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Kriittinen pedagogiikka vahvistuu

Kasvatus 1 – 2006 Pääkirjoitus

Suomalaisen kriittisen pedagogiikan kannalta oli vuosi 2005 merkittävä. Keväällä ilmestyi
pitkään valmisteltu Paulo Freiren Sorrettujen pedagogiikan suomennos, ja kesällä julkaistiin
alan perusteita ja käytäntöä käsittelevät teokset.1 Merkille pantavaa on sekin, että loppuvuoden
kasvatustieteen päivillä kokoontui ensimmäistä kertaa kriittisen pedagogiikan teemaryhmä.2

Tässä Kasvatus-lehden teemanumerossa jatketaan suomalaista kriittisen pedagogiikan kes-
kustelua, jolla alkaa olla myös kansainvälistä näkyvyyttä.3

Kriittinen pedagogiikka on osa 1960-luvun yhteiskunnallista liikehdintää ja sitä yhteis-
kuntatiedettä, jonka juuret ulottuvat Marxiin ja muihin kriittisen yhteiskuntateorian suun-
tauksiin Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tuohon aikaan yhteiskun-
nallisissa liikkeissä pyrittiin moniin uudistuksiin ja kriittisen ajattelun mukaan ottamiseen
yliopistoihin. 1980-luvulta lähtien monet yhteiskunta- ja kasvatustieteilijät ovat radikalisoitu-
neet uudelleen.4 He korostavat muun muassa sen yhteiskuntapoliittisen tiedostamisen tärkeyt-
tä, jota tarvitaan kamppailtaessa maailman epäkohtien korjaamiseksi ja puolustettaessa val-
tio-ohjauksesta ja ulkopuolisten vaikutuksesta riippumatonta tutkimusta.

Kun tutkijoilta vaaditaan esimerkiksi entistä suurempaa tuloksellisuutta ja toiminnan yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta, ei ehkä riittävästi mietitä tämän vaikutuksia tutkimuksen suun-
tautumiseen ja teoriarakenteeseen pitkällä aikavälillä. Uhka on, että kriittiset kysymyksen-
asettelut  näivettyvät, jos tutkimusrahoitus hankitaan sieltä, missä sitä helpoiten on tarjolla ja
jos tutkimusaiheiksi valikoituvat lähinnä hallinnon ja teollisuuden esille nostamat aiheet.
Kauhukuvaksi käy sellainen ’bränditutkimus’, johon kuuluu oman aihepiirin aggressiivinen
markkinointi ja usko ainoastaan sen merkityksellisyyteen.5 Vastaavia julkista elämää ja yli-
opistoissa tehtävää tutkimusta koskevia taistelukysymyksiä on jo tällä hetkellä useita, ja nii-
den määrä tullee kasvamaan.

Valtaosassa kriittisen pedagogiikan tutkimusta ja opetusta kiinnitetään huomiota ajan-
kohtaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja uskonnollisiin käsityksiin ja käytäntöi-
hin sekä ihmisten enemmistön elämänolosuhteiden muutoksiin. Tavoitteena on muun mu-
assa vallitsevan valta- ja ajatteluhegemonian kyseenlaistaminen ja paljastaminen, ihmisten
vieraantuneisuuden voittaminen sekä demokratian puolustaminen. Näitä tavoitteita ediste-
tään yhtä hyvin kansalais-, media-, monikulttuurisuus-, taide-, terveys-, turvallisuus- ja ympä-
ristökasvatuksessa kuin elämänkatsomustiedossa ja ympäristösuunnittelussakin.6 Keskeistä
on keskustelevalla ja yhteistoiminnallisella opetuksella ja dialogisella toiminnalla tukea ih-
misten kriittisen tietoisuuden kehittymistä ja syventää heidän yhteiskunnallista ymmärrys-
tään. Tällainen pedagoginen toiminta on aina myös poliittista, samoin kuin poliittinen toi-
minta on aina myös pedagogista.

Kriittisen pedagogiikan tutkimuksen tehtäviin kuuluu alan peruskäsitteiden kytkeminen
ainakin kulttuurintutkimukseen, naistutkimukseen, poliittiseen sosiologiaan ja poliittiseen
taloustieteeseen, radikaaliin filosofiaan, teologiaan ja  ympäristöpolitiikkaan. Käsitteiden ver-
tailut ja niiden kulttuuriset paikannukset avaavat uusia näkökulmia.

Alan tutkimukselle tyypillinen dialektinen asenne auttaa ymmärtämään käsitteiden so-
sio-historiallisen rakentumisen ja mahdollistaa asioiden uudelleen nimeämisen. Sosio-his-
toriallisesta näkökulmasta yksityiset ongelmat (private troubles) alkavat täsmentyä yhteis-



kunnallis-pedagogisiksi kysymyksiksi (public issues), mistä puolestaan seuraa uusia empiiri-
siä tutkimusaiheita. Ajankohtaisia kysymyksiä on lukuisia, lähtien julkisen sektorin työ- ja
opiskeluolosuhteista, pätkätöistä, työttömyyden pitkäaikaisseurauksista ja maahanmuutosta
ja päätyen globalisaation ja medioitumisen vaikutuksiin demokratian, kulttuurin, kansalais-
taitojen, koulu- ja kotikasvatuksen sekä medialukutaitojen kannalta.7

Aikalaisanalyyttisten, historiallisten ja määrällistävien tarkastelujen lisäksi tarvitaan etno-
grafisia kuvauksia ja erittelyjä sellaisista yhteiskunnallisen vastarinnan sosiaalipedagogisista
ja muista käytännöistä, joita esimerkiksi monissa järjestöissä, nettiyhteisöissä, sosiaalisissa
liikkeissä ja vapaaehtoistoiminnassa on jo olemassa ja jotka kannattelevat toivoa paremmasta
tulevaisuudesta.

Sekä kriittisen pedagogiikan tutkimus että radikaali kasvatus pyrkivät tukemaan toimin-
taa, jolla luodaan entistä tasavertaisempaa ja sivistymisen mahdollisuuksia kaikille tarjoavaa
maailmaa. Yhdistävänä tekijänä on usko toisenlaisen maailman mahdollisuuteen. Tässä voi-
daan toimia yhdessä sen kulttuuriväen sekä niiden taiteilijoiden ja muiden kanssa, jotka
kantavat huolta kulttuurin ja sivistyksen tulevaisuudesta.

Yhteiskunta- ja kasvatustieteilijät vaikuttavat osaltaan siihen, miten maailma käsitetään ja
millaiseksi se kehittyy. Siksi kannattaa tehdä tutkimusta ja kehittää opetusta, joka laajentaa ja
vahvistaa ihmisten elämismaailmaa sekä koulutuksen sisällä että sen ulkopuolella. Tämän
teemanumeron tekstit tarjoavat monipuolisia näkökulmia kriittisen pedagogiikan pohdin-
taan osana kasvatustieteellisen tutkimuksen kokonaisuutta.

Juha Suoranta
vieraileva päätoimittaja
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Tiivistelmät

Fromm, Erich. 2006. VALLANKUMOUKSELLINEN LUONNE. Kasvatus 37 (1), 6–15.

Artikkelissaan saksalaissyntyinen filosofi-sosiaalipsykologi Erich Fromm (1900–1980)
pyrkii hahmottelemaan sellaista luonnerakennetta, joka tekee mahdolliseksi kriittisen
suhtautumisen vallitsevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja edesauttaa inhimilli-
semmän ja vapaamman yhteiskunnan luomista. Artikkelissa tiivistyvät monet From-
min tuotannon kannalta keskeiset käsitteet tottelemattomuudesta, automaattisesta kon-
formiteetista ja organisaatioihmisestä kriittiseen mielentilaan, nekrofilia/biofilia -vas-
takkainasetteluun ja positiivisen vapauden ideaaliin. Frommilla oli keskeinen rooli
1930-luvulla Frankfurtin yliopiston sosiaalitutkimuksen instituutin Marx-Freud -syn-
teesin muotoilussa. Hedelmällinen yhteistyö päättyi kuitenkin välirikkoon. Taustalla
vaikuttivat sekä henkilökohtaiset syyt että Frommin halu erkaantua ‘oikeaoppisesta’
viettipohjaisesta freudilaisuudesta korostaakseen erilaisille sosiaalisissa suhteissa olemi-
sen muodoille perustuvaa psykoanalyyttistä lähestymistapaansa.
Asiasanat: Marx–Freud-synteesi

Rekola, Hilkka – Vuorikoski, Marjo. 2006. FEMINISTINEN PEDAGOGIIKKA RAJOJEN
YLITTÄJÄNÄ. Kasvatus 37 (1) 16–25.

Artikkelissa tarkastellaan bell hooksin kehittelemän feministisen pedagogiikan ideoita.
Hooksin pedagogiikkaa voi luonnehtia kriittisen pedagogiikan suuntaukseen kuuluvak-
si vapauttavaksi koulutustavaksi, jolla pyritään horjuttamaan vallitsevia ajattelu- ja mää-
rittelytapoja, totuttuja rajoja ja valtasuhteita. Hooksin kehittelemässä opetuksellisessa
lähestymistavassa, osallistavassa pedagogiikassa, hierarkkisia valtasuhteita puretaan luo-
malla tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Osallistujat – niin opettajat kuin oppijatkin – näh-
dään aktiivisina toimijoina ja kokonaisina ihmisinä tunteineen ja kehoineen. Osallista-
van pedagogiikan anti kriittiselle pedagogiikalle on merkittävä: bell hooks ei jää yleisten
tavoitelausumien esittämiseen, vaan hän kehittelee konkreettisia opetuskäytäntöjä kriit-
tisen teorian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Asiasanat: bell hooks, osallistava pedagogiikka, feministinen pedagogiikka, tasa-arvoi-
nen oppimisyhteisö

 Huttunen, Rauno. 2006. RADIKAALI KASVATUS JA EPÄOIKEUDENMUKAISUUS. Kas-
vatus 37 (1), 26–33.

Mistä radikaalin kasvatuksen tarkastelemassa yhteiskunnallisessa epäoikeudenmukai-
suudessa on kysymys? Materiaalisten hyödykkeiden uusjaosta vai tunnustuskamppailus-
ta? Tätä ovat pohtineet Nancy Fraser ja Axel Honneth filosofis-poliittisessa debatissaan.
Honneth väittää, että oikeudenmukaisuuden ollessa kyseessä perustava moraalinen ka-
tegoria on tunnustus, ja materiaalisten hyödykkeiden uusjako on tähän nähden alistei-
nen. Fraser taas kieltää tunnustuksen olevan uusjaon käsitettä perustavampi. Hän esittää
niin sanotun perspektiivisen dualismin analyysin oikeudenmukaisuudesta, jossa nämä
kaksi kategoriaa otetaan toisiinsa palautumattomina oikeudenmukaisuuden osina. Ra-
dikaalin kasvatuksen teoriassa on välttämätöntä pohtia epäsuhtaisen tulonjaon ja tun-



nustuksen suhteita epäoikeudenmukaisuuden muotoina.
Asiasanat: jakopolitiikka, tunnustus, kriittinen teoria

Kurki, Leena . 2006. TOIVON JA TAISTELUN RISTIRIITA: FIDEL CASTRO, ERNESTO ”CHE”
GUEVARA JA PAULO FREIRE. Kasvatus 37 (1), 34–43.

Artikkelissa vertaillaan kahden vallankumouksellisen Fidel Castron ja Ernesto ”Che”
Guevaran sekä yhden filosofin eli Paulo Freiren kasvatusajattelua. Kaikki ovat voimak-
kaita persoonallisuuksia, jotka ovat tahoillaan jättäneet pysyvän merkin kasvatus- ja
yhteiskuntahistoriaan. Heidän ajattelunsa paljastuu moniaineksiseksi ja osin ristiriitai-
seksi. Elävä tietoteoria ja filosofinen praksis luovat perustan pedagogisille vapauden käy-
tännöille. Erityisen arvokasta Castrossa, Guevarassa ja Freiressä on se, että he eivät ole
jääneet näennäisen rationaalisuuden piiriin, vaan ovat ottaneet kasvatusajattelussaan
vakavasti myös tunteiden ja tahdon alueet.
Asiasanat: vallankumous, toivo, johtajuus

Anttila, Eeva. 2005.  TAITEEN VOIMALLA – TAIDEKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET
SUOMALAISESSA PERUSKOULUSSA. Kasvatus 37 (1), 44–52.

Tässä artikkelissa tarkastellaan taidekasvatuksen merkitystä ja mahdollisuuksia suoma-
laisessa peruskoulujärjestelmässä. Kirjoittaja kuvaa kehittämäänsä lähestymistapaa tai-
dekasvatukseen, joka perustuu kriittisen pedagogiikan ja dialogisen filosofian ajatuksiin.
Keskeistä tällaisessa pedagogiikassa on oppimisen yhteys oppilaiden elämäntilantee-
seen ja kokemusmaailmaan sekä kysymys oppimisen mielekkyydestä ja tiedon merki-
tyksestä. Kirjoittaja tarkastelee kriittisesti peruskoulua johdattelevan kasvatus- ja oppi-
miskäsityksen perusteita ja erityisesti sen taustalla vaikuttavaa ajattelua kehon ja mielen
erillisyydestä. Nykyisen tieteellisen ja filosofisen ymmärryksen mukaan ihmisen tietoi-
suus, ajattelu, kieli ja oppiminen perustuvat esikielellisiin ja kokonaisvaltaisiin proses-
seihin, joissa moniaistiset, esteettiset kokemukset, keholliset tapahtumat, mielikuvitus,
narratiivinen ajattelu ja poeettinen kieli sekä yhteisöllisyys liittyvät toisiinsa. Kehollisen
tiedon merkitys oppimisessa valottuu artikkelissa myös kuvauksella taidekasvatuspro-
jektista, joka toteutettiin eräässä helsinkiläisessä peruskoulussa v. 2004–2005.
Asiasanat: taidekasvatus, tanssipedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, dialoginen filoso-
fia, dialogi, dialogisuus, kasvatus


