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Tutkielmani aihe on lastenkirjallisuus arvojen välittäjänä ja alakoulun arvokasvatuksen väli-

neenä. Tutkin, millaisia arvoja lastenkirjat pitävät sisällään, ja miten lastenkirjallisuutta 

voidaan hyödyntää alakoulun arvokasvatuksessa. Lisäksi tutkin lasta lukijana, opettajaa ar-

vokasvattajana ja lastenkirjallisuutta kirjallisuuden lajina. Arvon käsite sitoutuu tiukasti 

moraalin ja etiikan käsitteisiin, jotka pohjautuvat hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän 

määrittelylle. Arvokasvatus harjoittaa kognitiivis-rationaalista pohdintaa, mikä tekee siitä 

moraalisen ajattelun kehittämistä. Lapsen moraali kehittyy rinnakkain kognitiivisten taitojen 

kanssa. Lapsi hakee kaunokirjallisuudesta samastumisen kohteita, ja pääsee kirjoja lukiessaan 

asettumaan erilaisten ihmisten asemiin. Kirjan päähenkilö toimii joko samastumisen tai iden-

tifioitumisen kohteena. Kaunokirjallisuutta voidaan käyttää oppilaan eettisen kasvun 

tukemiseen. 

Lastenkirjat pitävät aina sisällään jonkinlaisia arvoja. Näistä arvoista opettajan on hyvä ar-

vokasvattajana olla tietoinen. Aiemmin lastenkirjat pitivät sisällään moraalisia opetuksia ja 

nöyryyden, hurskauden ja rehellisyyden kaltaisia arvoja. Arvot vaihtelivat sen mukaan, mille 

sukupuolelle kirja oli suunnattu. Nykyään lastenkirjallisuudessa painottuu vuoden 2014 ope-

tussuunnitelmankin peräänkuuluttama suvaitsevaisuus.  

Alakoulussa arvojen käsittely liittyy uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen lisäksi 

opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin. Opettaja toteuttaa omaa arvokasvatustaan ope-

tussuunnitelman ohella käytännön opetustyössä. Arvokasvatuksessa voidaan hyödyntää las-

tenkirjoja, ja arvokasvatuksen opetusmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi ryh-

mäkeskustelua ja erilaisia kirjallisuuteen liittyviä harjoitteita ja tehtäviä. Keskustelun kautta 

esiin tulevat erilaiset mielipiteet ja konfliktitilanteet vaikuttavat moraalisen arvostelukyvyn 

kehitykseen. 

Avainsanat: arvo, moraali, etiikka, arvokasvatus, lastenkirjallisuus, alakoulu 



“Kirjoja! Ja nokkeluutta! On muita tärkeämpiä asioita - ystävyys ja urheus!” 

J.K. Rowling, Harry Potter ja viisasten kivi 
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1.Johdanto 

Lapsena  rakastin  sitä,  kun  minulle  luettiin.  Toivoin,  että  minulla  olisi  isosisko,  joka  lukisi 

minulle satuja sydämeni kyllyydestä. Alakouluaikoina kävin päivittäin kirjastossa selaamassa 

läpi  lastenosaston  uudet  suositukset,  palauttamassa  eilispäivänä  luetut  kirjat  ja  lainaamassa 

uutta luettavaa. Lastenkirjojen hahmot olivat ystäviäni ja esikuviani, joiden kanssa vietin il-

tapäiväni enemmän kuin mieluusti. Kirjallisuuden suuri kulutus paitsi kasvatti sanavarastoani, 

myös ruokki mielikuvitustani. Ennen kaikkea se kuitenkin vaikutti siihen, millainen ihminen 

minusta  kasvoi.  Suosikki  kirjani  opettivat  minulle,  kuinka  omat  tekomme  osoittavat,  keitä 

todella  olemme.  Kuten  Hermionen  henkilöhahmo  toteaa Harry  Potter  ja  viisasten  kivi -ro-

maanissa (ks. sitaatti s.4), hyveet ovat kirjaviisautta tärkeämpiä. 

Aihe  kandidaatintutkielmaani  nousi  rakkaudesta  kirjallisuuteen  ja  mielenkiinnosta  opettajan 

rooliin arvojen välittäjänä. Tutkin lastenkirjallisuuden sisällään pitämiä arvoja sekä lastenkir-

jallisuuden  hyödyntämistä  alakoulun  arvokasvatuksessa.  Tarkastelen  tutkielmassani  myös 

lapsen moraalin kehitystä suhteessa tämän kognitiiviseen kehitykseen Piaget’n ja Vygotskyn 

teorioihin pohjaten. Tutkimuskysymyksikseni muotoutuivat:  

1.Millaisia arvoja lastenkirjat pitävät sisällään?  

2.Miten lastenkirjallisuutta voidaan hyödyntää alakoulun arvokasvatuksessa?  

Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaisia arvoja ne lastenkirjat pitävät sisällään, joita opettajat 

hyödyntävät  opetuksessaan  taikka  lukevat  tai  luetuttavat  oppilailla  alakoulussa.  Rajaan  las-

tenkirjallisuuden  käsittelyn  romaaneihin,  jolloin  rajauksen  ulkopuolelle  jäävät  perinteiset 

sadut, runokirjat, kuvakirjat ja sarjakuvat. Perustelen valinnan sillä, että   lasten   kuvakirjal-

lisuutta ja satuja on tutkittu jo jonkin verran, mutta perinteiset romaanit ovat jääneet etenkin 

suomalaisessa tutkimuksessa syrjään. Alakoulussa luettavasta kaunokirjallisuudesta suuri osa 

on  kuitenkin  nimenomaan  romaaneja.  Lastenkirjallisuuden  hyödyntämisestä  alakoulun  ar-

vokasvatuksessa  ei  ole  paljolti  olemassa  olevaa  tutkimusta,  joten  pyrin  tutkielmallani  täyt-

tämään  tutkimuksellista  aukkoa. Tavoitteenani  on  tuoda  näkyväksi  lastenkirjojen  arvomaail-

maa, esitellä tapoja toteuttaa arvokasvatusta koulussa sekä tehdä näkyväksi se, että lastenkir-

jat pitävät aina sisällään jonkinlaisia arvoja. 



Tutkielmani  perustuu  kirjallisuuden  tutkimukseen.  Pyrin  tarkastelemaan  käyttämiäni  lähteitä 

objektiivisesti  kriittisyyttä  unohtamatta.  Koska  aihe  on  minulle  rakas,  voivat  mielipiteeni 

tutkielmasta välittyä etenkin, kun kyseessä ovat eettiset kysymykset. Täydelliseen objektiivi-

suuteen  en  kykene,  mutta  rajoitan  subjektiivisten  näkemysteni  verbalisoinnin  johdantoon  ja 

pohdintaan. Tavoitteenani ei ole arvottaa lastenkirjoja tai arvoja keskenään sen enempää kuin 

mitä minun on tutkimuksen rajauksen nimissä tehtävä. 

Käyttämäni lastenkirjallisuuden esimerkit ovat henkilökohtaisesti osuviksi ja hyviksi toteami-

ani  lastenkirjoja,  ja  samalla  omia  suosikkejani.  Selkeyden  vuoksi  käytän  esimerkkinä  vain 

muutamaa teosta. Päätin, että en lähde itse tulkitsemaan lastenkirjallisuutta, vaan hyödynnän 

muiden tulkintoja lastenkirjoista. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän vuoden 2014   pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä arvokasvatusta ja lastenkirjallisuuden arvoja 

eritteleviä  teoksia  ja  artikkeleita.  Oleellisia  käsitteitä  tutkimuksen  kannalta  ovat  moraali,    

etiikka,  arvot,  alakoulu,  arvokasvatus  sekä  lastenkirjallisuus.  Englanninkielistä  tutkimusta 

löytyy  aiheesta  huomattavasti  suomenkielistä  tutkimusta  enemmän,  ja  englanninkielisen 

tutkimuksen  hakutermeinä  toimivat  children’s  literature,  morals,  ethics,  elementary/primary 

education, values, character education ja moral education.  

Vapaa-ajalla lapsi valitsee lukemisensa usein itse. Sen sijaan koulumaailmassa luokanopetta-

jalla on valta päättää, millaista kirjallisuutta ohjata lapset lukemaan, ja millaista jättää koulun 

puitteissa lukematta. Kyseessä on suuri vastuu, sillä opettaja voi kirjavalinnoillaan vaikuttaa 

esimerkiksi siihen, innostuvatko oppilaat lukemisesta ylipäätään. Opettaja voi oppilailla lue-

tuttamiensa kirjojen avulla kouluttaa ja kasvattaa lapsia. Kirjailijat välittävät teostensa kautta 

aina jonkinlaisia arvoja joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Täten tiettyjen kirjojen nosta-

minen  osaksi  opetusta  on  osa  kasvatusta  ja  opetusta  samalla  tavalla  kuin  oppikirjojen  ja  -

sisältöjen  valinta.  “Jokainen  opettaja  on  moraalikasvattaja  riippumatta  luokka  asteesta  tai 

opetettavasta aineesta,” Tirri muotoili (2007, s.79). Merkittävässä kasvattajan roolissa olevalla 

luokanopettajalla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi kansalaiseksi lapsi kasvaa.  

Tutkielmani  rakenne  on  seuraavanlainen:  Toisessa  luvussa  määrittelen  arvon  käsitteeseen 

nivoutuvia ja tutkimukseni kannalta oleellisia käsitteitä ja perustelen niiden käyttöä. Tarkaste-

len  myös  lapsen  moraalin  kehitystä  suhteessa  kognitiiviseen  kehitykseen.  Kolmannessa  lu-

vussa  keskityn  erittelemään  lastenkirjallisuuden  luonnetta  sekä  arvoja  ja  teemoja,  joita  las-
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tenkirjoissa tyypillisesti esiintyy. Neljännessä luvussa tarkastelen arvokasvatusta koulutuksen 

ja opetussuunnitelman näkökulmasta, pohdin opettajan roolia arvokasvattajana sekä arvokas-

vatuksen  sijaa  eri  oppiaineissa.  Viidennen  luvun  olen  omistanut  sen  tutkimiselle,  miten    

alakoulun  arvokasvatuksessa  voidaan  hyödyntää  lastenkirjallisuutta,  ja  miten  valita  sopivaa 

kirjallisuutta  oppilaille  luettavaksi.  Kuudennessa  luvussa  tiivistän  tutkimani,  esittelen         

johtopäätökset ja esitän omaa pohdintaa aiheesta sekä tutkielmani onnistuneisuudesta.  

Tutkielmani aihe on paitsi tärkeä myös aina ajankohtainen, sillä ihminen on aina kertonut ja 

tulee aina kertomaan tarinoita. Uusia lastenkirjoja kirjoitetaan jatkuvasti, mutta klassikot säi-

lyttävät  arvonsa  aikojen  saatossa. Arvojen  välitys  kuuluu  puolestaan  oleellisena  osana  kas-

vatukseen,  ja  arvoihin  viitataan  opetussuunnitelmassakin  (Opetushallitus,  2014).  Tutkielma 

antaa  eväitä  lastenkirjallisuuden  käyttöön  arvokasvatuksen  välineenä  ja  tarjoaa  ymmärrystä 

lapsen moraalin kehitykseen. Ennen kaikkea toivon, että tutkielma valottaa sitä potentiaalia, 

mikä  lastenkirjoissa,  niiden  lukemisessa  ja  luetuttamisessa  piilee  sekä  alleviivaa,  että  kaikki 

kirjat  välittävät  jonkinlaisia  arvoja,  ja  meidän  opettajina,  kasvattajina  ja  lukijoina,  on  hyvä 

olla niistä tietoisia. 
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2.Etiikka 

Etiikka, arvot ja moraali ovat vahvasti toisiinsa sidonnaisia ja näin ollen haastava eritellä toi-

sistaan.  Pursiaisen  mukaan  “etiikka  koostuu  kolmesta  osasta,  luottamuksen  etiikasta  eli 

moraalista,  sitoutumisen  etiikasta  eli  arvomaailmoista  (eli  eetoksista)  ja  perusvalintojen     

etiikasta” (2007, s.22). Etiikka tutkii moraalia, ja sitä nimitetäänkin toisinaan moraalifilosofi-

aksi  (Toivonen,  2014,  s.28).  Moraalifilosofiaa  eli  etiikkaa  voidaan  harjoittaa  pohtimalla 

oikean  ja  väärän  sekä  hyvän  ja  pahan  käsitteitä  ja  perusteluja  niille.  Moraalifilosofisesta 

näkökulmasta  etiikka  liikkuu  käsitteellisellä,  reflektiivisellä  ja  teoreettisella  tasolla.  (Kallio, 

2005, s.15.) Etiikka voidaan jakaa teoreettiseen etiikkaan, joka on loogista moraalin analyysiä 

sekä käytännölliseen etiikkaan, joka ratkoo elämän moraaliongelmia teoriaa hyödyntäen. Yk-

silöä  koskevan  eettisyyden  kohdalla  voidaan  todeta  sen  pitävän  sisällään  muutakin  kuin 

pelkkiä  normeja,  arvoja  ja  moraalin,  nimittäin  yksilöllisyyden  kunnioituksen  sekä  vapauden 

käsitteen. Etiikka on sisällä yhteiskuntamme huokosissa, ja hengittää laeissamme, politiikas-

samme, tavoissamme ja historiassamme. (Toivonen, 2014, s.28.) 

2.1. Moraali 

Moraali  eriää  määritelmältään  etiikasta  siten,  että  se  ilmenee  käytännön  toiminnassa  siinä 

missä  etiikka  puolestaan  keskittyy  abstraktimmalle  pohdiskelun  tasolle.  Tavallisimman 

määritelmän  mukaan  moraali  on  hyvän  ja  pahan  sekä  oikean  ja  väärän  erottelua  toisistaan. 

(Toivonen, 2014, s.28.) Tätä erottelua tapahtuu esimerkiksi ihmisten tavoissa ja käytöksessä 

(Kallio, 2005, s.15). Toivosen sanoin: “Moraali ja moraalisuus liittyvät siis ihmiseen, hänen 

toimintaansa ja itsetajuisuuteensa”. Useimmiten moraalin ei ajatella ilmenevän pienten lasten 

ja  eläinten  toiminnassa,  sillä  moraaliseen  toimintaan  liittyy  vastuu  omasta  toiminnasta  ja    

tietoisuus  itsestä.  Kimurantin  moraalin  käsitteestä  tekee  se,  että  se  on  sidonnainen  hyvän  ja 

pahan sekä oikean ja väärän määritelmiin, jotka puolestaan ovat aina jollain tapaa riippuvaisia 

kulttuurista.  (Toivonen,  2014,  s.27.) Ajatuksen  tasolla  moraalin  käsite  liitetään  usein  uskon-

toon,  joskaan  moraalisia  periaatteita  harvoin  tänä  päivänä  siihen  enää  sidotaankaan  (Kallio, 

2005, s.29). 
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2.2. Arvo 

Etiikasta  on  lyhyt  matka  arvon  käsitteeseen,  joka  perustuu  ihmisten  käsityksiin  asioiden  ar-

vosta. Kun käsitteistä, kuten hyvä ja oikea, ja antikäsitteistä, kuten paha ja väärä, jotka ilmai-

sevat ihmisten käsityksiä asioiden arvosta, puhutaan moraalisessa mielessä, siirrytään takaisin 

moraalifilosofian kentälle. (Toivonen, 2014, s.32-33.) Pursiaisen mukaan arvot ovat sanomaa, 

sillä niiden totuusarvoa ei voida perustaa “tosi” vai “epätosi” väittämien varaan (2007, s.21). 

Kallio ilmaisee arvojen viittaavan asioiden tavoitteelliseen tilaan eli siihen, miten asiat voivat 

parhaimmillaan olla (2005, s.14). Toivonen määrittelee arvon kaksijakoiseksi käsitteeksi, joka 

voi sanan suppeammassa merkityksessä viitata tarvittuun, haluttuun, tavoiteltuun ja arvostet-

tuun tai laajemman määrityksen mukaisesti hyveisiin, oikeuksiin ja vapauteen (2014, s.33).  

2.3. Arvokasvatus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan arvoista ja arvokasvatuksesta (Ope-

tushallitus,  2014).  Arvot,  kuten  luvussa  on  käynyt  ilmi,  sisältyvät  etiikkaan  ja  käytännön 

teoissa  ilmennettyinä  edustavat  moraalisia  tekoja.  Täten  arvokasvatuksen  voidaan  ajatella 

pitävän sisällään pohdintoja oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta ja muista lapsellekin ym-

märrettävistä  vastapareista.  Nimenomaan  arvo  käsitteenä  kuvaa  hyvin  sitä,  mitä  lastenkirjo-

jenkin rivien välistä on luettavissa.  

Arvokasvatusta käsitteenä ei ole suomenkielisen tieteen kentällä juuri suosittu. Kallion (2005, 

s.15) mukaan arvokasvatuksen käsite on toisinaan kuitenkin vilahdellut Suomessa käytävässä 

kasvatuskeskustelussa.  Käyttämissäni  englanninkielisissä  lähteissä  suositaan  pääosin  termiä 

moral education eli moraalikasvatus tai  termiä character education, mikä viittaa samaan asi-

aan  laajemmin.  Koska  moraalikasvatus  käsitteenä  saattaa  antaa  ymmärtää,  että  arvoja  har-

joitetaan käytännössä, en kokenut kyseistä termiä sopivaksi tässä tutkielmassa käytettäväksi. 

Eettinen kasvatus puolestaan on käsitteenä erittäin laaja, eikä sille ole yksioikoista ja univer-

saalisti hyväksyttyä määritelmää, eikä se siksi sopinut tarkoitusperiini tutkielman suhteen. 

Arvokasvatukselle  ei  kuitenkaan  juuri  löydy  määritelmiä,  joten  joudun  käsitettä  avatessani 

rinnastamaan  sen  moraalikasvatuksen  ja  eettisen  kasvatuksen  kuvauksiin,  joiden  välille  ei 

Kallion (2005, s.15) mukaan yleensäkään ole tapana tehdä erottelua. “Eettisellä kasvatuksella 
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voidaan  tarkoittaa  esimerkiksi  tapakasvatusta,  dogmien  ja  hyveiden  juurruttamista,  ajattelun 

kehittymistä  tai  tunneherkkyyden  vaalimista,”  Kallio  määrittelee.  Eettisen  kasvatuksen 

voidaan  myös  ajatella  harjoittavan  kognitiivis-rationaalista  pohdintaa,  mikä  tekee  eettisestä 

kasvatuksesta moraalisen ajattelun kehittämistä. (Kallio, 2005, s.15.) Käytän arvon, moraalin 

ja  etiikan  käsitteitä  kutakin  tutkielmassani  siitä  riippuen,  mikä  mihinkin  aiheeseen  istuu 

parhaiten. Kasvatuksesta puhuttaessa koetan kuitenkin pitäytyä käsitteessä arvokasvatus. 

2.4. Lapsen moraalin kehitys 

Lapsen  moraalin  kehitys  on  sidonnainen  tämän  kognitiiviseen  kehitykseen.  Kognitiolla 

tarkoitetataan  ihmisen  tiedollisia  toimintoja  eli  päättelyä,  intuitiota,  mielikuvitusta  ja  aisti- 

sekä  havaitsemistoimintoja  (Kallio,  2005,  s.23).  Piaget  on  jakanut  kognitiivisen  kehityksen 

viiteen  iän  mukaan  jaoteltuun  vaiheeseen,  joista  kaksi  liittyvät  Suomen  koulujärjestelmän 

mukaisesti  alakouluikäisiin  lapsiin.  Nämä  vaiheet  ovat  konkreettisten  operaatioiden  vaihe, 

joka  ulottuu  noin  seitsemästä  ikävuodesta  yhteentoista,  ja  formaalien  operaatioiden  vaihe, 

joka  koskee  11-15-vuotiaita.  On  hyvä  pitää  mielessä,  että  kehitysvaiheet  etenevät  kronolo-

gisessa  järjestyksessä,  mutta  iät,  jolloin  minkäkin  vaiheen  odotetaan  tapahtuvan,  eivät  ole 

kiveen hakattuja. (Wadsworth, 1979, s.30.) 

Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi oppii käyttämään loogista ajattelua konkreettisis-

sa ongelmissa. Hän ei kuitenkaan kykene vastaamaan verbaalisiin, hypoteettisiin tai abstrak-

teihin ongelmiin logiikkaa hyväkseen käyttäen. Kehitysvaiheen aikana kehittyy muun muassa 

kyky luokitteluun. Tässä kognitiivisen kehityksen vaiheessa olevan lapsen ajattelu ei enää ole 

edellisen  kehitysvaiheen  mukaisesti  egosentristä,  vaan  lapsi  ymmärtää,  että  muiden            

johtopäätelmät  voivat  erota  hänen  omistaan.  Tästä  seuraa  se,  että  lapsi  hakee  hyväksyntää 

omille ajatuksilleen. Formaalien operaatioiden vaiheessa lapsen kognitiiviset struktuurit ovat 

kehittyneet korkeimmalle mahdolliselle kehityksen tasolle. Skeemat eli kognitiiviset struktuu-

rit  muuttuvat  laadultaan  kypsiksi,  ja  lapsi  kykenee  käsittelemään  kaiken  tyyppisiä  ongelmia 

loogiselta  kannalta.  Lisäksi  hän  on  kykeneväinen  omien  tunteidensa  ja  ajatustensa              

pohdiskeluun. (Wadsworth, 1979, s.30, 98, 116-128.) 
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Vygotskyn (1982, s.186) mukaan opetuksen tulisi vastata kehittymässä oleviin toimintoihin jo 

kehittyneiden  toimintojen  sijaan.  Kyseessä  on  ajatus  lähikehityksen  vyöhykkeestä,  mikä    

kuvastaa  lapsen  ongelmanratkaisun  perusteella  määritellyn  kehitystason  etäisyyttä  potenti-

aalisesta  kehitystasosta  lapsen  saadessa  apua  tehtäviin  etevämmiltä  yksilöiltä  (Vygotsky  & 

Cole,  1978,  s.86).  Lähikehityksen  vyöhykkeellä  on  tutkimuksessa  todettu  olevan  suurempi 

merkitys  koulusuoritusten  ja  älyllisen  kehityksen  kannalta  kuin  todellisella  kehitystasolla 

(Vygotsky, 1982, s.184). Vygotsky painottaa sosiaalisten ja kulturellien kontekstien merkitystä 

lapsen kehitykselle. Näitä ovat muun muassa perhe, yhteisö ja koulu. (Vygotsky, 1978.) 

Vastapainon freudilaiselle järjen ja tunteen tiukasti erottelevalle näkemykselle, jonka mukaan 

moraali kumpuaa lapsuuden varhaisista kokemuksista kognition ja moraalin kehityksen välillä 

tarjosi aikanaan Piaget’n näkemys, jonka mukaan ajattelu ja tunteet kehittyvät rinta rinnan, ja 

kognitiivinen kehitys asettaa pakotteita moraalin kehitykselle. Piaget’n sosiaali-arbitraariseksi 

tiedoksi nimittämä tieto pitää sisällään arvojen, sosiaalisten normien observoinnin ja tunteiden 

kehittymisen tutkimuksen. Kyseessä on ihmisen tuottama tieto, johon sisältyvät säännöt, lait, 

moraali,  etiikka  ja  kielijärjestelmät.  Sosiaali-arbitraarinen  tieto  kehittyy  kulttuurin  sisällä,  ja 

se rakentuu kanssakäymisen pohjalta. Tietoa ei siis voida omaksua suoraan toisia ihmisiä tai 

esimerkiksi  opetusta  kuuntelemalla,  vaan  oppiminen  vaatii  oppijan  osallisuutta.  Käytännöl-

lisemmin sosiaali-arbitraarista kehitystä voidaan kuvata seuraavan esimerkin kautta: Lapsi on 

kykeneväinen luomaan sosiaalisesti hyväksytyn määritelmän puusta muista melko lailla riip-

pumatta. Sen sijaan lapsi ei kykene kehittämään yleisesti hyväksyttävää käsitystä rehellisyy-

destä  muista  riippumattomasti,  sillä  rehellisyyden  määrittely  perustuu  konstruointiin  sosi-

aalisen  kanssakäymisen  ja  muiden  ihmisten  hyväksynnän  perusteella.  (Wadsworth,  1979,  s.

26,  34,  153.)  Jälkimmäinen  käsitys  edustaa  sosiaali-arbitraarista  käsitystä  eikä  sen  aihe  ole 

abstraktiudestaan johtuen kuvailtavissa niin kutsutun fyysisen tiedon kautta, jota esimerkeistä 

ensimmäinen edustaa. 

Ihmisen moraali kehittyy sen seurauksena, että hän oppii, miten käyttäytyä muiden seurassa ja 

laajemmin  yhteiskunnassa  omaksumalla  näkemänsä  ja  kuulemansa.  Lapsi  toimii  todistajana 

aikuisen  moraalille  tai  sen  puutokselle,  ja  muodostaa  näkemänsä  perusteella  näkemyksen   

siitä,  miten  käyttäytyä.  Kaikki  ihmisen  tavassa  kohdata  toinen  ihminen  tai  olento,  tehdä 

päätöksiä sekä ilmaista haluja ja arvoja kertoo lapselle jotain tämän moraalista. (Coles, 1998, 
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s.5.) Käytännössä lapsen moraali ja sen taso ovat havaittavissa tämän toiminnasta. Jo 7-vuo-

tias lapsi ymmärtää reilun pelin säännöt ja rehellisen kilpailun kollektiivisen luonteen (Koc & 

Buzzelli,  2004,  s.94).  Coles  (1998,  s.98-99)  kuvailee  kouluikäisen  lapsen  kasvavan 

moraaliseksi olennoksi, joka on kiinnostunut siitä, miten käyttäytyä tietyissä tilanteissa, mikä 

juontaa juurensa lapsen halusta asettautua toisen asemaan ja kokea elämä heidän näkökulmas-

taan. Olennaista on, että opetus sovitetaan lapsen kehitystasoon sopivaksi (Vygotski & Cole, 

1978, s.85). 
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3.Arvokasvatus 

Arvokasvatus  on  prosessi,  jossa  opettajat  ja  muut  aikuiset  tukevat  lapsen  kasvavaa  ymmär-

rystä oikeasta ja väärästä, kykyä ajatella omien tekojen vaikutusta muiden hyvinvointiin sekä 

arvojen,  kuten  kunnoituksen,  välittämisen  ja  vastuullisuuden  ilmaisuun  (Koc  &  Buzzelli, 

2004,  s.92).  Koska  persoonan  vuorovaikutus  on  kasvatuksellisesta  näkökulmasta  merkityk-

sekästä, on kasvatus tärkeässä roolissa persoonan moraalisen kasvun muokkaajana (Toivonen, 

2014, s. 28). Arvokasvatus keskittyy pääosin kolmeen konseptiin; reiluuteen, ihmisen hyvin-

vointiin  ja  ihmisoikeuksiin  sekä  niiden  harjoittamiseen  (Koc  &  Buzzelli,  2004,  s.92).  Oppi-

laan empatiakyvyn, suvaitsevaisuuden ja joustavuuden kehittämiseksi asioita tulee tarkastella 

eri näkökulmista ja stereotypiat tulee kyseenalaistaa (Tirri, 2007, s.84). Karkeasti ilmaistuna 

arvokasvatus on välttämätöntä minän toteutumiselle ja sosiaalisen kontrollin saavuttamiselle 

(Wren, 2008, s.11).  

Arvokasvatus  alkaa  varhaisina  lapsuusvuosina,  jolloin  kehitetään  yksilön  kunnioitusta  muita 

kohtaan  ja  kannustetaan  kohtelemaan  kaikkia  kunnioittavasti  ja  myötätuntoisesti  (Koc  & 

Buzzelli, 2004, s.93). Tällaista mallia ei välttämättä jokainen lapsi kotonaan kuitenkaan saa. 

Vanhempien kasvatustoiminta sitoutuu joka tapauksessa väistämättä arvoihin, sillä kasvatuk-

sessa toteutuu tiedostaen tai tiedostamatta tietty arvofilosofia (Kallio, 2005, s.12, 14). Perheen 

kotioloista sekä sosioekonomisesta ja etnisestä taustasta riippumatta lapsen luonteeseen kuu-

luu  kysyä  kysymyksiä.  Tämä  asettaa  henkilön,  jolta  kysymyksiä  kysytään  asemaan,  jossa 

tämä voi suorasti tai epäsuorasti antaa vastauksia sanomisiensa, suositustensa, ehdotustensa, 

kertomiensa tarinoiden, jakamiensa muistojen ja antamansa esimerkin kautta. (Coles, 1998, s.

114.) Aikaisemmin keskeisessä asemassa arvokasvatuksen kannalta ovat olleet koti ja koulu, 

mutta nyt lapsen asenteisiin ja arvoihin “vaikutetaan yhä voimakkaammin paitsi perinteisten 

viestintävälineiden  (televisio,  lehdet,  radio)  myös  uuden  tietotekniikan  mahdollistamin 

keinoin (internet, tietokonepelit)”. Näiden vaikuttamisen muotojen merkityksen kasvettua ar-

vokasvatuksen kentällä koulun arvokasvatuksen asema on muuttunut. (Kallio, 2005, s.7.) 

3.1. Arvokasvatus alakoulussa 

Arvokasvatuksen  luonteesta  tai  opetettavuudesta  on  eriäviä  mielipiteitä.  Tirrin  mukaan  se  

kuuluu  koulun  kokonaistehtävään,  ja  sen  tulisi  olla  läsnä  kaikissa  koulussa  opetettavissa 
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aineissa  (2007,  s.79).  Pursiainen  puolestaan  kyseenalaistaa  moraalin  opetettavuuden  pe-

rustuen siihen, että se ei ole tietoa vaan arvoja ja normeja (2007, s.23). Kallion mukaan eet-

tisen  kasvatuksen  tulisi  keskittyä  pääosin  eettisen  tiedon  välittämiseen.  Osittain  tästä  syystä 

ajatellaan, että arvokasvatuksen tulisi vahvistaa kykyä tarkastella yhteiskuntaa ja siinä vallit-

sevia  arvoja  kriittisesti.  Hän  kuvailee  etiikan  opetuksesta  käytyä  keskustelua,  joka  osaltaan 

puoltaa osaltaan vastustaa arvojen ja normien välittämistä, joista jälkimmäistä voidaan argu-

mentoida  siten,  etteivät  eettisten  teorioiden  ja  käsitteiden  tuntemus  sekä  eettiset  keskustelut 

yksin riitä kasvatustavoitteiksi. Valtion harjoittamalle arvokasvatukselle löytyy myös vastus-

tajia,  sillä  sitä  on  joissakin  maissa  käytetty  totalitaristisen  ideologian  ajamiseksi,  jolloin 

koulusta on tullut osa “valtion propagandakoneistoa”. (Kallio, 2005, s.7-8, 13.) Perusopetuk-

sen  opetussuunnitelmassa  kuvaillaan,  kuinka  arvot  yhdessä  oppimiskäsityksen  ja               

toimintakulttuurin kanssa luovat pohjan lapsen osaamisen kehitykselle (Opetushallitus, 2014, 

s.20). 

Koululla on tärkeä rooli lapsen sosiaalisen ja emotionaalisen kasvun kehitykselle (Almerico, 

2014,  s.2).  Oppilas  nähdään  itseensä,  toisiin  ihmisiin,  yhteiskuntaan  ja  eri  kulttuureihin 

suhdetta  rakentavana  sekä  identiteettiään,  maailmankuvaansa,  katsomustaan  ja  ihmiskäsitys-

tään rakentavana. Oppilasta ohjataan ymmärtämään elämäntapojen, tekojen ja omien valinto-

jen  merkitys  sekä  itselle  että  yhteisölle  ja  yhteiskunnalle.  (Opetushallitus,  2014,  s.  15,  24.) 

Kallion mukaan “koululaitoksen toiminta heijastaa aina yhteiskunnassa vallitsevia eettisiä ar-

voja”  sekä  “oman  aikansa  arvosisältöjä  ja  ajassa  vallitsevia  käsityksiä  kasvatuksesta  ja  sen 

tavoitteista”  (2005,  s.13,  41).  Suomi  vahvasti  kristillisenä,  vaikkakin  pääosin  tapakristittynä 

maana ilmentää kristillistä arvopohjaa (Kallio, 2005, s.29), mikä heijastunee edelleen opetus-

suunnitemaan,  vaikkei  kristillisyyttä  arvoksi  kristinuskon  opetusta  lukuun  ottamatta 

nimetäkään. YK:n pääsihteerinäkin toiminut Hilkka Pietilä kritisoi vuoden 2004 opetussuun-

nitelmaa  eettis-humanististen  arvojen  laiminlyönnistä  ja  tuotannollis-markkinallisten  arvojen 

asettamisesta niiden tilalle (Kallio, 2005, s.8). 

Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) painottuvat kulttuurien moninaisuuteen suhtautuminen 

rikkautena  sekä  kasvu  ihmisyyteen  ja  yhteiskunnan  jäsenyyteen.  Arvokasvatuksen  toteutus               

voi  tapahtua  joko  monialaisesti  tai  yksittäisissä  oppiaineissa  (Kallio,  2005,  s.60).                 

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  mukaan  oppilaita  tulee  tukea  oman  arvoperustansa     
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rakentamisessa. Koulun ja kodin arvoihin liittyvä pohdinta ja yhteistyö nähdään oppilaan tur-

vallisuuden tunnetta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevana elementtinä. Oppilaan kanssa 

käydyn arvokeskustelun puolestaan nähdään ohjaavan oppilasta “tunnistamaan ja nimeämään 

kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti”. Tärkeäksi koetaan 

myös koulun henkilökunnan kunnioittava ja avarakatseinen suhtautuminen kodin uskontoa tai 

katsomusta kohtaan. Perusopetuksen yhteiskunnallisiksi tehtäviksi luetellaan yhdenvertaisuu-

den, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen 

ehkäiseminen. Opetuksen järjestäjällä on kuitenkin oikeus eritellä, mitkä paikalliset näkökul-

mat ja painotukset opetukseen näiden tavoitteiden raameissa mahdollisesti lisätään, ja miten 

arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioidaan. (Opetushallitus, 2014, s. 15-18.) 

3.2. Opettaja arvokasvattajana 

Ei  ole  epäilystäkään  siitä,  etteikö  alakouluvuosilla  olisi  suurta  merkitystä  lapsen  moraalin 

rakentumiselle. Tänä  aikana  opettajan  teot  ja  puheet  valmentajien,  ystävien  ja  ystävien  van-

hempien  rinnalla  nousevat  toisiaan  täydentäviksi  ja  toisinaan  keskenään  ristiriitaisiksi        

esimerkeiksi kotona välitetyille arvoille (Coles, 1998, s.130). Opettaja nähdään ennen kaikkea 

roolimallina,  joka  voi  mallintaa  moraalista  orientoitumista  elämään  verbalisoiden  omaa 

moraalista  päätöksentekoaan  (Narvaez,  2008,  s.322).  Kuten  Tirri  asian  ilmaisee:  "Jokainen 

opettaja on moraalikasvattaja riippumatta luokka-asteesta tai opetettavasta aineesta" (2007, s.

79). Opettajan moraalinen toiminta on välttämättömyys, joka paljastuu opettajan harjoittaessa 

rehellisyyttä,  reiluutta,  lahjomattomuutta,  myötätuntoa,  kärsivällisyyttä,  kunnioitusta, 

puolueettomuutta,  huolta,  omistautuneisuutta  ja  muita  ydinarvoja.  Yhtä  lailla  negatiiviset   

esimerkit  välittyvät  opettajan  tekojen  kautta.  Opettaja  on  vastuussa,  sekä  yksilötasolla  että 

kollektiivisesti luokkahuoneessa tekemistään valinnoista huolimatta siitä, onko niiden vaiku-

tus oppilaisiin suoraan todistettavissa. Opettajan ei kuitenkaan pidä olla moraalinen aktivisti 

venyttämällä toimintavaltuuksiaan, joita kansalaiset kunnioittavat luottamuksellaan ammattia 

kohtaan.  Jos  opettaja  uskoo  opettajan  etiikan  liittyvän  enemmän  poliittisen  agendan 

palvelemiseen  kuin  keskittyy  jokapäiväisiin  opetuskäytänteisiin,  hänen  moraalinen  toimi-

juutensa vaarantuu. (Campbell, 2008, s.603, 612-613.) 
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Opetussuunnitelmasta  ilmenee  tietynlainen  arvopohja,  joka  opettajan  odotetaan  allekirjoitta-

van.  Opettaja  kuitenkin  toteuttaa  omaa  arvokasvatustaan  opetussuunnitelman  ohella  käytän-

nön opetustyössä (Kallio, 2005, s.13, 42.) Tirri (2007, s.79) ilmaisee opetussuunnitelman ko-

rostavan  opettajan  tehtävää  tiedollisena  kasvattajana  ja  arvokasvattajana.  Opettajan  tietämys 

oppilaan moraalisen kehityksen vaiheista vaikuttaa olevan avainasemassa oppilaan moraalisen 

kasvun tukemisessa (Koc, & Buzzelli, 2004, s.93). 

Kohlberg ja Mayer esittelevät kolme kasvatusideologiaa, joiden puoleen kasvattaja voi kään-

tyä etsiessään tietoista lähestymistapaa arvokasvatukseen: Romanttista (romantic) ideologiaa 

tukee oppilaan niiden arvojen ja taitojen kehittäminen, jotka kontribuoivat psykologisesti ter-

veeseen  ja  itsensä  toteuttavaan  elämäntyyliin.  Kulttuuriperinnön  (cultural  transmission) 

näkökulmasta  oppilaalle  tulee  opettaa  niitä  käyttäytymismalleja  ja  asenteita,  jotka  välittävät 

heidän yhteiskuntansa perinteisiä arvoja taikka opettamalla oppilaalle taitoja, jotka edesautta-

vat  tehokkaammin  ja  onnistuneemmin  yhteiskunnan  jäsenenä  elämistä.  Kehityksen           

(development)  ideologiaa  voidaan  harjoittaa  kehittämällä  oppilaan  kognitiivista,  sosiaalista, 

emotionaalista ja moraalista kapasiteettia. (Power, Higgins, & Kohlberg, 1989, s.16.) 

3.3. Arvokasvatus uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa  

Kallion (2005, s.10) mukaan merkittävä osa moraalikasvatukseen sisällytettävästä aineksesta 

tulee  esille  eri  uskontojen  ja  elämänkatsomustiedon  opetuksen  yhteydessä.  Perusopetuksen 

opetussuunnitelman  perusteissa  uskonnon  opetuksen  tavoitteiksi  listataan  tutustua  oman  ja 

muiden uskontojen eettiseen ajatteluun, rohkaisu eettisten kysymysten pohdintaan sekä antaa 

“oppilaalle  aineksia  oman  identiteetin,  elämänkatsomuksen  ja  maailmankatsomuksen  raken-

tamiseen  ja  arviointiin".  Uskonnon  alkuopetuksessa  keskitytään  erityisesti  luomaan  luotta-

muksellinen  keskusteluilmapiiri,  ja  oppilaita  rohkaistaan  mielipiteiden  esittämiseen  ja  pe-

rustelemiseen,  kaikkien  eettisten  näkemysten  kunnioittamiseen  sekä  erilaisuuden 

hyväksymiseen.  Evankelisluterilaisen  uskonnon  oppisisältöjen  kohdalla  eettinen  pohdinta  

kuuluu  keskeisiin  oppisisältöihin.  Elämänkatsomustiedossa  painotetaan  omaa  ajattelua  ja 

omaan toimintaan vaikuttamista, ja opetuksen tehtävänä nähdään muun muassa “kehittää op-

pilaiden  valmiuksia  kasvaa  —  —  suvaitsevaiseksi  —  —  ja  arvostelukykyiseksi  yhteisönsä 

jäseneksi”. Arvokasvatuksen kenttään ehdottomasti lukeutuvia tavoitteita ovat oikean, väärän 
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ja  hyvän  merkitysten  pohdinta  sekä  “eettisen  ja  kriittisen  ajattelu-  ja  toimintakyvyn”  kehit-

täminen. (Opetushallitus, 2014, s.134-140.)  

Tirrin (2007, s.84) mukaan eettisten kysymysten pohtimista ei tulisi rajata pelkästään uskon-

non- tai elämänkatsomustiedon tunneille, vaan niitä tulisi käsitellä kaikissa oppiaineissa. Ar-

vokasvatuksen opetuksen ei kuitenkaan tarvitse rajoittua pelkästään näihin oppiaineisiin eikä 

se rajoitukaan, sillä arvoja välitetään vähintäänkin tahattomasti koko ajan. 
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4.Lastenkirjallisuus ja arvot 

“Lastenkirjallisuudella  on  monia  tehtäviä”  (Rastas,  2013,  s.7). Yksi  niistä  on  arvojen  välit-

täminen.  Arvoilla  tarkoitetaan  sanomaa  (Pursiainen,  2007,  s.21),  ja  ne  viittaavat  asioiden 

tavoitteelliseen  tilaan  (Kallio,  2005,  s.14).  Hyvä  lastenkirja  rohkaisee  kriittiseen  ajatteluun, 

mikä on tärkeä väline lapsen moraalin kehitykselle (Koc & Buzzelli, 2004, s.96). Enid Blyton 

esittääkin, että kirjojen tulee olla “moraaliltaan ehdottoman terveitä” (Karasma & Suvilehto, 

2014,  s.173-174).  Kirjallisuus  ei  voi  olla  ideologisesti  neutraalia  (Nikolajeva,  2014,  s.179), 

vaan ruumiillistaa välttämättä valtavirran ja kirjoittajiensa, eli aikuisten, asenteita (Appleyard, 

1994,  s.90).  Nikolajeva  esittää,  että  kaikki  kirjallisuus  olisi  myös  didaktista  ja  eettistä.  Ei 

kuitenkaan  voida  täydellä  varmuudella  väittää,  että  lapsista  tulee  parempia  ihmisiä  kun  he 

lukevat,  mutta  kirjallisuus  yhtä  kaikki  vaikuttaa  ihmiseen  voimakkaasti.  Vaikka  kirjallisuus 

voi edistää eettisiä arvoja, se ei välttämättä ole sen tarkoitus. (Nikolajeva, 2014, s.178-179.) 

4.1. Lastenkirjallisuus kirjallisuuden lajina 

“Lastenkirjallisuus  on  paljolti  oma  maailmansa,  johon  kuuluvat  sadun,  seikkailun  ja  

kasvuongelmien  valtakunnat.”  Kyseessä  on  oma  kirjallisuuden  lajinsa,  jota  ilmentää           

lastenkirjallisuudelle  tyypillinen  sisältö,  muoto,  esteettisyys  sekä  jossakin  määrin  kasvatuk-

sellinen  pyrkimys.  Lastenkirjallisuus  on  nuoria  ja  lapsia  varten  kirjoitettua  kirjallisuutta, 

joskin lastenkirjoja lukevat lasten ja nuorten lisäksi toisinaan myös aikuiset. Lapset saattavat 

puolestaan  kiinnostua  myös  alun  perin  aikuisille  suunnatuista  kirjoista,  kuten  Muumeista. 

Nuortenkirjallisuus on oma genrensä, sen ja lastenkirjallisuuden raja on häilyvä. Karasma ja 

Suvilehto määrittelevät lasten siirtyvän nuortenkirjoihin 10-vuotiaana mikä tarkoittaa sitä, että 

lastenkirjallisuutta  olisi  kaikille  0-10  -vuotiaille  suunnattu  kirjallisuus.  (Karasma,  &  Suvile-

hto,  2014,  12-14.)  On  myös  olemassa  kirjasarjoja,  jotka  kehittyvät  lukijan  ja  päähenkilön 

mukana lastenkirjoista nuortenkirjoiksi, kuten seitsenosainen Harry Potter -kirjasarja. Mikäli 

pyritään määrittelemään lastenkirjallisuutta lapsuuden ikäkauden kautta, voidaan lastenkirjal-

lisuuden  ajatella  ulottuvan  kahteentoista  ikävuoteen  asti. Tämä  voidaan  perustella  englannin 

kielen luvuilla, jotka siirtyvät numerosta twelve (kaksitoista) numeroon thirteen (kolmetoista), 

joka pitää sisällään teini-ikäistä tarkoittavan sanan teen. Näin ollen kolmetoistavuotias lasket-

taisiin nuoreksi ja sitä nuorempi lapseksi. 
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Satukirjailija  Marjatta  Kurenniemen  mukaan  lastenkirjallisuudelle  asetetut  vaatimukset  ylit-

tävät muille kirjallisuuden lajeille asetetut vaatimukset. Lastenkirjallisuuden halutaan olevan 

opettavaa, eettisesti kasvattavaa, hauskaa, viihdyttävää, taide-elämyksiä ja samastumiskohtei-

ta  tarjoavaa,  sanavarastoa  rikastuttavaa  ja  lukemista  harjoittavaa.  (Karasma,  &  Suvilehto, 

2014,  s.14-15.)  Onnistunut  lastenkirjallisuus  haastaa  lukijansa  kognitiivisesti  ja                 

emotionaalisesti  muistia,  mielikuvitusta,  empatiaa  ja  muita  mielensisäisiä  prosesseja  stimu-

loiden (Nikolajeva, 2014, s.227). 

4.2. Lapsi lukijana 

Lukeminen on ensisijainen tiedonkeruun työkalu, minkä vuoksi lasten lukemaan opettaminen 

on  yksi  alkuopetuksen  tärkeimmistä  päämääristä.  Lukemaan  oppimisen  jälkeen  lukemista 

hyödynnetäänkin  koulussa  paljon  oppimisen  välineenä.  Samalla  lukeminen  on  lapselle  iän 

karttuessa mahdollisuus tutkia omaa sisäistä maailmaansa. Appleyard on eritellyt viisi lukijan 

ottamaa roolia, jotka lukija omaksuu kronologisessa järjestyksessä. Ne ovat: lukija leikkijänä, 

lukija sankarina ja sankarittarena, lukija ajattelijana, lukija tulkitsijana ja pragmaattinen luki-

ja.  Näistä  lukijan  rooleista  toinen,  lukija  sankarina  tai  sankarittarena,  kuvaa  alakouluikäistä 

lukijaa. Tälle vaiheelle on tyypillistä, että lapsen näkemys maailmasta muuttuu ja täydentyy 

lukemisen myötä. Fantasiamaailma esittäytyy alakouluikäiselle lapselle tosielämää loogisem-

pana todellisuutena, johon on helppo päästä mukaan. (Appleyard, 1994, s.14, 59.) Lapsi eläy-

tyy  lukijana  vahvasti  tarinan  tilanteisiin,  ja  samastuu  sen  henkilöhahmoihin,  jotka  voivat 

vaikuttaa häneen melkein yhtä vahvasti kuin hänen tuntemansa ihmiset (Almerico, 2014, s.3). 

10-13-vuotias on kiinnostuneempi tunteista kuin nuorempi lukija, ja henkilöhahmot nousevat 

kertomuksissa tapahtumia tärkeämmiksi (Appleyard, 1994, s.87). 

Lapselle kirjassa tärkeintä on vetävä juoni ja mukaansatempaava kerronta (Vuorela, 2013, s.

280). Appleyard kuvailee tarinan olevan tapahtuma, johon lukijan oma historia ja persoonal-

lisuus  tuovat  oman  mausteensa.  Lukija  heijastaa  odotuksia  tekstille  aiemmin  lukemansa  ja 

kokemansa perusteella, joihin kirja joko vastaa tai jättää vastaamatta. Kertomus ei automaat-

tisesti  herätä  lukijassaan  tiettyjä  tuntemuksia,  eikä  lukija  omaksu  lukemaansa  passiivisesti. 

(Appleyard, 1994, s.9-10.) On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jokaiselle lukijalle jokainen 

kirja  ja  jokainen  lukukerta  ovat  ainutlaatuisia  kokemuksia,  joihin  vaikuttavat  kaikki  lukijan 
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sukupuolesta  sosioekonomiseen  taustaan  ja  älykkyydestä  mielenkiinnonkohteisiin  (Apple-

yard, 1994, s.15), joita Appleyardin malli ei huomioi. 

Kompetenssi lukemiseen ja kirjallisuuden tulkintaan eivät ole synnynnäisiä taitoja vaan niitä 

voi oppia ja kehittää (Nikolajeva, 2014, s.226-227). Lukemisen haasteiden on kuitenkin vas-

tattava yksilön omaa tasoa (Appleyard, 1994, s.88) ja aiheiden tämän mielenkiinnon kohteita. 

Lapsilla, kuten aikuisillakin, on tapana puhua lukemastaan toistensa kanssa. He keskustelevat 

paitsi  kirjoista,  joista  pitävät,  myös  auttavat  toisiaan  ymmärtämään  lukemaansa.  Samalla  he 

mallintavat toisillensa, miten kirjallisuudesta voidaan ajatella ja keskustella. (Appleyard, J.A. 

1994,  s.88-89.)  Uuden  ulottuvuuden  kirjallisuudesta  keskustelemiselle  tuovat  internet  ja 

etenkin sosiaalinen media, jossa trendit leviävät nopeasti ja omia mielipiteitä voidaan ilmaista 

viiveettä ja helposti suurellekin yleisölle. 

4.3. Lastenkirjat arvojen välittäjinä 

Lastenkirjallisuus on aina ollut arvojen välittämisen väline. Alun perin se oli todennäköisesti 

moraalikasvatusta  eläinsatujen  muotoon  puettuna  tarkoituksenaan  välittää  lapsille,  kuinka 

hyvästä  käytöksestä  palkitaan  ja  pahasta  saa  palkkansa  (Mills,  2014,  s.1).  1800-luvun  puo-

liväliin  mennessä  lastenkirjallisuudesta  oli  tullut  vahvasti  sukupuolen  mukaan  eroteltua,  ja 

esitetyistä  hyveistä  selkeästi  sukupuolen  mukaan  kohdennettuja  (Barker,  2014,  s.103).  Tyt-

tökirjat  olivat  aikanaan  “ankaran  kristillismoraalisia”  (Karasma,  &  Suvilehto,  2014,  s.199). 

Samoihin  aikoihin  historiantukijoiden  mukaan  englanninkielisen  lastenkirjallisuuden  didak-

tiset  päämäärät  alkoivat  jäädä  vähitellen  toissijaisiksi,  jolloin  suosioon  nousivat Liisan 

seikkailut  ihmemaassa kaltaiset  humoriikkaan  pyrkivät  antididaktiset  teokset  (Nelson,  2014, 

s.15).  1900-luvun  kirjallisuus  jatkoi  didaktiikan  vähättelevää  trendiä  keskittyen  sen  sijaan 

henkilöhahmojen  samastuttavuuteen,  mikä  tuki  kehitystä  vahvaksi,  monipuoliseksi  ja  it-

senäiseksi henkilöksi (Barker, 2014, s.105). 

Vuosien  varrella  vakavuuden  ja  realistisuuden  vähentyessä  kirjallisuudessa  postmoderni, 

ylilyövä  kirjoitustyyli  on  päässyt  valloilleen.  Nykyään  lastenkirjat  pitävät  sisällään  rutkasti 

komiikkaa,  ja  etenkin  helppolukuisissa  kirjasarjoissa  vaikeita  asioita  käsitellään  usein         

huumorin  keinoin.  Lisäksi  “arjen  kommelluksia  ja  sattumuksia  kuvataan  ilman  varoittavaa 

äänensävyä  tai  heristelevää  sormea”. Aikoinaan  lastenkirjojen  avulla  haluttiin  edistää  lasten 
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nöyryyttä,  hurskautta,  tottelevaisuutta,  avuliaisuutta  ja  rehellisyyttä.  Nykyään  lastenkirjat 

eivät  sen  sijaan  tuupi  lasta  sokean  kuuliaisuuden  suuntaan  vanhempia  ja  muita  aikuisia       

kohtaan.  Tämän  päivän  lastenkirjojen  tehtäväksi  nähdään  käsitellä  aiheita  kuten  syntymää, 

kuolemaa,  sotaa,  avioeroa  ja  ympäristön  saastumista  avoimesti,  jotta  lapsen  olisi  niitä 

helpompi  kohdata.  (Karasma,  &  Suvilehto,  2014,  s.14,  47.)  Kirjallisuus  ympäröivään 

yhteiskuntaan  ja  maailmaan  sosiaalistajana  voi  antaa  eväitä  yhteiskunnallisten  muutosten 

ymmärtämiseen  (Rastas, 2013, s.7). Voidaan todeta, että lastenkirjallisuuden sisällään pitämät 

arvot ovat muuttuneet aikojen saatossa. 

4.4. Henkilöhahmojen moraali 

Kirjallisuus on lapselle oleellinen keino tutustua omasta elämästään poikkeavaan elämään, ja 

asettua toisen asemaan tarinan hahmojen ja näiden elämänkokemusten kautta. Samalla se tar-

joaa  lapselle  mahdollisuuden  tunnistaa  henkilöhahmojen  kohtaamia  moraalisia  konflikteja. 

(Koc,  &  Buzzelli,  2004,  s.93.)  Suurin  osa  lastenkirjoista  esittää  kuitenkin  henkilöhahmonsa 

lukijalleen  ennemmin  roolimalleina  kuin  identifioitumisen  kohteina  (Barker,  2014,  s.102). 

Tyypillisesti fiktio keskittyy päähenkilön elämän käännekohtiin, joissa tämä joutuu valinnan 

eteen,  tai  joku  tekee  valinnan  hänen  puolestaan. Tällöin  lukija  saa  tilaisuuden  punnita,  joko 

tietoisesti tai alitajuisesti, mikä olisi tilanteessa oikea ja mikä väärä ratkaisu. Lukija heittäytyy 

henkilön tilanteeseen tunteella pohtien, miltä hänestä itsestään tuntuisi samassa tilanteessa, ja 

olisiko  hän  tyytyväinen  siihen,  mihin  suuntaan  valinta  tehtäisiin.  (Nikolajeva,  2014,  s.180.) 

Lapsi  assosioi  näin  henkilöhahmon  ajatukset  ja  teot  omiinsa  kirjaa  lukiessaan  (Koc,  & 

Buzzelli, 2004, s.93).  

Moraalisuus  jatkaa  kukoistamistaan  lastenkirjallisuudessa  vielä  tänäkin  päivänä.  Ollakseen 

puoleensavetävää  sen  on  kuitenkin  puolustettava  moraalia  tavalla,  joka  välttää  raskaasti 

moralistista lähestymistapaa ja tunkeilevaa didaktiikkaa. Moraali on lastenkirjoissa muuttanut 

muotoaan, mikä kulminoituu moderniin päähenkilöön, joka on tavallinen lapsi, ei moraalinen 

pyhimys.  Suuren  suosion  saavuttaneen Harry  Potter  -fantasiakirjasarjan  tapauksessa 

päähenkilö  on  tavallinen  poika,  joka  on  altavastaajana  velhomaailmassa  kasvettuaan  vel-

homaailman  ulkopuolella.  Harrystä  kehittyy  kertomuksen  myötä  epätäydellinen  sankarihah-

mo. Tapa, jolla moraali sisällytetään luonnollisesti lasten romaaneihin, on asettaa päähenkilö 
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käsittelemään eettisiä ongelmia tämän kohdatessa haasteita elämässään. (Barker, 2014, s.112, 

120-121.) Fiktiossa henkilöhahmo siis asetetaan tilanteeseen, jossa eettistä ongelmaa ei voida 

paeta,  ja  ongelmatilannetta  vahvistetaan  tekemällä  se  käsin  kosketeltavaksi.  (Nikolajeva, 

2014, s.178) 

Henkilöhahmot  välittävät  teoillaan,  puheillaan  ja  ajatuksillaan  kirjan  arvoja.  Harry  osoittaa 

omaavansa perinteisiä moraalisia hyveitä, kuten lojaaliutta, kiltteyttä ja rakkauden arvostusta 

samaten  kuin  miehiseksi  nähtyjä  hyveitä,  rohkeutta  ja  uhrautumista  (Barker,  2014,  s.106, 

112). Harry on heikkojen puolella taistellessaan väärää vallankäyttöä ja pahuutta vastaan. Ys-

tävineen  Harry  kohtaa  aina  vain  monisyisempiä  moraalisia  kysymyksiä,  ja  samalla 

päähenkilöt kypsyvät ja kehittyvät. (Karasma, & Suvilehto, 2014, s.182.) Almerico argumen-

toi  hyvällä  kirjallisuudella  ja  henkilöhahmojen  kehityksellä,  mitä Harry  Potter -kirjojenkin 

voidaan nähdä edustavan, olevan valta kehittää, muokata ja lujittaa lapsen ydinarvoja (2014, 

s.3).  

Yksi  kertomusten  tyypillisimmistä  juonen  elementeistä  on  sääntöjen  rikkominen,  mikä  on 

keino viedä juonta eteenpäin. Harry Potter -kirjoista olisi tuskin tullut sellaisia kassamagneet-

teja,  jos  Harry  olisi  pysytellyt  makuusalissaan  lähtemättä  seikkailuihin.  Kyseessä  on  hyvä  

esimerkki  yksinkertaisesta  moraalisesta  ongelmasta:  Herää  kysymys,  onko  sankarin  tai 

sankarittaren täysin hyväksyttävää saavuttaa tavoitteensa tavallisesti moraalittomiksi nähdyin 

keinoin  kuten  valehtelemalla,  teeskentelemällä,  salakuuntelemalla  ja  jopa  aiheuttamalla 

jonkun  kuoleman  (Nikolajeva,  2014,  s.183-184.)  Harryn  kaltaiset  hahmot  ovat  kaikkine 

hyveineen loppujen lopuksi moraaliltaan erittäin kyseenalaisia — tai kenties vain inhimillisiä.  

Osa  lastenkirjoista  edustaa  puolestaan  rakenteeltaan  yksikertaista,  hahmoiltaan  moraalin 

ääripäitä edustavia, ihailtavan päähenkilön omaavia ja ongelmiltaan yksioikoisia kertomuksia 

(Appleyard, 1994, s.83). Suuri osa viihteellisestä kirjallisuudesta vaikuttaakin alkuun olevan 

eettisiä  ulottuvuuksia  vailla. Yksinkertaiset  kertomukset  kuvaavat  joko  sääntöjen  rikkomista 

tai  noudattamista,  reiluutta  tai  epäreiluutta  ynnä  muuta  verrattain  kaksiulotteista  moraalista 

valintaa.  Nämä  kertomukset  esittävät  palkitsemisen  tai  rankaisemisen  kuitenkin  pääosin  on-

nistuneesti  vastakkainasettelun  kautta,  jossa  osa  hahmoista  käyttäytyy  väärin  ja  osa  oikein. 

Huomattava  osa  lastenkirjoista  mallintaa  valmiita  ratkaisumalleja  siten,  että  tarinan 

henkilöhahmo  johdattelee  lukijaa  eettisesti  toivottavaan  suuntaan.  Kyseessä  voi  olla  kirjan 
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kertoja  tai  henkilöhahmo,  useimmiten  aikuinen,  joka  selittää  tekojen  seurauksia  nuorelle 

päähenkilölle ja siten lukijalle. Harry Potter -kirjojen tapauksessa rehtori Albus Dumbledore 

edustaa moraalista kaitsentaa antavaa henkilöhahmoa, joskaan ei ilmiselvää sellaista. (Nikola-

jeva, 2014, s.180-181.) 

Tällaiset  moraalisesti  yksioikoiset  kertomukset  pyrkivät  kenties  henkilöhahmojensa  kautta 

ilmentämään sitä, mitä lasten ajatellaan haluavan olla: hyveiden, taitavuuden, suosittuuden ja 

aikuisten  hyväksynnän  kohteen  ruumiillistumia.  Tämän  ajatellaan  selvittävän  identiteettiin 

liittyvää hämmennystä. (Appleyard, 1994, s.76-77.) Kenties tällaista kertomustyyppiä suosit-

taessa ajatellaan ajatellaan, ettei lapsille, joiden moraalin kehitys on vielä kesken, voida esit-

tää  tämän  mutkikkaampia  moraalisia  skenaarioita,  jotta  lapsi  ei  hämmenny  ja  omaksu    ei-

toivottuja  arvoja.  Perusteluksi  hyväksyttäneen  se,  että  lukijoiden  yhtä  lailla  kuin  kirjan 

henkilöhahmojen  käsitys  oikeasta  ja  väärästä  ei  välttämättä  ole  täysin  kehittynyt  kaikessa 

kompleksiuudessaan (Nikolajeva, 2014, s.179).  

4.5. Suvaitsevaisuus arvona lastenkirjoissa 

Peruskoulun  opetussuunnitelman  perusteiden  mukaan  “kirjallisuus  yhdistää  oppilaan  kult-

tuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista” (2014, s.104). Suvaitsevaisuus vaikuttaakin 

olevan ajankohtainen arvo nykykirjallisuudessa. Suvaitsevaisuus on Unescon Declaration of 

Principles on Tolerancen (1995, s.71) mukaan kunnioitusta, hyväksyntää ja arvostusta maail-

man  kulttuurillista  moninaisuutta,  ihmisenä  oloa  sekä  erilaisia  itseilmaisun  tapoja  kohtaan. 

Lastenkirjojen  kieli  on  muuttunut  ja  kehittynyt  käsi  kädessä  vallitsevan  kulttuuri-ilmapiirin 

kanssa.  Muumitalon  asukkaat  osoittavat  avarakatseisuutta  ja  vieraanvaraisuutta  kaikenlaisia 

kulkijoita kohtaan toivottamalla kaikki Muumilaaksoon tulijat tervetulleeksi kotiinsa (Karas-

ma,  &  Suvilehto,  2014,  s.142).  1940-luvulla  ilmestyneet  ensimmäiset  Peppi-kirjat  olivat 

aikaansa nähden esimerkillisiä suhtautumisessaan eri kulttuureita ja kansoja kohtaan (Vuorela, 

2013, s.286).  

Toisaalta  vielä  1990-luvun  Peppi  Pitkätossu  -kirjojen  suomennetuissa  laitoksissa  käytettiin 

sanaa neekeri. Täten “kaukaiset kulttuurit ja niiden ihmiset sijoitettiin kielellisesti eri katego-

rioihin  kuin  läheinen  ja  tuttu,  ja  samalla  rasistisesti  luokitteleva  puherekisteri  oli  valmis 

(Vuorela, 2013, s.286.) Niistä ajoista, jolloin lastenkirjat kannattivat avoimesti ennakkoluuloja 

!23



rotuun,  sukupuoleen,  asemaan  ja  kykeneväisyyteen  liittyen  on  kuljettu  pitkä  matka  tähän 

päivään, jolloin kirjat kyseenalaistavat tällaisen ennakkoluuloisuuden (Mills, 2014, s.192). 

Potter-kirjat toimivat esimerkkinä tässäkin tapauksessa: Ostry argumentoi “jästisyntyisen” (ei 

taikovaan perheeseen syntynyt velho tai noita) olevan velhomaailman vastike n-sanalle. Ky-

seistä  sanaa  sarjassa  käyttää  muun  muassa  Draco  Malfoy,  Harryn  arkkivihollinen  ja  alati 

moraaliltaan  kyseenalaisena  esitetty  hahmo,  mikä  puhuu  hienovaraisesti  sanan  käyttöä  vas-

taan.  Laajemmassa  merkityksessä  kamppailu  monikulttuurisuuden  ja  rasismin  välillä  luokin 

puitteet koko kirjasarjalle, joka on moderni versio satukirjojen hyvän ja pahan taistelusta. Ro-

tukonfliktit  ovat  romaanien  keskiössä  ilmeten  jännitteenä  “jästisyntyisten”  (ei-taikova 

henkilö)  ja  “puhdasveristen”  (velhoperheeseen  syntynyt  velho  tai  noita)  sekä  velhojen  ja 

taikaolentojen  välillä.  Romaaneissa  käydään  eräänlainen  rotujen  taisto,  jossa  kirjojen  kelmi, 

Voldemort, taistelee rodun puhtauden puolesta. Harry Potter -kirjojen kirjoittaja J.K. Rowling 

pyrkii  näiden  teemojen  kautta  edesajamaan  liberaaleja  arvoja  protestoiden  rasismia  vastaan 

sympaattisten  henkilöhahmojen  kautta,  jotka  vakuuttavat,  ettei  “puhdasverisyys”  oikeuta 

diskriminaatioon. Samalla Rowling opettaa, kuinka ihmisiä tulisi arvostella heidän meriittien-

sä, tekojensa ja moraalinsa perusteella rodun sijaan. (Ostry, 2003, s.92-93.) 

4.6. Lastenkirjat kriittisen tarkastelun kohteena 

Kirjallisuutta  tulkitaan  ja  tulee  tulkita  sen  eettiseen  ulottuvuuteen  perustuen,  joskaan  sen  ei 

tule olla lastenkirjallisuuden ainoa arviointiperuste. Yhtä kaikki kyseessä on olennainen teki-

jä,  jonka  tulisi  vaikuttaa  näkemykseemme  mistä  tahansa  tekstistä.  Fiktiosta  oppimisessa     

ongelmallista on myös se, että fiktiiviset faktat ovat kaikki yhtä oikeita ja oletettavasti myös 

yhtä merkittäviä, sillä ne on kaikki syystä sisällytetty kertomukseen (Nikolajeva, 2014, s.25, 

190.) Lapselle näiden rinnakkain esiintyvien totuuksien ja fiktiivisten totuuksien olemassaolo 

voi olla hämmentävää. Myöskään kirjoissa esiintyvät henkilöhahmot, joihin lapsi lukiessaan 

samastuu,  eivät  välttämättä  ole  niitä,  joista  opettaja  tai  muu  aikuinen  soisi  lapsen  ottavan 

mallia  (Appleyard,  1994,  s.77).  Vuorelan  mukaan  jokainen  joutuu  kuitenkin  väistämättä 

työstämään  lukemaansa  elämänsä  aikana,  jolloin  viimeistään  aikuisena  tulee  kyseenalaista-

neeksi lapsuuden itsestäänselvyydet (Vuorela, 2013, s.293). 
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Lastenkirjallisuuden  kriitikot  painottavat  enenevissä  määrin  immuniteetin  tärkeyttä  kirjojen 

ideologista  viestiä  kohtaan  (Fisher,  2014,  s.198).  Nikolajeva  kuitenkin  argumentoi,  ettei 

lapsen arvopohja ole sen kognitiivisesta kapasiteetista johtuen välttämättä kunnolla kehittynyt 

tai saattaa poiketa suurestikin aikuisten tai yhteiskunnan arvopohjasta. Tämä voi johtaa siihen, 

että  lapsi  joko  omaksuu  kirjallisuuden  ehdottaman  etiikan  tai  hylkää  sen  epärelevanttina     

siihen perustuen, että se ylittää hänen ymmärryksensä (Nikolajeva, 2014, s.195). Ei siis tule 

olettaa,  että  kirjallisuuden  määrä  ja  laatu  tekevät  tehtävänsä  lapsen  arvostelukyvyn 

lisäämisessä (Fisher, 2014, s.198). Nuoren lukijan saatetaan olettaa osaavan erottaa hyvän ja 

pahan  toisistaan  ja  arvostelevan  henkilöhahmoja  heidän  tekojensa  seurauksien  perusteella, 

mutta  sen  kompleksemmeissa  tapauksissa  he  tarvitsevat  tulkintaansa  ohjausta  (Nikolajeva, 

2014, s.195).  

Selvän moraalisen ulosannon ja selkeästi hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän toisistaan erot-

televan  kirjallisuuden  on  väitetty  olevan  täydellinen  tapa  eettisen  tietouden  välittämiseen. 

Nikolajeva esittää huolensa siitä, johtaako liika yksinkertaistaminen väärinymmärryksiin luet-

taessa. Jos maailma esitetään mustavalkoisesti hyvään ja pahaan jakautuneena sellaisena, jos-

sa  hyvä  voittaa  aina  pahan,  johdetaanko  lapsia  silloin  harhaan?  (Nikolajeva,  2014,  s.182, 

196.)  Sellaisten  narratiivien  laatu  tulisi  kyseenalaistaa,  jotka  ovat  turhan  didaktisia  kertoen 

lukijalleen  suoraan,  mitä  saa  ja  mitä  ei  saa  tehdä,  jolloin  ne  eivät  tarjoa  mahdollisuutta  eet-

tisen pohdiskelun viemiseen sen pidemmälle (Koc & Buzzelli, 2004, s.94).  

Kuten Vuorela  osuvasti  toteaa,  tarjolla  olevaa  kirjallisuutta  lienee  mahdotonta  säädellä  niin, 

että  vain  halutunlainen  kirjallisuus  päätyisi  lasten  luettavaksi  (2013,  s.293),  eikä  näin  pidä 

sananvapauden  nimissä  tehdäkään.  Tähän  vaikuttaa  jo  se,  että  kirjastoista,  kouluista  ja  kir-

jakaupoista  löytyy  kirjoja  eri  aikakausilta.  Kuten  jo  aiemmin  todettu,  kirjallisuus  on  aina 

sidonnaisen  vallitsevaan  aikaan  ja  yhteiskuntaan  (mm.  Vuorela,  2013,  s.293),  joten  erilaisia 

arvoja viljeleviä kirjoja löytyy laidasta laitaan. Mikä on joskus ollut moraalisesti arvostettua, 

ei välttämättä ole sitä tänä päivänä. On huolestuttavaa, mikäli moraalisesti arvelluttavia kirjo-

ja  luetutetaan  lapsilla  niitä  kyseenalaistamatta,  mutta  vielä  huolestuttavampaa  on  se,  jos 

lukemista sensuroidaan (Mills, 2014, s.8). Aina on saatavilla aikuisen mielestä ei-toivottavia 

tekstejä  (Vuorela,  2013,  s.293),  mutta  kirjallisuuden  leimaaminen  ei-toivotuksi,  pahaksi  tai 

kielletyksi voi vaikuttaa houkuttelemalla lasta lukemaan näitä kirjoja. Mihin kirjaan lapsi tart-
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tuukin, on kasvattajan vain luotettava tämän arvostelukykyyn ja tarjottava parhaat mahdolliset 

eväät kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun.  

!26



5.Lastenkirjallisuus arvokasvatuksen välineenä 

Kaunokirjallisuutta  voidaan  opetussuunnitelman  mukaan  käyttää  oppilaan  eettisen  kasvun 

tukemiseen (Opetushallitus, 2014, s.104). Lastenkirjallisuutta päädytään harvemmin hyödyn-

tämään opetuksessa, vaikka hyvien kirjojen arvo henkilökohtaisten yhteyksien luomiseen op-

piainetta kohtaan on tunnustettu (Almerico, 2013, s.3). Monet tutkijat (mm. Berk & Winsler, 

1995; Wardle, 2003, 2009; Moll & Whitmore, 1990, 1993) painottavat kirjallisuuden hyödyn-

tämisen tärkeyttä opetuksessa. Informaatio, joka on läsnä hyvässä tieto- tai kaunokirjassa voi 

viedä lukijansa toiseen aikaan, paikkaan ja tilanteeseen (Almerico, 2013, s.3). Opetus- ja kas-

vatustavoitteiden  edistämiseksi  kirjallisuuden  on  sanottu  olevan  opettajalle  mitä  merkittävin 

opetuksen  väline  (Karasma,  &  Suvilehto,  2014,  s.13).  Opettaja  ja  vanhemmat  ovat  kautta 

aikojen kertoneet tarinoita lapsille osin tavoitteenaan auttaa lasta hyveelliseksi ja moraalisesti 

kypsäksi kasvamisessa (Mills, 2014, s.181). Koska sekä oppilas että opettaja nauttivat kerto-

muksista,  kaunokirjallisuuden  hyödyntäminen  on  motivoiva  opetusmenetelmä  (Almerico, 

2013, s.4). 

Kaunokirjallisuuden lukeminen tutustuttaa lukijan erilaisiin kulttuureihin, ihmiskohtaloihin ja 

elämäntilanteisiin, ja on näin ollen aina kasvattavaa (Aerila, 2013, s.150). Kun tiedostetaan, 

että opetussuunnitelma ja opettaja toiminnallaan välittävät arvoja, voidaan tietyin menettelyin 

edistää  oppilaan  moraalin  kehitystä. Alkuun  voidaan  tutkia  arvokasvatuksen  ja  lastenkirjal-

lisuuden  yhteyttä  tarkastelemalla,  kuinka  lastenkirjallisuus  vaikuttaa  lapsen  ajatuksiin  

moraalisista ongelmista. (Koc, & Buzzelli, 2004, s.93.) Tämä on ongelmallista siinä mielessä, 

että lapsen tulkintaa kaunokirjallisuudesta on mahdotonta määritellä etukäteen, sillä tulkintaan 

vaikuttavat muiden muassa lukijan kokemusmaailma, empatiakyky ja lukutaito (Mills, 2014, 

s.9). Lapsi tulisi opettaa tarkastelemaan tekstejä tietoisesti, jotta hän kykenisi ymmärtämään 

niiden rakentumista sekä sisällään pitämiä suostuttelun keinoja (Fisher, 2014, s.201).  

Opetussuunnitelma  tarjoaa  kuitenkin  näkemystä  siihen,  mikä  on  kaunokirjallisuuden  rooli 

opetuksessa,  ja  millaisia  opetusmenetelmiä  siihen  liittyen  voidaan  hyödyntää:  Äidinkielen 

opetuksessa kirjallisuuden nähdään yhdistävän oppilaan kulttuuriinsa ja avartavan tämän käsi-

tystä muista kulttuureista. Tällä voidaan perustella kaunokirjallisuuden käyttöä. Suomeen si-

joittuvat  suomalaiset  romaanit  opettavat  omasta  kulttuurista,  ja  vieraita  kulttuureita  esiin 

tuovia lastenkirjoja on nykyään melkolailla. Uskonnon opetuksessa samaten kuin elämänkat-
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somustiedon  opetuksessa,  joiden  kentälle  moraaliopetus  vahvasti  painottuu,  kannustetaan 

hyödyntämään  kertomuksia.  (Opetushallitus,  2014,  s.104,  135.)  Tutkijat  korostavat  koke-

musten  ja  elämysten  merkitystä  arvokasvatuksen  välineenä.  Tunteita  herättämällä  päästään 

kasvatuksessa  syvemmälle  kuin  pelkästään  ajattelun  taitojen  kehittämisellä  (Kallio,  2005,  s.

18). Narvaezin mukaan eettisen asiantuntijuuden kehittäminen vaatii eettisen sensitiivisyyden, 

arvostelun, päämäärän ja toiminnan käsittelyä (Narvaez, 2008, s.318). 

5.1. Kirjallisuuden valinta 

Olennaista sopivan lastenkirjallisuuden valinnalle on opettajan tietämys lapsen moraalin kehi-

tyksen  vaiheista.  Sen  vuoksi  opetuksessa  käytettäväksi  valittavan  kirjallisuuden  tulee  esittää 

oppilaan  ymmärryksen  tasoa  vastaavia  moraalisia  ratkaisuja.  (Koc,  &  Buzzelli,  2004,  s.

93-94.) Kirjat, joissa kaikki oikeat ja väärät teot selitetään huolella auki, eivät anna oppilaalle 

mahdollisuutta  käyttää  kognitiivisia  kykyjään  (Nikolajeva,  2014,  s.181),  joten  ne  eivät  aina 

palvele  tarkoitusta.  Laadukas  lastenkirjallisuus  voi  tarjota  syvyyttä,  joka  oppikirjan  olemuk-

sesta puuttuu. Samaan aikaan oppilaan lukutaitoa (sanan laajassa merkityksessä) ja moraalista 

kehitystä voi olla vaikea löytää. (Almerico, 2014, s.3-4.) “Taitava — — opettaja,” Aerila kir-

joittaa, “osaa kuitenkin etsiä kaunokirjallisuudesta omalle ryhmälleen oikealla tavalla puhut-

televat teokset ja osaa nostaa niistä keskusteluun oikeanlaiset teemat” (2013, s.170). Sopivan 

kirjallisuuden  etsiminen,  tutkiminen,  lukeminen,  kerääminen  ja  arvioiminen  tuhansista  mah-

dollisista  vaihtoehdoista  ei  ole  helppoa,  vaan  vaatii  opettajan  aloitteen  ja  paneutumisen 

(Almerico, 2013, s.5).  

Opettajille suunnattua lastenkirjojen ominaislaadusta, lajeista ja keskeisistä teoksista kertovaa 

teosta  ei  tähän  mennessä  ole  ollut  (Karasma,  &  Suvilehto,  2014,  s.9).  Lokakuussa  2017   

julkaistiin  kuitenkin  lastenkirja-alan  ammattilaisen  Kaisa  Laaksosen  kirjoittama Suuri  luku-

seikkailu, joka on ensimmäinen kotimainen tietokirja, joka esittelee laajasti noin 6-12-vuoti-

aille lapsille suunnattua lastenkirjallisuutta. Se on suunnattu yhtä lailla lapselle ja kasvattajalle 

auttamaan uuden luettavan löytämisessä. Yli 400 kirjassa esiteltyä teosta on lajiteltu eri   ai-

hepiirien  mukaan,  joskaan  aihepiirit  eivät  liity  arvoihin  suoranaisesti,  mutta  auttavat  tietyn-

tyyppisten  romaanien  löytämisessä.  Yhdysvaltojen  opetushallinnon  viestintä-  ja  tiedotus-

toimisto  (The  U.S.  Department  of  Education  Office  of  Communication  and  Outreach)  on 
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myös  julkaissut  kattavan  listan  kirjoista,  jotka  tukevat  lapsen  kasvua  ihmisenä.  Kirjat  on    

luokiteltu  kolmen  eri  ikäluokan  mukaan,  joista  keskitasoiset  (intermediate)  kirjat  sopivat 

parhaiten  6-9-vuotiaille  ja  edistyneet  (advanced)  kirjat  lapsille  yhdeksästä  ikävuodesta 

ylöspäin. (Almerico, 2014, s.5.) Suomalaista lastenkirjallisuutta listalta tuskin löytyy. 

Sopivaa kirjallisuutta voidaan etsiä myös yhdentoista hyveen ja luonteenpiirteen perusteella, 

jotka  20-henkisen  kasvatustieteen  alan  ammattilaisista  koostuvan  paneelin  mukaan kirjal-

lisuuspohjaisen  arvokasvatuksen  oppisisällön  tulisi  pitää  sisällään.  Kyseiset  hyveet  ovat:  1: 

välittäminen,  myötätunto,  kiltteys  ja  empatia,  2:  kansalaisuus,  3:  rohkeus,  4:  reiluus,  5:  re-

hellisyys  ja  luotettavuus,  6:  lahjomattomuus,  7:  johtajuus,  8:  sitkeys  tavoitteiden  muo-

dostamisessa ja saavuttamisessa, 9: kunnioitus, 10: vastuu sekä 11: ryhmä- ja yhteistyötaidot. 

Nämä hyveet ja luonteenpiirteet määriteltiin  kirjallisuuteen  sekä  menestyneisiin  arvokasva-

tusohjelmiin tutustumalla, ja ne ovat universaalisti eri elämänvaiheita, uskontoja ja kulttuurin 

sisäisiä uskomuksia edustavien ihmisten tunnustamia. (Almerico, 2014, s.4.) 

Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  todetaan,  että  lapsen  koulussa  tulee  olla  saatavilla 

monipuolista ja oppilasta kiinnostavaa kirjallisuutta. Opettajan kannattaa kääntyä lähikirjaston 

ja kirjastohenkilökunnan puoleen paitsi sopivan kirjallisuuden etsimisessä myös kaunokirjal-

lisuuden  järjestämiseksi  oppilaan  ulottuville.  Koulun  ja  kirjaston  välille  voidaan  järjestää 

yhteistyötoimintaa,  jonka  nähdään  vahvistavan  oppilaan  maailmankuvan  ja  yleissivistyksen 

laajenemista.  Kirjastotoiminnan  tehtäviksi  eritellään:  oppilaan  kannustaminen  omaehtoisiin 

lukuvalintoihin ja omaehtoiseen lukemiseen sekä tiedon hakemiseen eri lähteistä, tiedonjanon 

tyydyttäminen  ja  tietolähteiden  arvioiminen.  (Opetushallitus,  2014,  s.42,  104.)  Silloin  kun 

opettaja ei lue tai luetuta luokalla tiettyä teosta, voi hän ottaa aktiivisen roolin koulun   luki-

jayhteisössä  suosittelemalla  oppilaalle  luettavaa.  Samalla  opettaja  voi  olla  roolimalli  sille, 

miten lukea ja keskustella kirjallisuudesta. Opettajan rooli tässä yhteisössä on eritoten esitellä 

lukijalle  tämän  mielenkiinnon  kohteisiin  ja  kehitystasoon  sopivaa  kirjallisuutta  sekä  ohjata 

lukija tämän vanhojen suosikkien ääreltä uusien samankaltaisten kirjojen äärelle, jotta lukijan 

tietämys kirjallisuuden maailmasta järjestäytyy ja muotoutuu jatkuvasti. (Appleyard, 1994, s.

88-89.) 
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5.2. Ryhmäkeskustelu arvokasvatuksen opetusmenetelmänä  

Mikäli lapsen halutaan oppivan kirjallisuudesta, tulee hänen kysymyksilleen ja mielipiteilleen 

olla  tilaa  (Nikolajeva,  2014,  s.181).  Hyvän  tilaisuuden  kysymysten  ja  mielipiteiden  esit-

tämiselle  tarjoaa  luokassa  yhteisesti  käytävä,  luettuun  kirjallisuuteen  pohjautuva  keskustelu 

(Wadsworth, 1979, s.178-180). Kohlbergin luoman mallin mukaan keskustelussa tulisi pyrkiä 

avoimuuteen,  reiluuteen  ja  moraalin  painottamiseen.  Keskustelun  tulisi  antaa  tilaa  erilaisille 

mielipiteille  sekä  mahdollistaa  korkeamman  tason  perusteille  altistumisen  stimuloivat  kon-

fliktitilaanteet. Edellä mainituilla tekijöillä on eniten vaikutusta moraaliseen arvostelukykyyn 

ja käytökseen, joten niiden mahdollistaminen on hyvä huomioida opetuksessa ja sen suunnit-

telussa. (Power ja muut 1989, s.102.) Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhykkeenä tunnettu 

ajatus  siitä,  että  lapsi  oppii  itseään  edistyneemmältä,  mahdollistaa  Kohlbergin  mainitsemien 

konfliktitilanteiden  synnyn  ryhmäkeskustelutilanteissa,  joihin  luokkatilanteessa  ottaa  osaa 

lähes poikkeuksetta kognitiiviselta ja moraaliselta kehitystasoltaan toisistaan eroavia lapsia. 

Moraalisista  aiheista  käytävä  keskustelu  toimii  jo  esikouluikäisillä  lapsilla.  Lapsi  voi  kokea 

kognitiivista  tiedon  uudelleenrakentumista  kuunnellessaan  luokkatovereidensa  näkemyksiä 

keskustelunaiheesta. Vastaan  tulevat  kognitiiviset  konfliktit  ovat  välttämättömiä  kehitykseen 

johtavien rakenneuudistusten edistämiseksi. Opettaja voi edistää luokkahuoneessa tapahtuvaa 

sosiaalista kanssakäymistä kyseenalaistamiseen ja lasten esiintuomien ongelmien tarkasteluun 

kannustamalla. Autoritäärisen opettajan tulee hylätä roolinsa eettisen keskustelun ajaksi, jotta 

lapsen ja opettajan kanssakäyminen on suurimmaksi osaksi tasavertaista. (Wadsworth, 1979, 

s.178-180.) Samalla opettaja voi antaa oppilaalle myönteisen mallin esimerkiksi erilaisuuden 

kohtaamisesta kirjallisuutta koskevassa keskustelussa (Aerila, 2013, s.170). 

Opetuksen  tavoitteiden  näkökulmasta  keskustelun  tulisi  olla  sellaista,  jossa  oppilas  ilmaisee 

omia näkemyksiään rakentavasti ja saa tilaisuuden harjoitella ristiriitojen ratkaisemista, kriit-

tistä tarkastelua ja toisen asemaan asettumista. Opetussuunnitelman laaja-alaisten tavoitteiden 

(L7)  mukaan  oppilasta  kannustetaan  eri  osapuolten  yhdenvertaisen,  tasa-arvoisen  ja  oikeu-

denmukaisen  kohtelun  näkökulmista. Yksi  opetussuunnitelman  laaja-alaisista  tavoitteista  on 

monilukutaito (L4), johon sisältyy erilaisten tekstien arvottaminen ja tulkitseminen, jotka aut-

tavat  oppilasta  muun  muassa  rakentamaan  omaa  identiteettiään.  Ajattelun  ja  oppimaan  op-

pimisen  laaja-alainen  tavoite  (L1)  peräänkuuluttaa  ohjaamaan  oppilasta  kyselemään,  “pohti-

!30



maan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelu-

tapojaan”. Lisäksi tavoitteisiin sisältyy se, että oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja 

reflektoida omaa sisäistä tietämystään. (Opetushallitus, 2014, s.20-24.)  

Keskustelu voidaan aloittaa nuorempien lasten kanssa kysymällä, mitä kertomuksessa tapah-

tuu. Toinen  lähestymistapa  on  pyytää  lasta  kertomaan  kertomuksen  lopputulema  ja  kehotta-

maan  tätä  jakamaan  ajatuksensa  siihen  liittyen.  Avoimet  kysymykset  eivät  välttämättä  ole 

vanhemmillekaan  oppilaille  turhan  tuttuja,  joten  he  saattavat  yhtä  lailla  tarvita  apua  vas-

taustensa  muodostamisessa.  Lasta  voidaan  johdatella  asettumaan  vuoronperään  kirjan  eri 

hahmojen  asemiin  keskustelua  käytäessä.  (Koc,  &  Buzzelli,  2004,  s.93-95.)  Kirjallisuuden 

hyödyntämisen  lisäksi  moraalisia  keskusteluja  voidaan  rikastuttaa  draaman,  kuvataiteen, 

musiikin sekä erilaisten leikkien ja aktiviteettien avulla (Opetushallitus, 2014, s.140). Käyty-

jen  keskustelujen  kautta  opettaja  auttaa  oppilasta  siirtymään  yhdeltä  moraalisen  arvioinnin 

tasolta seuraavalle (Koc & Buzzelli, 2004, s.93). 

Keskustelun  strategiaa  luotaessa  voidaan  hyödyntää  seuraavanlaista  Almericon  esittelemää 

(yleistämääni)  keskustelun  kulkumallia:  Opettaja  esittelee  alkuun  keskustelun  aiheen  joko 

koko  luokalle  tai  pienemmälle  ryhmälle,  joka  istuu  ringissä  lattialla.  Seuraavaksi  opettaja 

pyytää  oppilaita  jakamaan  heidän  käsityksensä  siitä,  miten  luetun  kertomuksen  henkilöhah-

mot ilmentävät sitä hyvettä tai luonteenpiirrettä, joka oppitunnilla on käsittelyn aiheena. Op-

pilaat puhuvat kukin omalla vuorollaan pitäen samalla kädessään esinettä tai pehmolelua joka 

osoittaa,  että  on  hänen  vuoronsa  puhua.  Puhuttuaan  oppilas  ojentaa  esineen  ringissä  seu-

raavalle.  Ketään  ei  painosteta  puhumaan,  vaan  oppilas  voi  oman  vuoronsa  kohdalla  ojentaa 

esineen  suoraan  seuraavalle  henkilölle.  Oppilaita  ohjeistetaan  kuuntelemaan  puhujaa  tämän 

sanomaa tuomitsematta ja välttämään kommentteja, jotka vähättelevät itseä tai muita, kuten: 

“En  usko,  että  kukaan  on  kanssani  samaa  mieltä,  mutta…”.  Keskustelijoiden  tulee  pitää 

mielessä, että sanat kuten “hyvä” ja “erinomaista” ovat myös tuomitsemisen muotoja. Almeri-

con (2014, s.8) mukaan menetelmä sopii alakoulun alaluokkalaisille. 

5.3. Käytännön harjoitteet arvokasvatuksen opetusmenetelminä 

Tietyn  moraalisen  aiheen  käsittely  on  hyvä  aloittaa  kartoittamalla,  mitä  oppilaat  jo  tietävät 

aiheesta.  Näin  tehdessään  opettaja  saa  oppilaat  huomaamaan,  että  he  tietävät  aiheesta  jo  jo-
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takin.  Esitiedon  omaaminen  voidaan  kokea  helpottavaksi,  sillä  aiheen  käsittelyä  ei  tällöin 

tarvitse  aloittaa  täysin  tyhjästä.  Esitietämyksen  herättelemiseksi  voidaan  hyödyntää  aja-

tuskarttaa, johon kirjataan kaikki aiheeseen liittyvä. Ajatuskartta voidaan tehdä kollektiivisesti 

valko-  tai  liitutaululle  kaikkien  nähtäväksi  opettajan  täydentäessä  karttaa  oppilaiden  ehdo-

tusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti jokainen oppilas voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä oman 

ajatuskarttansa  (Almerico,  2013,  s.6.)  Itse  lastenkirjan  lukemiseen  tai  kuuntelemiseen 

päästäessä  on  opettajan  hyvä  huomioida  oppimisympäristön  tarkoituksenmukaisuus  ja 

mielekkyys. Lapsille voi esimerkiksi rakentaa mukavan tarinanurkkauksen luokkahuoneeseen 

(Almerico, 2006, s.2). 

Laaksonen on kehitellyt tehtävän, jossa oppilaan tulee piirtää itsensä ja yksi tai useampi per-

heenjäsenensä,  ja  kirjoittaa  henkilön  viereen  lista  tämän  ominaisuuksista.  Tämän  jälkeen 

lapsen  tulee  tarkastella,  mitkä  henkilöiden  ominaisuudet  ovat  erilaisia  ja  mitkä  samanlaisia. 

(Laaksonen,  2017,  s.23.) Tehtävää  voidaan  muokata  siten,  että  oppilas  piirtää  itsensä  lisäksi 

jonkin  kirjan  henkilöhahmon.  Tehtävä  voidaan  sitouttaa  esimerkiksi  suvaitsevaisuuden 

teemaan  pyytämällä  lasta  piirtämään  eri  etnisestä  taustasta  tuleva  tai  eri  elämäntilanteessa  

oleva henkilöhahmo, jolloin lapsi saadaan samastumaan hahmoon ja näkemään yhtäläisyyksiä 

itsensä ja kyseisen, itsestään jollain tavalla poikkeavan henkilöhahmon välillä.  

Arvokasvatuksen aiheita voidaan lähestyä vaikka kuinka monella tapaa. Alkukartoituksen ja 

jonkinlaisen tehtävän tai keskustelun jälkeen aiheen käsittelyä voidaan jatkaa vielä esimerkik-

si pyytämällä oppilasta kirjoittamaan esseen, jossa hän perustelee luettuun kirjaan pohjautuen, 

minkä vuoksi ihmisen tulee käyttäytyä tietyllä tavalla, kuten kiltisti ja kunnioittavasti jokaista 

ihmistä  kohtaan  (Almerico,  2014,  s.8).  Kaiken  kaikkiaan  arvokasvatuksen  kohdalla,  kuten 

muissakin  oppisisällöissä,  kannustetaan  moninaisten  työskentelytapojen  hyödyntämiseen, 

opetuksen  eheyttämiseen  ja  monialaisten  oppimiskokonaisuuksien  kehittelyyn  (Opetushalli-

tus,  2014,  s.30-31).  Näistä  jälkimmäistä  lastenkirjallisuuden,  toisin  sanoen  äidinkielen 

opetuksen yhdistäminen esimerkiksi uskonnon tai elämänkatsomustiedon puitteissa käytävään 

arvokasvatukseen edustaakin. 
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6.Johtopäätökset ja pohdinta 

Aloitan  tutkielmani  määrittelemällä  etiikan,  moraalin,  arvon  ja  arvokasvatuksen  käsitteet, 

joiden totean olevan toisistaan riippuvaisia ja siksi vaikea määritellä toisistaan erillään. Tiivis-

tettynä  etiikka  pitää  sisällään  moraalin,  arvomaailman  ja  näin  ollen  myös  arvon  käsitteet. 

Moraali on arvoihin, ihmisten käsityksiin asioiden arvosta, pohjautuvaa käytännön toimintaa. 

Arvojen välittämistä kasvatuksen avulla voidaan kutsua arvokasvatukseksi tai vaihtoehtoisesti 

moraalikasvatukseksi  tai  eettiseksi  kasvatukseksi.  Lapsen  moraalin  kehitys  on  sidonnainen 

tämän  kognitiivisen  kehityksen  tasoon,  joista  alakouluikäisen  lapsen  kehitystasoa  kuvaavat 

konkreettisten operaatioiden vaihe sekä formaalien operaatioiden vaihe. Lapsen moraali kehit-

tyy  sosiaali-arbitraarisen  tiedon  omaksumisen  kautta.  Sosiaali-arbitraarinen  tieto  kehittyy 

kulttuurin sisällä kanssakäymisen pohjalta ja vaatii oppijan osallisuutta.  

Kolmannen  luvun  alussa  määrittelen  lastenkirjallisuuden  lapsille  eli  noin  0-12-vuotiaille    

suunnatuksi kirjallisuuden lajiksi. Totean, että lastenkirjallisuudelle on monia vaatimuksia, ja 

että se on aina jollain tapaa eettistä ja didaktista. Lapsi löytää lukijana kirjallisuudesta samas-

tumisen  kohteita  sekä  maailman,  joka  näyttäytyy  hänelle  loogisena.  Lukeminen  täydentää 

sankari ja sankaritar -vaihetta elävän lapsen maailmankuvaa. Lapsen kompetenssia lukijana 

voidaan  kehittää  samaten  kuin  hänen  tapaansa  ajatella  ja  keskustella  kirjoista.  Lastenkirjat 

ovat  aina  olleet  arvojen  välittämisen  väline,  mutta  välitetyt  arvot  ovat  vaihdelleet  vuosien 

saatossa. Kirjojen henkilöhahmot toimivat lapsen samastumisen kohteina, ja antavat lapselle 

tilaisuuden asettua toisen asemaan. Osassa lastenkirjoista henkilöhahmot esitetään kaksiulot-

teisesti  hyvinä  tai  pahoina  tai  identifioitumisen  kohteen  sijaan  roolimalleina. Yksi  nykyajan 

lastenkirjojen  vallitsevista  teemoista  on  suvaitsevaisuus,  johon  kannustetaan  myös             

opetussuunnitelmassa  (Opetushallitus,  2014).  Lastenkirjallisuuden  kriittinen  tarkastelu  on 

tarpeen.  Haastavampaa  kirjallisuutta  lapselle  luettavaksi  suositeltaessa  täytyy  huomioida 

lapsen kognitiivisen ja moraalisen kehityksen taso.  

Neljännessä  luvussa  määrittelen  arvokasvatuksen  minän  toteutumiselle  välttämättömäksi 

prosessiksi,  jossa  lapsen  kasvavaa  ymmärrystä  tuetaan. Arvokasvatus  sisältyy  koulun  agen-

daan, ja sitä voidaan toteuttaa monialaisesti tai yksittäisissä oppiaineissa, kuten uskonnossa ja 

elämänkatsomustiedossa,  joiden  opetussuunnitelmaan  arvojen  käsittely  sisältyy.  Kuten  ope-

tussuunnitelmassa todetaan, kaunokirjallisuudella on roolinsa opetuksessa.  
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Viides  luku  käsittelee  lastenkirjallisuuden  hyödyntämistä  arvokasvatuksessa. Arvokasvatuk-

seen sopivaa kirjallisuutta valittaessa on olennaista olla tietoinen lapsen moraalin kehityksen 

vaiheista,  ja  kirjallisuuden  valintaan  on  ohjeita  omassa  alaluvussaan.  Lopuksi  esittelen  ryh-

mäkeskustelun  käymistä  arvokasvatuksen  opetusmenetelmänä  sekä  tehtäviä,  joita  aiheen 

käsittelyssä voi hyödyntää. 

“Millaisia  arvoja  lastenkirjat  pitävät  sisällään?”  kuuluu  ensimmäinen  tutkimuskysymykseni.  

Neljännen  luvun  alussa  totean,  että  lastenkirjat  edustavat  kirjottajiensa,  aikuisten  valtavirran 

ideologioita  (Nikolajeva,  2014,  s.179).  Aiemmin    lastenkirjoissa    on    painotettu  kristillis-

moralistisia arvoja (Karasma, & Suvilehto, 2014, s.199). Kertomuksissa haluttiin osoittaa, että 

hyvä käytös on palkittavaa ja huono rangaistavaa (Mills, 2014, s.1). Siinä missä vanhemmissa 

lastenkirjoissa  viljellään  ennakkoluuloja,  uudemmissa  kirjoissa  kannustetaan  suvaitsevaisuu-

teen  ja  ennakkoluulojen  kyseenalaistamiseen  (Mills,  2014,  s.192). Ylipäätään  lastenkirjoista 

usein löytyviä arvoja ovat hurskaus, nöyryys, tottelevaisuus, avuliaisuus ja rehellisyys. Tänä 

päivänä  kirjallisuuden  avulla  pyritään  käsittelemään  rankempiakin  teemoja  kuten  syntymää, 

kuolemaa, sotaa, avioeroa ja ympäristön saastumista. (Karasma & Suvilehto, 2014, s.14, 47.) 

Perinteisiksi moraalisiksi hyveiksi nähdyt kiltteys ja lojaalius sekä miehiseksi nähdyt hyveet 

rohkeus  ja  uhrautuminen  ovat  esillä  lapsille  suunnatuissa  romaaneissa  (Barker,  2014,  s.106, 

112). Kirjailijat kirjoittavat kirjoihinsa hyveellisiä, suosittuja, taitavia ja aikuisten hyväksyn-

tää  kokevia  henkilöhahmoja,  koska  he  uskovat  lasten  haluavan  olla  sellaisia  (Appleyard, 

1994, s.76-77).  

Tutkimuskysymyksistäni  toinen  on:  “Miten  lastenkirjallisuutta  voidaan  hyödyntää  alakoulun 

arvokasvatuksessa?”  Kysymykseen  vastauksen  tarjoaa  viides  luku,  jossa  ohjeistetaan  kirjal-

lisuuden valintaan sekä hyväksi todetun menetelmän, ryhmäkeskustelun (Wadsworth, 1979, s.

178-180),  ohjaamiseen  sekä  esitellään  muutama  tehtävä,  joita  alakoulun  arvokasvatuksessa 

voidaan hyödyntää. Kirjallisuuteen pohjautuva arvokasvatus on hyvä aloittaa esitietämyksen 

kartuttamisella  ja  sen  näkyväksi  tekemisellä.  Tähän  tarkoitukseen  sopii  hyvin  yhdessä  tai 

yksin tehty miellekartta. (Almerico, 2013, s.6.) Oppilailla voidaan teettää tehtävä, jonka avul-

la  he  etsivät  yhtäläisyyksiä  itsensä  ja  kirjan  henkilöhahmon  väliltä,  jolloin  heille  tarjoutuu 

samastumisen tai identifioitumisen kohde (Laaksonen, 2017, s.23). Lisäksi lastenkirjojen ar-

voja voidaan käsitellä perinteisesti esseitä kirjoittamalla (Almerico, 2014, s.8). 
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Esittelen  johdannossa  tavoitteet  tutkielmalleni,  joista  ensimmäinen  on  tuoda  näkyväksi  las-

tenkirjojen arvomaailmaa. Pyhitin aiheelle tutkielmani neljännen luvun, jossa tarkastelen las-

tenkirjoja  arvojen  välittäjinä.  Keskityin  eritoten  erittelemään  moraalisia  ja  epämoraalisia    

piirteitä Harry Potterin henkilöhahmoissa, mikä näkökulmana on rajallinen vain yhteen teok-

seen viitatessani. Toisaalta kyseiset romaanit ovat miljoonien ympäri maailmaa lukemia, joten 

teosten  tuttuus  voi  auttaa  viestin  uppoamista.  Kyseisen  alaluvun  kautta  saatoin  tuoda  esille 

monia  arvoja,  vaikka  käsittelinkin  niitä  henkilöhahmojen  ominaisuuksien  kautta,  ja  siksi 

alaluvun sisällyttäminen tutkielmaan on mielestäni perusteltua.  

Toinen korkealle jalustalle nostamani arvo on suvaitsevaisuus. Päätin kyseisen arvon ansait-

sevan oman alalukunsa, sillä se tulee esiin monissa käyttämissäni lähteissä, minkä lisäksi sitä 

painotetaan uudessa opetussuunnitelmassa (2014). Arvona se on myös ajankohtainen ja alati 

keskustelun  aiheena  milloin  pakolaiskriisiin  ja  milloin  sukupuolien  moninaisuuteen  liittyen. 

Toinen  tavoitteeni  oli  esitellä  tapoja  toteuttaa  arvokasvatusta  alakoulussa.  Käsittelin  aihetta 

opetussuunnitelman nimeämien tavoitteiden sekä muiden lähteiden esittelemien ideoiden, teo-

rioiden  ja  käytännön  harjoitteiden  kautta.  Näistä  viimeisen  käsittely  jäi  vähän  vähemmälle, 

mutta se tutkielman pituusvaatimuksen nimissä sallittakoon. Onnistuneena koen osion, jossa 

esittelen tapoja käydä arvoihin liittyvää keskustelua. Lastenkirjallisuutta käsittelevästä luvusta 

välittyy ajatus, jonka nimesin viimeiseksi tavoitteekseni: Tehdä näkyväksi se, että lastenkirjat 

pitävät aina sisällään jonkinlaisia arvoja. Tähän viittasin suorasti ja epäsuorasti tutkimukseni 

eri luvuissa. Arvotan tämän tavoitteen myös muita korkeammalle, ja se on tutkielmani merkit-

tävin väite, jota pyrin perustelemaan eri asiantuntijoiden mielipiteiden avulla. 

Haasteelliseksi  tutkielman  teossa  osoittautui  etenkin  käsitteenmäärittely  ja  arvokasvatuksen 

käsitteen valinnan perustelu. Tiedostan, että käsitteiden käytön osalta tutkimukseni ei ole mitä 

johdonmukaisin. Olisin toivonut myös löytäväni enemmän tieteellisiä määritelmiä ja perustei-

ta  käsitteen  arvokasvatus  käytölle.  Aiheen  rajaus  kävi  tutkielman  kirjoittamisen  loppuvai-

heessa  luonnollisesti,  mutta  sen  perusteltavuus  voidaan  kyseenalaistaa,  sillä  se  on  täysin 

mielivaltaista. Toki  nostin  sellaisia  aiheita  enemmän  esille,  joita  aineistoissakin  painotettiin, 

mutta  loppukädessä  sisällytin  tutkimukseen  omasta  mielestäni  olennaisimmat  asiat.  Lisäksi 

etenkin Piaget’n ja Kohlbergin teorioiden suomentaminen tuotti ajoittain päänvaivaa, sillä en 

saanut  teoksia  käsiini  suomenkielisinä,  eikä  internetin  ihmeellinen  maailma  juuri  tarjonnut 

!35



apuja  termien  suomentamiselle.  Tästä  johtuen  on  mahdollista,  että  tekemäni  suomennokset 

eivät vastaa mahdollisesti jo olemassa olevia suomennoksia. 

Käytin paljon englanninkielisiä lähteitä, mikä selittyy yksinkertaisesti sillä, että tutkielmaani 

sopivaa suomenkielistä aineistoa ei juurikaan ole. Pääosin englanninkielisten lähteiden käyttö 

tuo  tutkielmalleni  kuitenkin  mahdollisesti  enemmän  arvostusta.  Tähän  mennessä 

suomenkieliset lastenkirjallisuuden ja arvojen yhteyttä tarkastelevissa tieteellisissä teksteissä 

on valittu lastenkirjallisuutta edustamaan joko kuvakirjoja tai satuja, joista molemmat päätin 

heti työni suunnittelun alussa jättää tutkielmani   ulkopuolelle.   Käyttämäni   lähteiden validi-

udesta niiden tuoreuden suhteen voidaan olla montaa mieltä. Pyrin kuitenkin jättämään yli 20 

vuotta vanhat teokset hyllyyn, mikäli ne eivät ole klassikoiksi luokiteltavia, kuten Piaget’n ja 

Kohlbergin teorioita esittelevät teokset.  

Eettisiä haasteita itse tutkimuksen teossa ei juurikaan ollut. Toisaalta koko tutkielma rakentuu 

arvojen,  siis  eettisen  aiheen  ympärille. Todettuani,  että  kasvattajalla  on  valtaa  arvojen  välit-

täjänä  voin  myös  todeta,  että  omassa  asemassani  aiheen  tutkijana  ja  tiedon  rajaajana  nostan 

esille tiettyjä arvoja ja jätän toiset vähemmälle käsittelylle, jos käsittelen niitä lainkaan. Tällä 

tavoin vaikutan kuvaan, joka arvokasvatuksesta ja lastenkirjallisuuden arvoista lukijalle muo-

dostuu,  ja  näin  ollen  arvotan  itse  arvoja.  Tämä  voidaan  nähdä  eettisesti  kyseenalaisena. 

Toisaalta tutkimuksen teko vaatii aina karsimista ja rajaamista, jolloin voidaan kyseenalaistaa 

tutkimuksen teon etiikka yleensä tai todeta, että menettely on osa tutkimuksen tekoa ja näin 

ollen hyväksyttävää.  

Sisällön  suhteen  vain  sivuan  tai  en  nosta  ollenkaan  esiin  tiettyjä  aiheeseen  liittyviä  eettisiä 

ongelmia, sillä ne eivät liity kiinteästi aiheeseen. Nyt voin kuitenkin nostaa ne esiin: Samalla 

tavoin kuin totesin kasvattajan välittävän arvoja, välittää koulu instituutiona yhtä lailla arvoja. 

Tämä  voidaan  nähdä  sekä  hyvänä  että  huonona  asiana.  Pahimmillaan  koulu  voi  olla  valtion 

propagandaa viljelevä laitos, jonka arvokasvatus palvelee mahdollisesti kyseenalaisia tarkoi-

tusperiä.  Liika  ulkopuolelta  saneltujen  arvojen  välittäminen  on  moraalisesti  kyseenalaista. 

Toisaalta  arvojen  välittäminen  voi  olla  hyvä  asia,  sillä  haluamme  välittää  lapsille  hyväksi 

toteamiamme arvoja, sillä mikä olisi pelottavampaa kuin lapsi, jolla ei ole minkäänlaisia arvo-

ja  eikä  moraalia  ollenkaan.  Emme  myöskään  halua  lapsillemme  välitettävän  epämieluisaksi 

näkemiämme  arvoja.  Toisinaan  koulun  ja  kodin  arvomaailmat  voivat  poiketa  toisistaan 
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radikaalisti, mikä voi johtua esimerkiksi kulttuurieroista. Opettajan ei kuitenkaan voida olet-

taa personoivan opetusta arvojen osalta yhden oppilaan kohdalla, eikä se ole mahdollistakaan, 

kunkin omat arvot kun välittyvät vähintäänkin toiminnan jos ei sanojen kautta. 

Kirjoitusprosessi oli intensiivinen, mutta opettavainen. Aion jatkaa saman aiheen parissa pro 

gradu  -tutkielmani  kanssa.  Kandidaatin  tutkielmani  on  siinä  mielessä  monipuolinen,  että  se 

esittelee  moraalin  kehitykseen  liittyvää  teoriaa,  määrittelee  lyhyesti  etiikkaan  sidonnaisia 

käsitteitä sekä lastenkirjallisuuden kirjallisuudenlajina, tarkastelee lastenkirjallisuuden arvoja, 

esittelee  arvokasvatuksen  toteuttamista  alakoulussa  ja  antaa  konkreettisia  neuvoja  tai 

ehdotelmia  lastenkirjallisuuden  hyödyntämiseen  alakoulun  arvokasvatuksessa.  Näin  ollen  

suuntia,  joihin  jatkotutkimusta  voi  viedä,  on  monia.  Mielenkiintoni  aihetta  kohtaan  säilyi 

koko kandidaatintutkielman kirjoittamisen ajan, jopa voimistui matkan varrella, ja uskon sen 

kantavan  pro  gradun  kirjoittamisenkin  läpi.  Toivon,  että  tutkielmani  tarjoaa  lukijalleen  ajat-

telemisen  aihetta  arvokasvatukseen  saralla  sekä  antaa  uutta  näkökulmaa  kirjallisuuden 

tarkasteluun.  
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