksiin, eivätkä vain henkilöön itseensä. Täten 

kriittinen toimintakin on riippuvainen sosiaalisesta maailmasta ja vuorovaikutuksesta. 

Meillä tulee olla jotain mitä kritisoida. Tavoite itsemääräytyvyydestä on silti tärkeä, sillä se 

antaa yksilölle mahdollisuuden olla vaikuttaa itseensä ja paikkaansa omassa ympäristös-

sään. Itsemääräytyvyys myös mahdollistaa sen, että yksilö voi määritellä itsensä yksilöksi.  

Tämän työnpuitteissa tärkein havainto vuorovaikutuksesta ja sen monimutkaisuudesta on 

pedagogisen paradoksin kuvaaminen. Emme siis voi kasvaa ilman muiden vaikutusta, mut-

ta meidän tulisi silti olla oma muista irrallinen, oman identiteetin omaava yksilö. Toisaalta 

pedagogista paradoksia ei ole välttämätöntä nähdä suurena vastakkain asetteluna. Enem-

mänkin ajatuksena on vierasmääräytymisen ja itsemääräytymisen välisen suhteen jännit-

teen tiedostaminen. (Siljander, 2014, 40.) Muun muassa Fichte on nähnyt, ettei yksilö kos-

kaan voi saavuttaa täydellistä tasapainoa vapauden ja rajoitusten välillä. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että hän tiedosti mainitun kahtiajaon ja kuinka se vaikuttaa yksilön toimintaan. 

(Kivelä, 2012, 71.) Yksinkertaistetusti sanottuna kysymyksessä ei siis ole kilpailu yksilön 

ja tähän vaikuttavien ulkopuolisten ilmiöiden välillä. Ehkä ajatuksena olisikin vain yrittää 

huomata ja tiedostaa meihin kohdistuvat ympäristön tuomat vaikutukset ja huomata miten 

paljon olemme ihmisinä riippuvaisia vuorovaikutuksesta. 
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Olen pyrkinyt tässä työssäni kuvaamaan kriittistä ajattelua kasvatuksen mahdollisena pää-

määränä, tarkastelemalla sitä suhteessa pedagogiseen toimintaan ja itsemääräytyvyyden 

käsitteeseen. Vaikka vaatimus siitä, että yksilö ajattelisi kriittisesti ei missään nimessä ole 

turha, voidaan silti ajatella, että kriittisen ajattelun pitäminen kasvatuksen ainoana päämää-

ränä ei ole mahdollista. Suurin ongelma on silti se, että kasvatuksen päämääränä olevaa 

sivistystä ei ole oikeastaan mahdollista määritellä, sillä ihminen todistaa kykynsä sivistyk-

seen omalla toiminnallaan. Mikäli siis ajattelemme, että meillä on mahdollisuus olla omia 

yksilöllisiä toimijoitamme, tälle toiminnalle ei oikeastaan voida asettaa yhteistä päämäärää. 

Jos kaikkien ihmisten halutaan toimivan samalla tavoin, ovatko nämä autonomisia? Kriitti-

nen ajattelu voidaan nähdä enemmänkin toiminallisena käsityksenä, ja yhtenä palasena, 

jonka avulla tavoiteltu itsemääräytyvyys voisi olla mahdollista. Itsessään kasvatuksen ai-

noana päämääränä se jää utopistisen ihanteen tasolle, sekä vähintäänkin puutteelliseksi ja 

ongelmalliseksi.  



34  

 

  

7 Lähdeluettelo 

 

Axtell, G. (2016). Means-Ends Reciprocity and Aims of Education. Haettu 8.12.2016 

http://www.academia.edu/28911782/Means-

Ends_Reciprocity_and_the_Aims_of_Education_Debate 

Dewey, J. (1960). How We Think – A restatement of the Relation of Reflective Thinking, to 

the Educative Process. USA: D.C. Heath and Company. 

Ennis, R, H. (1996). Critical Thinking. USA. Prentice-Hall, Inc. 

Fisher, A. (2001). Critical Thinking – An Introduction. UK: Cambridge University Press. 

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: The Continuum International 

Publishing Group Inc. 

Frímannsson, G, H. (2015). Reason and Normativity in Critical Thinking. Studier I Pæda-

gogisk Filosofi: 4, 2, 3-16. 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/issue/viewIssue/3316/181 

Hinkkanen, H. (2000). Kriittinen ajattelu angloamerikkalaisen kasvatuskeskustelun sivis-

tyspäämäränä. teoksessa Siljander, P (Toim.) Kasvatus ja sivistys Helsinki: Gaudeamus. 49 

– 164. 

Holma, K. (2015). The Critical Spirit: Emotional and Moral dimensions of Critical Think-

ing. Studier I Pædagogisk Filosofi: 4, 2, 17-28. 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/issue/viewIssue/3316/181 

Horkheimer, M. 1991. Traditionaalinen ja kriittinen teoria. Teoksessa, Kotkavirta, J. 

(toim.), Järjen Kritiikki. Tampere: Vastapaino. 5- 58. 

Hyytinen, H. (2015). Looking Beyond the Obvious – Theoretical, Empirical and Methodo-

logical Insights into Critical Thinking. Helsinki: Unigrafia     

 

Kant, I. (1960). Education. USA: The University of Michigan Press. 

http://www.academia.edu/28911782/Means-Ends_Reciprocity_and_the_Aims_of_Education_Debate
http://www.academia.edu/28911782/Means-Ends_Reciprocity_and_the_Aims_of_Education_Debate
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/issue/viewIssue/3316/181
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/issue/viewIssue/3316/181


35 

 

 

Kivelä, A., Peltonen, J. & Pikkarainen, E. (1996). Lähtökohtia Pedagogisen Toiminnan 

Teorialle ja Tutkimukselle. Kasvatus: 27, 2, 126-140. 

Kivelä, A. (1997). Pedagoginen toiminnanteoria ja sosialisaatioteoria. teoksessa Siljander, 

P (Toim.) Kasvatus ja sosialisaatio. Tampere: Tammer-Paino Oy. 32- 65. 

Kivelä, A. (2009). Kolme tulkintaa sivistyksestä – Johdatus Klaus Mollenhauerin ajatte-

luun. teoksessa Kivelä, A & Sutinen, A. (Toim.) Teoria ja Traditio – Juhlakirja Pauli Sil-

janderille. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 85- 115 

Kivelä, A., Siljander, P. & Sutinen, A. (2012). Between Bildung and Growth:  Connections 

and Controversies. . Teoksessa Siljander, P, Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.) Theories of 

Bildung and Growth – Connections and Controversies Between Continental Educational 

Thinking and American Pragmatism. Rotterdam: Sense Publishers. 303-312. 

Kivelä. A. (2012). From Immanuel Kant to Johan Gottlieb Fichte – Concept of Education 

and German Idealism. Teoksessa Siljander, P, Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.) Theories of 

Bildung and Growth – Connections and Controversies Between Continental Educational 

Thinking and American Pragmatism. Rotterdam: Sense Publishers. 59 – 86. 

Mollehauer, K. (2004). Forgotten Connections – On culture and upbringing. USA. 

Routledge 

Norris, S, P. & Ennis, R, H. (1989). Evaluating Critical Thinking. USA: Critical Thinking 

Press & Software. 

Opetushallitus. (2014) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print 

Oy. 

Peltonen, J. (1997). Sosialisaatio ja kasvatus empiirisen tutkimuksen näkökulmasta. teok-

sessa Siljander, P (Toim.) Kasvatus ja sosialisaatio. Tampere: Tammer-Paino Oy. 14 – 31. 

Puolimatka, T. (1995). Kasvatus ja filosofia. Rauma: Kirjapaino Oy West point. 

Puolimatka, T. (1997). Opetusta vai Indoktrinaatiota – Valta ja manipulaatio opetuksessa. 

Tampere: Tammer-Paino Oy  

Puolimatka, T. (2010). Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat – Minuuden rakentamisen filo-

sofia. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy 



36  

 

  

Rinne, R. Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2004). Johdatus kasvatustieteisiin. Juva: WS 

Bookwell Oy. 

Saaristo, K. & Jokinen, K. (2004). Sosiologia. Helsinki: WSOY. 

Siegel, H. (1988). Educating Reason – Rationality, Critical Thinking and Education. UK: 

Routledge Inc. 

Siegel, H. (2003). Cultivating Reason. teoksessa Curren, R (toim.) A Companion to the 

Philosophy of Education. UK: Blackwell Publishing Ltd. 305 – 319. 

Siljander, P. (1997). Kasvatus ja sosialisaatio – johdatus aiheeseen. teoksessa Siljander, P 

(Toim.) Kasvatus ja sosialisaatio. Tampere: Tammer-Paino Oy. 7 – 13. 

Siljander, P (2000). Kasvatus ja sivistys. Helsinki:Gaudeamus. 

Siljander, P. (2000). Kasvatus, sivistys ja sivistyksellisyys J.F. Herbartin kasvatusteoriassa. 

teoksessa Siljander, P (Toim.) Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus. 25 – 44. 

Siljander, P. (2001). Johann Friedrich Herbart kasvatusteoreetikkona – Hallinta, Kasvatta-

va opetus, Kuri. teoksessa Huhmarniemi, R., Skinnari, S. & Tähtinen, J (toim.) Platonista 

transmodernismiin. Turku: Painosalama Oy. 277 – 294. 

Siljander, P.(2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen – Peruskäsitteet ja pää-

suuntaukset.  Tampere: Vastapaino 

Törmä, S. (1999). Kriittinen reflektio kasvuprosessin säätelijänä. teoksessa Järvinen – 

Taubert, J. & Valtonen, P (toim.) Kriittisyyteen Kasvu Korkeakoulutuksessa. Tampere: 

Tampereen yliopistopaino Oy. 15 – 28. 

Viljanen, E. (1982). Kasvatustiede. Tampere: Tampereen Kirjapaino Oy Tamprint. 

Wulf, C. (2003). Educational Science – Hermeneutics, Empirical Research , Critical Theo-

ry. Germany: Waxman 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 





 

  

LIITE 1 

  



 

 

 

LIITE 2 

 

 



3 

 

 

 


