
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTAAMISIA ELÄMÄNPOLULLA 

- Oppilaan ja opettajan kohtaaminen lukiossa Martin Buberin 

dialogisuusfilosofian valossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arja Lundan 

Lisensiaattityö 

Kasvatustieteen laitos 

Tampereen yliopisto 

Huhtikuu 2002   

 
 

 



 
 

 

 

II

ESIPUHE .......................................................................................................................................................1 

JOHDANTO..................................................................................................................................................4 

I OSA: TEOREETTINEN ESIYMMÄRRYS 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS..................................................................................................................6 

TUTKIJAN IHMISKÄSITYS......................................................................................................................9 

TUTKIJAN VIITEKEHYS........................................................................................................................11 

IDENTITEETIN LÖYTÄMINEN......................................................................................................................12 
OPPILAS JA OPETTAJA - KULTTUURISESTI TUOTETTUNA ............................................................................13 

TEORIANMUODOSTUS ..........................................................................................................................15 

HERMENEUTTINEN YMMÄRTÄMINEN ........................................................................................................15 
HEURISTINEN TUTKIMUS...........................................................................................................................17 

DIALOGISUUDEN KÄSITE.....................................................................................................................22 

MARTIN BUBERIN DIALOGISUUSFILOSOFIA ................................................................................23 

BUBERIN TAUSTASITOUMUKSET......................................................................................................25 

BUBERIN FEUERBACH –TULKINTA ............................................................................................................25 
DIALOGINEN OPETUS JA DIALOGINEN SUHDE OPETUKSESSA......................................................................26 

Opetuksen dialogisointi .....................................................................................................................29 
Molemminpuolinen muuttuminen.......................................................................................................31 
Tavallinen vuorovaikutustilanne ja dialogisuus ................................................................................32 
Dialogiset ja monologiset tilanteet ....................................................................................................33 

GADAMERIN NÄKEMYS DIALOGISUUSFILOSOFIASTA..............................................................35 

DIALOGISUUSFILOSOFIAN ARVIOINTIA JA KRITIIKKIÄ.................................................................................38 

ELÄVÄ OPETUSSUUNNITELMA ..........................................................................................................42 

OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMA.............................................................................................................43 
KOHTAAMISTA VAI KILPAILUA? ................................................................................................................46 
OPETTAJA JA OPPILAS OVAT ”KANSSATUTKIJOITA”...................................................................................47 
OPPIMISYMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN.......................................................................................................48 
OPETTAJA JA OPPILAS OPPIMISPROSESSISSA..............................................................................................51 
ARKITODELLISUUS....................................................................................................................................51 
OSALLISTUMINEN .....................................................................................................................................51 
MITEN DIALOGINEN YHTEYS TAPAHTUU OPPIMISTILANTEESSA?................................................................52 
MISTÄ AVOIMEN DIALOGIN ONNISTUMISEN VOI HAVAITA?........................................................................54 
OPPILAAN KUUNTELEMINEN OPPIMISTILANTEESSA ...................................................................................54 

JOHN DEWEYN NÄKEMYS OPPIMISESTA .......................................................................................55 

JOHN DEWEYN (1859-1952) PROGRESSIIVINEN PEDAGOGIIKKA................................................................56 
KASVATUS PERUSTUU KOKEMUKSEEN......................................................................................................57 
KRITIIKKIÄ DEWEYN KASVATUSTEORIALLE ..............................................................................................61 
JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIA  SUHTEESSA OPETUSSUUNNITELMAAN .............................................65 

NYKYINEN OPPIMISKÄSITYS..............................................................................................................66 

MIHIN LUKIO TÄHTÄÄ?.............................................................................................................................67 
OPETUSSUUNNITELMAN HAASTEET...........................................................................................................67 
ARVOPERUSTAN MUUTOS .........................................................................................................................68 
OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN ...................................................................................................69 

HABERMASIN NÄKEMYS OPETUSTILANTEESTA.........................................................................71 

SYMMETRIA JA ASYMMETRIA....................................................................................................................72 
TRADITIONAALINEN PEDAGOGIIKKA JA KOMMUNIKATIIVINEN TOIMINTA ..................................................74 

FILOSOFINEN SYNTEESI POHJANA EMPIIRISELLE TUTKIMUKSELLE ................................76 



 
 

 

 

III

II-OSA: EMPIIRINEN OSA 

AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA ...........................................................................................79 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT...........................................................................................................................84 

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET......................................................................................................................84 
TUTKIMUSONGELMAT...............................................................................................................................85 
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS.........................................................................................................................85 
AINEISTONKERUUMENETELMÄT ...............................................................................................................85 

TARINALLINEN LÄHESTYMISTAPA..................................................................................................87 

TARINOIDEN FILOSOFIA.............................................................................................................................89 
OMAELÄMÄKERRAN YMMÄRTÄMINEN .....................................................................................................89 
MIKSI ELÄMÄTARINA KERROTAAN NIIN KUIN SE KERROTAAN ?.................................................................92 
KERTOMUKSIA ON KAIKKIALLA ................................................................................................................95 

DISKURSSIANALYYSI JA METAFORA-ANALYYSI.........................................................................96 

DISKURSIIVINEN LUKUTAPA..............................................................................................................99 

DISKURSSIANALYYSI JA TULKINNAN VAKUUTTAVUUS ............................................................................101 

KOHDERYHMÄN VALINTA ................................................................................................................105 

ESITUTKIMUS..........................................................................................................................................105 

TUTKIMUSPROSESSIN KÄYNNISTYMINEN...................................................................................107 

VASTAUSTEN MÄÄRÄ .............................................................................................................................107 
IHMETTELYSTÄ SELONTEKOJEN ANALYSOINTIIN .....................................................................................109 

AVOIMEN KYSELYAINEISTON ANALYYSI....................................................................................112 

OPPILAIDEN NÄKEMYKSIÄ DIALOGISUUDEN EDELLYTYKSISTÄ................................................................112 
Kuunteleminen .................................................................................................................................113 
Aika..................................................................................................................................................116 
Yksilöllinen palaute..........................................................................................................................117 
Luottamus ........................................................................................................................................120 
Sukupolvierot ...................................................................................................................................120 

JOHTOPÄÄTÖKSET AVOIMISTA VASTAUKSISTA........................................................................................122 

OPPILAIDEN OMAELÄMÄNTARINAT .............................................................................................125 

MINKÄLAISET ELEMENTIT TOISTUVAT TARINOISSA? ...............................................................................127 
TILANTEINEN MINUUS.............................................................................................................................127 
METAFORISUUS ELÄMÄNTARINASSA ......................................................................................................130 
DIALOGISUUS KOKEMUKSENA ................................................................................................................132 

IDENTITEETTIKATEGORIA ...............................................................................................................134 

KENELLE TARINA ON SUUNNATTU?.........................................................................................................136 
LUKIONUOREN KERRONTA......................................................................................................................136 

ERILAISIA KOHTAAMISIA .................................................................................................................139 

ERILAISET DIALOGIN TYYPIT ELÄMÄNTARINA –AINEISTOSSA ..................................................................144 
MITEN ELÄMÄNTARINAN KAUTTA VOIDAAN YMMÄRTÄÄ KOHTAAMISIA? ...............................................146 

TULOSTEN YHTEENVETO ..................................................................................................................148 



 
 

 

 

IV

III-OSA: TULOKSET JA POHDINTA 

JOHTOPÄÄTÖKSET ..............................................................................................................................154 

DIALOGISUUSRESEPTI .............................................................................................................................156 

TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS.....................................................................................................157 

KVALITATIIVISEN AINEISTON LUOTETTAVUUS JA TÄMÄN TUTKIMUKSEN KULKU.....................................157 
KVALITATIIVISEN AINEISTON ARVIOINTIPERUSTEET ................................................................................158 
TUTKIMUSMENETELMÄN LUOTETTAVUUS...............................................................................................160 
TUTKIMUKSEN SUORITTAMISEN LUOTETTAVUUS ....................................................................................161 
TUTKIMUSTULOSTEN LUOTETTAVUUS ....................................................................................................161 

POHDINTOJA..........................................................................................................................................164 

TUTKIMUSPROSESSI................................................................................................................................164 
TEOREETTINEN VIITEKEHYS....................................................................................................................167 
DIALOGISUUSFILOSOFIA..........................................................................................................................168 
MONIÄÄNINEN LUKIONUORI ...................................................................................................................168 
ÄÄNI KOKEMUKSELLE ............................................................................................................................169 

LÄHTEET .................................................................................................................................................171 

LIITE 1: AVOIMET KYSYMYKSET....................................................................................................183 

LIITE 2: OMAELÄMÄNTARINAN OHJEISTUS ...............................................................................186 

 



 
 

 

 

1

ESIPUHE 

 

Tutkimukseni sisältää lukionuoren tarinoita. Tarina itsessään käy vuoropuhelua, 

jossa kerrotaan kohtaamisista. Se kertoo, miten kohtaaminen tapahtuu oppilaan ja 

opettajan välillä lukiossa. Tarinat ovat olleet luonnollinen väline näyttää 

vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kohtaamisista. Samaan tarinaan on monta eri 

näkökulmaa.  

 

Olen toiminut taidemaalarin tavoin. Siveltimeni jälki on esillä työssäni. Aluksi on 

valittava kohde. On poimittava siitä tietyt elementit, jotka näkee merkittävinä 

kokonaisuuden kannalta. On sommiteltava ne elementit toisten nähtäväksi. Sitten 

seuraa vaihe, jossa on keskityttävä intensiivisesti omaan työhönsä. Voiman pitää 

antaa jyllätä ja intuitiolle on annettava tilaa.  

 

Tutkimustyöni alkutaipaleesta lähtien minua ovat olleet tukemassa vanhempani ja 

 isovanhempani, appivanhempani ja  lähimmät ystäväni sekä aviomieheni. 

Lämpimät kiitokset äidilleni, joka sai minut alunperin lähtemään tälle tielle.  

Mieheni on myös ollut erityisenä tukenani ja jaksanut rinnallani niin myötä- kuin 

vastamäessäkin vihkipappimme sanoja lainaten. Hän on nähnyt työni raakileena, 

lukenut tekstejäni ja saanut minut yrittämään yhä enemmän. Lämpimät ja hellät 

kiitokseni kuuluvat lähimmilleni.  

 

Minulla oli onni saada käsikirjoitukseni yhdeksi lukijaksi professori Veli-Matti 

Värri. Arvostan suuresti hänen kasvatusfilosofista ajatteluaan ja kirjoitustapaansa. 

Sain häneltä osuvia kommentteja ja kannustavan kriittisiä korjausehdotuksia 

aiheeseeni liittyen. Tutkimusprosessin ja kirjoittamisen vaikeimmissakin 

vaiheissa ohjaajani, professori Eero Ropo, valvoi työni edistymistä ja rohkaisi sen 

loppuun saattamista sekä korosti omien näkökulmieni tärkeyttä. Erikoiskiitokset 

tutkimukseni olemassa olosta osoitan heille. 

 

Empiirisen aineiston tärkeyttä on vaikea sanoin kuvata. Tutkimukseen 

osallistuneet lukionuoret ovat olleet mahdollistamassa aineiston keräämisen. 

Tampereen kaupungin lukioille suurkiitokset siitä, että rehtorit antoivat 

tutkimusluvan ja lukiolaiset jaksoivat osallistua tutkimukseeni.  
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Tutkimukseni taustalla on joukko henkilöitä, jotka ovat eri tavoin edistäneet 

työtäni tietäen tai tietämättäänkin. Tutkimuksen alkuun pääsemisestä kiitän Maija 

ja Jorma Lehtovaaraa. Oili-Helena Ylijokea haluan kiittää antoisista ja 

rohkaisevista tieteenfilosofisista keskustelutuokioista. Kirsi Juhilalle, Anssi 

Peräkylälle ja Suvi Ronkaiselle osoitan kiitokseni erityisen mielenkiintoisista ja 

hyödyllisistä menetelmäkursseista. Muistan lämmöllä yleisesti kasvatustieteiden 

ja yhteiskuntatieteiden laitosten henkilökuntaa sekä kasvatustieteen laitoksen 

tutkijaseminaarilaisia 2000-2002 yleisistä tutkimukseen liittyvistä neuvoista. 

Lisäksi haluan kiittää August ja Lyydia Heinon stipendirahastoa taloudellisesta 

tuesta. 

 

 

02.04.2002 Tampereella, 

Arja Lundan 
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kohtaaminen lukiossa Martin Buberin dialogisuusfilosofian valossa 

Lisensiaattitutkielma, 170 sivua ja 4 liitesivua 

Kasvatustiede 

Huhtikuu 2002  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisensiaattitutkimuksen aiheena oli kasvatusfilosofisesta näkökulmasta tarkastella 

lukion opetustilanteiden dialogisuutta, jota lukionuoret kuvasivat vastaustensa ja 

elämäntarinoidensa kautta. Tarkoituksenani oli tuoda esille dialogisuusfilosofisen 

ajattelun merkittävyys ymmärrystä syventävänä ja vastuuta korostavana 

lähtökohtana. Dialogisen opetustilanteen tarkastelussa korostui oppilaan ja 

opettajan välisen kohtaamisen tärkeys ja luonne. Ensiarvoisen tärkeää on oivaltaa 

oppilaan kohtaaminen persoonana eikä opetuksen objektina. Tutkimuksen 

kohteena ovat olleet lukionuoret. 

 

Kolmiosaisen tutkimukseni I-osassa lähestyin aihetta teoreettisen 

esiymmärrykseni valossa. Teoreettinen esiymmärrykseni rakentui 

dialogisuusfilosofian (Martin Buber 1962; Veli-Matti Värri 1997), 

opetusfilosofian (John Dewey 1902, Jürgen Habermas  1984), hermeneutiikan 

(Helmut Danner 1995, Hans-Georg Gadamer 1975), heuristisen ajattelun (Clark 

Moustakas 1990) sekä pro gradu -tutkielmani kautta. 

 

Tutkimukseni II-osassa, empiirisessä osassa tulkitsin vastauksia heuristisen 

tulkinnan, diskurssianalyysin sekä metafora-analyysin avulla. Heuristinen 

menetelmä on työni metametodologinen menetelmä. Heuristisen ymmärtämisen 

kautta pyrin tavoittamaan dialogisuuden periaatteita oppilaiden vastauksista ja 

elämäntarinoista. 

 

Lopuksi kokosin tutkimukseni III-osassa keskeiset tulokset ja johtopäätökset. 

Määrittelin opetustilanteen dialogisuuden läsnäolevuudeksi, jossa oppilaan ja 

opettajan maailmat - vaikkakin vain ohimenevästi - voivat kohdata.  

 

Avainsanat: dialogi, opetusfilosofia, oppimistilanne 
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JOHDANTO 

Tutkimuksen peruskysymys: miten dialogisuus tulee esille lukiossa? 

 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten dialogisuus tulee esille lukioiden 

oppimistilanteissa. Tutkimusongelmiksi muodostuu se, minkälainen 

oppimistilanne sisältää dialogisuutta ja toisaalta se, miten dialogisuutta voidaan 

kehittää.  

 

Tutkimukseni keskeisenä ideana on oppilaan näkökulma lukion dialogisuudesta. 

Teoreettinen esiymmärrykseni rakentuu dialogisuusfilosofian (Martin Buber 

1962; Veli-Matti Värri 1997), opetusfilosofian (John Dewey 1902, Jürgen 

Habermas  1984), hermeneutiikan (Helmut Danner 1995, Hans-Georg Gadamer 

1975) sekä heuristisen ajattelun (Clark Moustakas 1990) kautta, jotka esittelen 

tutkimukseni I-osassa. 

 

Tutkimukseni II-osassa eli empiirisessä osassa tuon esille aikaisempia 

tutkimuksia aiheesta, selvitän tutkimustehtävän, tutkimusongelman, 

aineistonkeruumenetelmät ja aineistonanalyysimenetelmät. Heuristinen 

menetelmä on työni metametodologinen menetelmä. Pyrin tavoittamaan 

dialogisuuden periaatteita tulkitessani vastauksia ja elämäntarinoita heuristisen 

ymmärtämisen, diskurssi- ja metafora-analyysin kautta. Lopuksi esitän tulokset 

III-osassa, jossa arvioin myös kvalitatiivisen tutkimukseni tieteenfilosofisia ja 

metodologisia ratkaisuja ja perusteita. 
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I OSA: TEOREETTINEN ESIYMMÄRRYS 
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tarkastelen dialogisuutta erityisesti lukionuoren näkökulmasta. Tutkimukseni 

rakentuu pitkälle Martin Buberin dialogisuusfilosofiaan. Buberin 

dialogisuusfilosofiaa lähden tarkastelemaan Veli-Matti Värrin väitöskirjan avulla. 

Perustelen tutkimukseni oikeutusta kahdella näkökohdalla. Ensiksi 

oppimistilanteissa osapuolet ovat toisilleen ainutlaatuisia persoonia, jotka 

tarvitsevat aikaa toistensa kohtaamiseen. Toiseksi kasvatus on yhteiskunnassa 

usein vallan, markkinavoimien  ja ristiriitaisten pyrkimysten kohteena. 

Kasvatuksen päämääriin pyrkivät myös vaikuttamaan sellaiset tahot, joiden 

ensisijaiset tarkoitukset eivät ole kasvatuksellisia, kuten esimerkiksi talouselämän 

puolestapuhujat. Kasvatuksen tutkimisessa usein kovat arvot ja ulkonaiset 

(materiaaliset) seikat nostetaan esille. Nämä näkökulmat ovat tutkimukseni 

taustalla. 

 

Näin ollen tutkimukseni tavoitteena ei ole arvioida oppimistapahtuman ulkonaisia 

puitteita ja laatua. Tutkimuksessani en myöskään tarkastele oppimistapahtuman 

vaikuttavuutta, tehokkuutta tai taloudellisuutta. En lähde tutkimuksessani 

liikkeelle kehityspsykologisesta tai biologisesta näkökulmasta, vaan 

kasvatusfilosofisesta näkökulmasta.  

 

Martin Buberin valinta perustuu hänen filosofiseen merkittävyyteensä. Olen 

aiemmin selvittänyt opiskelijoiden näkemyksiä dialogisuudesta 

seminaaritilanteissa Tampereen yliopistossa pro gradu -tutkielmassani. Se on 

antanut pohjan tälle tutkimukselle ja toimii myös esitutkimuksena. 

Pyrkimyksenäni ei ole tarkastella Martin Buberin filosofiaa kriittisesti, vaan 

nostaa esille tämän keskeiset avainteemat konkreettisesti.  
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Etsin vastausta siihen, miten dialogisuus tulee esille lukiossa ja miten sitä voidaan 

kehittää. Tavoitteenani on koota lopuksi tutkimukseni keskeisiä tuloksia yhteen ja 

palata Buberin dialogisuusfilosofiaan. Tarkoituksenani on tuoda esille näkökulmia 

dialogisuudesta. Näen kasvatustapahtuman prosessina, joka etenee kasvatettavan 

omista, yksilöllisistä ehdoista ja mahdollisuuksista.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena ei ole antaa moralistista kuvaa opettajista, vaan 

tarjota soveltamiskelpoista tietoa arkipäivän kasvatus- ja opetustilanteisiin. 

Tavoitteenani ei ole myöskään antaa vastaukseksi ennalta-arvattavaa kritiikkiä 

dialogisuus -termiä vain näennäisesti apuna käyttäen. Tutkimuksessani olen 

pyrkinyt operoimaan kolmen dialogisuusperiaatteen varassa systemaattisesti. 

Dialogisuusfilosofiaa ei voida  täysin operationaalistaa, mutta kuuntelu, toisen 

näkökulmasta tietoiseksi tuleminen ja toisen ihmisyyden kunnioittaminen voidaan 

mielestäni ottaa tutkimuksen kohteiksi.  

 

Dialogisuuden kehittämisen vaatimuksena on persoona, oppilaan 

persoonallisuuden huomioiminen ja sen kunnioittaminen. Onnistumisen 

kokemukset ja vastaavasti epäonnistumisen tunteiden kohtaaminen ovat 

lukiolaiselle nuoruuden elämänvaiheessa ratkaisevia tilanteita, joissa hän tarvitsee 

opettajansa tukea. Aikuisen saatavilla oleminen on erityisen merkittävää. Nuori 

tarvitsee etsimisvaiheessaan aikuista, jonka kanssa keskustella omista 

näkemyksistään ja tavoitteistaan.  

 

Tutkimukseni toimii opetussuunnitelmatyön lähtökohtana kasvatusfilosofisen 

ajattelun siivittämänä. Koulun kehittäminen merkitsee - ei pelkästään koulun 

ulkoista - vaan myös sisäistä kehittämistä. Koulu on väline yhteiskunnassa ja 

päivittäinen elin- ja oppimisympäristö suurelle joukolle. Koulu-uudistukset ovat 

lähteneet siitä, mikä olisi toivottavaa ja tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Kouluissa 

ollaan tehty paljon teknologisia uudistuksia. Pehmeät arvot jäävät helposti 

kovien, teknologisten arvojen syrjäyttämäksi. Kehittämistyön pohjaksi tarvitaan 

myös syvällistä näkemystä koulun ja siellä tapahtuvan toiminnan perusluonteesta. 

(Isosomppi 1996, 17.) 

 

Kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa koulu-uudistukset mielletään yhä enemmän 

tehokkaan toiminnan tavoitteluna ja  tulosajatteluna. (Simola 1995, 15.) 
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Suomalaisissa koulunuudistusteksteissä tehokkuus ja oppijakeskeisyys, 

persoonallisuuden kasvu ja taloudellisuus voivat esiintyä sopusoinnussa toistensa 

kanssa, mutta kansainvälisen kilpailukyvyn takaaminen vaatii sellaisia tavoitteita 

koulu-uudistuksissa, jotka eivät aina kulje käsi kädessä näiden kanssa. 

Tehokkuutta tärkeämmäksi nousee sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta 

arvojen mukainen toiminta, kuten myös Isosomppi (1996) on todennut 

tutkimuksessaan. 
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TUTKIJAN IHMISKÄSITYS 

 
Oma lähtökohtani dialogisen vuorovaikutuksen perusteita selvittäessäni on 

olennaisesti Lauri Rauhalan (1983) holistisen ihmiskäsityksen mukainen. 

Käsitykseeni kokonaisvaltaisesta ihmisestä on vaikuttanut Rauhalan lisäksi 

erityisesti John Deweyn (1902) kasvatusfilosofia sekä Martin Buberin (1962) 

dialogisuusfilosofia. Pohtiessani ihmiskäsitystä tai kasvatustodellisuutta minulla 

on käytössäni ikään kuin kasvatusfilosofiset silmälasit, joiden kautta tarkastelen 

maailmaa. 

 

Oma näkemykseni perustuu myös Hollon (1959) näkemykseen kasvatuksesta ja 

kasvattajasta. Hänen mukaansa hyvän kasvatussuhteen määrittelyssä 

ulkokohtainen kuvaaminen voi johtaa harhaan, joten pohjimmiltaan hyvä 

kasvatussuhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja toisen 

kunnioittamiseen. Kestävä kasvatussuhde syntyy vain kahdenkeskisestä 

vuorovaikutuksesta. Kasvattajan asema on ikään kuin ansaittava jokaisen 

kasvatettavan kanssa erikseen. (Hollo 1959, 74-94). 

 

Tutkimuksessani näen oppilaat ja opettajan Lauri Rauhalan (1983) tavoin 

kokonaisvaltaisesti. Rauhala on kehitellyt kokonaisvaltaisen, holistisen 

ihmiskäsityksen fenomenologi Martin Heideggerin ajatuksista ja siitä, mitä 

ihminen on. Rauhala edustaa filosofista antropologiaa ja tämä tarkoittaa 

ihmistieteiden osalta sitä, mitä edellytetään ihmisestä tutkimuskohteena 

tutkimusta aloitettaessa ja tutkimusongelmia asetettaessa ja menetelmiä 

valittaessa. Ihmisen todellistumisen tapoja tutkittaessa tämä Rauhalan holistinen 

ihmiskäsitys on perusteltu ja tätä on myös Maija Lehtovaara (1992) käyttänyt 

väitöskirjassaan. (Varto 1992, 46.) 

 

Tässä tutkimuksessa määrittelen Lauri Rauhalan (1992, 24-25) mukaan oppilaan 

ja ihmisen vastoin perinteisiä ruumis-sielu -ajattelua kokonaisuudeksi, joka 

muodostuu tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta. Näin 
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myös Juha Varto (1992, 43-44) katsoo ihmisen olevan kompleksinen ilmentymä 

muiden elollisten tavoin. Ihmisessä on erilaisia todellistumisen tasoja, joita emme 

voi palauttaa sellaisenaan muihin tasoihin ilman, että menetämme jotain 

olennaista. Oppilasta tutkiessani voin rajata hänestä tarkastelun kohteeksi tietyn 

tason kuten oppilaan ympäristösuhteen, kulttuurisuuden tai  sosiaalisuuden. 

Oppilaan todellistumisen kompleksisuutta osoittaa se, että häntä on mahdollista 

tarkastella luonnonoliona, jonkun tietyn yhteisön jäsenenä, yksilönä, kehona tai 

henkisenä olentona. 

 

Varton (1992, 45) mukaan ihmisen kompleksisuuteen liittyy myös aika. Aika on 

yleisesti vallalla oleva ja fysikaalinen aikakäsitys olettaa ajan lineaariseksi, 

tosiaan tasalaatuisiksi, mitattaviksi hetkiksi. Varto muistuttaa, että tällaiselle 

aikakäsitykselle ei ole ihmisen kokemuksessa muuta vastaavuutta kuin kello, joka 

ei kuitenkaan mittaa ihmisen kokemusta. Tilalle on otettava kokemuksellinen 

käsitys ajasta. Tämä käsitys perustaa tutkimuksessani oppilaan arkikokemuksen 

luonteen kysymisen. 

 

Maailmakäsitys merkitsee tutkijan kokemusta maailmasta. Varton (1992, 32) 

mukaan tämä käsitys on usein eriytymätön. Elämismaailma tarkoittaa sitä 

yleisintä kokonaisuutta, jossa ihmistä voi tarkastella. Se on niiden merkitysten 

kokonaisuus, joka muodostuu yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, 

arvotodellisuuden ja yleisesti ihmisten välisten suhteiden kohteista. Nämä 

yksittäiset tutkimuksen kohteet saavat merkityksensä ja lähtökohtansa 

elämismaailmasta eli siitä kokemustodellisuudesta, joka on koko ajan läsnä ja 

valmiina, yhtäaikaa muuttuvana ja muutettavana. (Varto 1992, 23-24.) 
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TUTKIJAN VIITEKEHYS 

 
Tutkimuksessani ihmiskäsityksen ontologinen analysointi sisältää erittelyn 

tutkittavasta  ilmiöstä ja itsestäni tutkijana. Varton (1992, 31-32) mukaan 

tutkijakäsitykseen kuuluu lukuisia olemuksellisia määreitä, joilla voimme 

tarkastella itseämme tutkijoina suhteessa ympäristöömme ja yhteisöömme sekä 

luontoon ja muihin ihmisiin. Ihmiskäsitysanalyysin ja tutkija-analyysin tuloksena 

saatu kuva voi olla erilainen tieteellisestä lähestymistavasta riippuen.  

 

Tutkimuksessani edellytetään kasvatusfilosofista ihmiskuvaa, joka poikkeaa 

esimerkiksi biologisesta ihmiskuvasta. Tutkijan viitekehys antaa tietynlaiset 

”silmälasit” tutkimusongelmaa laadittaessa, menetelmiä valittaessa ja tuloksia 

analysoitaessa. Viitekehyksestä riippumatta tutkijan on kyseenalaistettava 

jatkuvasti toimintaansa ja mietittävä, estävätkö määrittelyt ja ”silmälasit” jotain 

tutkimuksen kannalta olennaista, joka olisi pitänyt ottaa huomioon. Limnellin 

(1994, 197) mukaan tutkijan on otettava huomioon myös vastuun ja eettisyyden 

vaatimukset tutkimuskohteesta ja tutkimuksen päämääristä. 

 

Heuristinen tutkimusotteeni oppilaan ja opettajan välisestä dialogisuudesta on 

lähtenyt hermeneuttisen ymmärtämisen myötä rakentumaan omien esioletusteni ja 

 kysymysteni muodossa sekä myöhemmin pohdiskeluni ja oivaltamiseni kautta. 

Aluksi esiymmärrystäni lisäsi pro gradu -tutkielmani. Tämän jälkeen 

hermeneuttinen kehä syveni avoimien kysymysten myötä, joihin lukiolaiset 

vastasivat. Hermeneuttinen kehä ei ole välillä sulkeutunut, vaan jatkuu 

elämäntarinoiden tarjotessa uutta tietoa dialogisuudesta. Ymmärtämisen 

laajeneminen on alusta pitäen vaatinut jatkuvaa sisäisen ymmärryksen tarkkailua 

ja aukikirjoittamista. Koska kyseessä on kasvatusfilosofinen lähestymistapa, 

päänsisäisen ymmärtämisen ja esioletuksien poissulkeminen olisi tuntunut 

mahdottomalta.  Kun liikutaan herkällä ja filosofisella alueella, on löydettävä 

siihen sopiva tapa lähestyä oppilaan arkikokemuksia ja subjektiivisia 

tuntemuksia. Esiymmärryksen tiedostamisesta huolimatta on vaikeaa tutkia 
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eksaktisti minkäänlaisella menetelmällä oppilaan ja opettajan välistä 

dialogisuutta. Tutkijan on hyvin helppoa asettaa oppilaan päälle tulkintakehikko 

ja vaientaa hänen äänensä saadakseen oma äänensä tilalle. Käsillä oleva tutkimus 

on vain osa sitä tietoa, joka voi olla alkuna uudelle tiedolle aiheesta.  

 

Identiteetin löytäminen 

 
Buberin (1953, 22-24) mielestä kasvattaja edustaa lapselle hänen 

maailmasuhteiden tulkitsijaa. Aikuinen toimii kuin tulkkina ikään kuin oman 

persoonallisen maailmasuhteen kautta. ”Se, mitä nimitämme kasvatukseksi, 

tarkoittaa maailman  vaikutuksen valikointia kasvattajaan koottuna ja hänen 

kauttaan. Ne maailman voimat, joita kasvatettava tarvitsee olemuksensa 

rakentamiseen, kasvattajan tulee lukea maailmasta ja imeä itseensä.”(Buber 

1953, 23, 44). 

 

Samalla tavoin kuin Buber (1953) näkee aikuisen toimivan tulkkina lapselle 

voidaan mielestäni nähdä opettaja tulkkina oppilaalle. Vaikka nuori on mielellään 

aikuisen kanssa kaverillisesti, niin vain kaveriensa kanssa hän kokee itsensä 

vertaiseksi. Aikuiselta hän tarvitsee ymmärtämystä ja kiinnostusta kokeiluilleen ja 

etsimiselleen, mutta samalla rajoja ja niiden tuomaa turvallisuutta. Aikuinen on 

tärkeä turva johdonmukaisuudessaan. Nuoren kuunteleminen ja tuen antaminen 

on tärkeää, koska nuori vasta jäsentää elämäänsä aikuisen avulla. (Pyykkö 1994, 

61.)  

 

Identiteetin eli minuuden kriisiä voidaan kuvata termillä psykososiaalinen kriisi. 

Tämä kriisi liittyy nuoren reaktioihin ja suhtautumiseen vallitseviin sosiaalisiin 

oloihin ja nuoren oman minuuden etsimiseen. Nuoren kriisiä suhteessa 

yhteiskunnan normeihin ja kulttuurin arvoihin voidaan kuvata termillä 

sosiokultturelli kriisi. Tässä painopiste on nuoren vuorovaikutuksessa toisaalta 

yhteiskunnan normiston ja toisaalta perinteisten arvojen ja ihanteiden kanssa. 

Nuoreen kohdistuu sekä ulkoa- että sisältäpäin hänen lapsuudessaan 

omaksumiensa arvojen ja normien taholta ristikkäisten odotusten ja vaatimusten 

paine, jossa nuori vähitellen omaksuu oman näkemyksensä asioihin. (Hägglund et 

al. 1978.) 
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Nuoruusiän kesto vaihtelee, mutta se on pitkä ajanjakso ihmisen elämässä. Nuoret 

ovat aikuisten mielestä vaaroille alttiita ja siksi heitä täytyy suojella ja ohjata. 

Nuoruutta painotetaan muuttumisen ja kasvun sekä uusien ratkaisujen ja 

mahdollisuuksien aikana. Nuoruusiän kriisi onkin luonteeltaan kasvukriisi, joka 

liittyy tähän elämänvaiheeseen luonnostaan ajoittuviin lukuisiin ja syvälle käyviin 

muutoksiin. Tällainen kriisivaihe on Eriksonin (1968) mukaan onnistuneesti 

läpikäytynä perusta aikuisuudelle. (Kriisi merkitsee tässä sellaista kasvukriisiä, 

johon liittyy ikään kuin jokin elämän taitekohta tai murros jonkin asian 

kehityksessä.) 

 

Luovuudesta, erilaisista taide-elämyksistä ja aikaansaannoksistaan nuori voi saada 

korjausta itsetunnon menetykselle. Luovat aikaansaannokset antavat uutta 

omanarvontunnetta ja mahdollistavat ajatusten vaihtoa muiden ihmisten kanssa. 

(Hägglund et al. 1978.) Eriksonin (1968) mukaan nuoruuden etsintä- ja 

muuttumisvaiheeseen liittyy osana myös entisten ihmissuhdekriisien ja 

vaikeuksien uudelleen aktivoitumista ja läpikäymistä. Nuoren on törmättävä 

uudelleen aiempien vuosien kriiseihin ja löytää niiden kautta pysyviä ihanteita ja 

päämääriä lopullisen identiteettinsä tukivarustuksiksi.  

 

Tärkeintä aikuistuvan nuoren kehityskulussa on aikuisen tuki. Aikuisen tulee olla 

saatavilla, kuunnella ja keskustella neuvomatta ja ohjaamatta liikaa. Nuoren on 

saatava etsiä oma tiensä, tekemällä omat virheensä ja oppimalla niistä itse. 

Tärkeintä on auttaa nuorta välillä pysähtymään ja pohtimaan omaa elämäänsä. 

Nuori tarvitsee toisia nuoria, mutta kriiseissä ennen kaikkea turvallista aikuista, 

jolla on kiinnostusta ja aikaa. (Pyykkö 1994, 35.) 

 

Oppilas ja opettaja - kulttuurisesti tuotettuna 

 

Opettajan ja oppilaan käsitteillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että opettaja 

on kasvattaja ja oppilas kasvatettava.  Kasvatuksessa on aina kysymys kahden 

osapuolen, kasvattajan ja kasvatettavan välisestä vuorovaikutuksesta. On erilaisia 

käsityksiä siitä, miten aktiivinen ja näkyvä kasvattajan tulisi olla. Väljästi 

määritellen kasvattaja on jokainen, joka tarkoituksellisesti pyrkii edistämään 
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toisen ihmisen kehitystä (Hirsjärvi & Huttunen 1993, 32; Heinonen 1989, 67.) Jos 

kasvattajan käsitettä halutaan rajata siten, että se ei ole aivan synonyymi 

ohjaajalle, tutorille tai opettajalle, voidaan ottaa esille vanhemmuuden 

näkökulma. Opettajana oleminen on lyhytaikaista ja sillä on tietty spesifi 

tarkoituksensa, joten vaativassa merkityksessä kasvatussuhdetta kaikkiin 

oppilaisiin ei välttämättä synny. Opettajasta voi tulla kasvattaja myös 

syvemmässä merkityksessä.  

 

Opettajan tehtävänä on opettaminen ja oppilaalla on oikeus opetukseen. Oppilaita 

varten laaditaan opetussuunnitelma, johon opetus perustuu. Filosofiassa jokainen 

yksilö on subjekti, jolla tarkoitetaan ajattelevaa, tajuavaa ja toimivaa oliota. 

Persoonalla tarkoitetaan ihmistä tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimivana 

olentona, jonka kokonaisuuden määreisiin kuuluu myös yksilöllisyys. 

 

 Lauri Rauhalan (1997, 66) määrittelyn mukaan persoonalla tarkoitetaan:” 

Ihmisen kokonaisuutta, johon tajunnallisuus yhtenä vain suhteellisen itsenäisenä 

olemuspuolena kuuluu, kutsun persoonaksi.” Subjektifilosofia on ihmisen 

olemisen tutkimusta, joka käsittelee ihmisen tietoisuutta ja maailmankuvaa. 

Lähestymistapani ole tässä tutkimuksessa biologinen tai  kehityspsykologinen, 

vaan liikun kasvatusfilosofian alueella. Martin Buberin tavoin voidaan ajatella 

tutkimuksen lähtökohdaksi :” Tämän päivän psykologia on taipuvainen 

ajattelemaan, että ihmissielun moninaisuus on palautettavissa yhteen ainoaan 

alkuelementtiin - libidoon, pätemistarpeeseen tai sen kaltaisiin. On aina uudelleen 

vastoin tällaisia sielunköyhdyttämis-doktriineja ja -menetelmiä viitattava 

inhimillisen sisäisyyden alkuperäiseen moninaisuuteen, jossa yksikään ääni ei ole 

palautettavissa toiseen eikä ykseys ole analyyttisesti ratkaistavissa, vaan se on 

vain nykyisessä asiayhteydessään mahdollista saada tarkkaavaisesti 

kuulostelemalla selville”. (Buber 1953, 16.) Martin Buberin sanoin lapsi on 

todellisuus (eine Wirklichkeit). ”Lapsi, ei vain yksittäinen tai yksittäiset lapset, 

vaan lapsi itsessään, on todellisuus. (Buber 1953, 11.) 
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TEORIANMUODOSTUS 

Hermeneuttinen ymmärtäminen 

 
Termi hermeneutiikka  on peräisin kreikan kielestä ja sillä on kolme merkitystä: 

ilmaista, selittää ja tulkita. Kaiken taustana on näkemys siitä, että jotakin pitää 

siirtää ymmärrettäväksi.(Danner 1995, 223.) Myöhäisantiikissa hermeneia 

tarkoitti kykyä vastavuoroiseen mielipiteiden vaihtoon, kääntämiseen sekä 

viestimisen tekniikkaan. (Kusch 1986, 13.) 

 

Martin Kusch (1986, 11-12) tarkentaa, että hermeneutiikka on tekemisissä 

ymmärtämisen ja tulkitsemisen ongelmien kanssa. Aihe on keskeinen useissa 

erityistieteissä kuten analyyttisessä ja fenomenologisessa filosofiassa. 

Hermeneutiikan keskeisiä ongelmia ovat kuitenkin esimerkiksi tekstin tulkinta ja 

sen historialliset ehdot, ihmisen ymmärtävä luonne, positivismin kritiikki, 

keskustelu ja pragmatiikka, teleologinen ja rationaalinen teonselitys, historismi ja 

universaali rationalismi. Oikotietä hermeneutiikan ymmärtämiseen ei ole missään 

tapauksessa. Helmut Danner (1995, 221) käsittelee hermeneutiikkaa kasvatuksen 

diskurssissa pragmaattisesta näkökulmasta. Hermeneutiikka rajoittuu usein vain 

tekstien tulkinnaksi, vaikka ymmärtäminen ei kuitenkaan koske hermeneuttisessa 

kontekstissa pelkästään tekstejä: 

”… olemme tekemisissä hermeneuttisen prosessin kanssa, kun toimimme ihmisten 

(human beings) ja ihmisten tuottamien asioiden (human products) kanssa”.  

 

Dannerin (1995, 222-223) mukaan kasvatustapahtumilla on yhteinen 

perusmerkitys. Aikuiset haluavat auttaa ei-aikuisia kasvamaan. Kasvatuksen 

kentällä voidaan hänen mukaansa havaita hermeneuttisen ajattelutavan 

mahdollinen laajuus ja merkitys. Kasvatuksen ammattilaiset samoin kuin 

teoreetikot eivät ole pelkästään tekemisessä kirjojen kanssa, vaan lisäävät tietoaan 

ja kokemuksiaan kasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa. Hermeneuttista 

ymmärtämista tapahtuu aina, kun ihminen kohtaa toisen ihmisen.  

 

Ymmärtäminen on Dannerin (1995, 222-223) mukaan erotettava selittämisestä ja 

ymmärtäminen hermeneuttisena terminä sen laajemmassa merkityksessä on 



 
 

 

 

16

erotettava arkikielen ilmaisusta ymmärtää. Hermeneutiikka tarkastelee 

ymmärtämistä tajunnallisessa mielessä. Hermeneuttinen ymmärtämisprosessi 

voidaan kuvata kehämäisenä, koska ymmärrettävä asia edellyttää 

esiymmärtämistä. Hermeneuttinen kehä voidaan kuvata myös toisin kuin 

Dannerin (1995, 236) esittämällä tavalla.  

 

Itse hahmotan hermeneuttisen kehän spiraalinomaisena, kasvavana ja muuttuvana 

ymmärtämisenä Hans-Georg Gadamerin (1976) tavoin. Gadamerin malli kuvaa 

myös jatkuvan oppimisen prosessia, jossa yhä uudelleen paljastuu tietomme 

rajoittuneisuus, ennakkoluuloisuus ja perspektiivimäisyys. Tällaista  

oppimisprosessia Gadamer kuvaa tarkemmin hermeneuttisen kokemuksen 

käsitteellä. Kokemuksessa tapahtuu jotakin tulkitsijalle itselleen: hän kokee 

jotakin odottamatonta. Kokemus on ennen kaikkea ”asia ei olekaan kuten luulin” 

-kokemusta. Siihen liittyy olennaisesti kivun ja tuskan elementit. Tällöin 

ennakkokäsitykset asioista muuttuvat ja tällä tavalla ihminen voi kasvaa. 

Käytännössä  kasvatuksessa hermeneuttinen kehä muodostuu kasvatusteorian ja 

kasvatustodellisuuden sekä käytäntöjen välille. Käytännössä kasvattajat ja tutkijat 

arvioivat erilaisia vaihtoehtoja teorian ja käytännön välillä. Teoria avaa käytäntöä 

ja kasvatustodellisuutta ymmärrettävämmäksi, kun taas kasvatuskäytännöt antavat 

horisontaalista ulottuvuutta teoreettiselle ymmärtämiselle. (Danner 1995, 234-

237; Koski 1995, 102-103, 115.)  

 

Hermeneutiikan merkitys (Danner 1995, 240-241) kasvatuksen kontekstissa on 

laajempaa kuin vain tekstien tulkintaa. Tarkastelun kohteena on myös 

kasvatustodellisuuden ymmärtäminen. Kun tutkija reflektoi tätä todellisuutta, hän 

tuntee myös tarvetta ymmärtää sitä. Teorian tarkoituksena on selventää ja tulkita 

kasvatustodellisuutta. Kasvatuskäytäntöihin puolestaan liittyy aina jokin teoria, 

joskus reflektoimattomanakin. Kasvatusteoria ja käytäntö liittyvät toisiinsa 

kehämäisesti. Käytäntö edellyttää teoreettista esiymmärrystä ja toisaalta taas 

teorian ennakkoehtoina on käytäntö.  

 

Tutkimukseni teoria koostuu kasvatuskäytäntöä koskevista teorioista. Näitä ovat 

erityisesti opetussuunnitelmateoriat ja Deweyn kasvatusfilosofia (1902) sekä 

vuorovaikutuksen teoria (Habermas, 1984). Nämä tarjoavat esiymmärrystä 

opetuksesta, oppimisesta, opetussuunnitelmista, lukionuorista ja 
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vuorovaikutustilanteesta. Teoriat ovat osa esiymmärrystäni ja 

ennakkokäsityksiäni aiheesta, jota tutkin buberilaisen dialogisuusfilosofian 

valossa. Kasvatustodellisuus voi käytännössä osoittautua  teorioista huolimatta 

”uudenlaiseksi kokemukseksi” itselleni, johon en ole osannut varautua. Näiden 

teorioiden kautta minulle on kuitenkin spiraalinomaisesti muodostunut 

esiymmärrys niistä asioista, joita olisi otettava huomioon dialogisuusfilosofiaa 

tutkiessani.  

 

Käytännössä dialogisuusfilosofian ehdot voivat tulla esille lukiossa eri tavoin, 

mitä tutkija on osannut odottaa. Tavoitteenani on, että tutkimuksen edetessä ja  

esiymmärrykseni kehittyessä asiasta ennakkokäsitykseni muuttuvat ja tietoni 

oppilaan ja opettajan välisestä dialogisuudesta lisääntyy. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää paremmin, miten dialogisuus tulee esille lukiossa sekä 

sitä, miten dialoginen kohtaaminen siellä tapahtuu. Kasvatuksen teoreettinen 

tarkastelu ei kohdistu vain kasvatustilanteisiin vaan myös kasvatuksen historiaan. 

Todellinen hermeneuttinen saavutus on, kun tutkija ymmärtää 

kasvatuskäytäntöjen ja -filosofioiden taustalla olevat teoriat ja niiden lähtökohdat. 

Tutkimuksessani kentälle oli palattava etsimään jatkuvasti uutta tietoa eri 

menetelmillä. Aluksi minulle riittivät teorioiden kautta muotoilemani avoimet 

kyselylomakkeet. Analysoituani ne, tunsin tarvitsevani yhä syvempää ja 

tarkempaa tietoa. Elämäntarinoiden kautta esiymmärrykseni kasvoi ja tietoa 

kasvatustodellisuudesta kertyi lisää. 

 

Maija Lehtovaaran (1994, 23-24) mukaan kaiken hermeneutiikan ytimenä 

voidaan pitää näkemystä tiedon ja totuuden kietoutumisesta ajallisuuteen. 

Hermeneutiikan metodisessa käytännössä tutkimusprosessin katsotaan etenevän 

spiraalinomaisesti kohti syvempää ilmiön tulkintaa. Tähän käytäntöön kuuluu 

olennaisesti, että tutkija koko ajan korjaa ennakkokäsityksiään, luopuu 

epätarkoituksenmukaisista sitoumuksistaan ja voi ymmärtämisensä selkiytyessä ja 

syvetessä myös muuttaa ongelmanasetteluaan. (Siljander 1988, 118.) 

Ymmärrämme asiat aina jostakin näkökulmasta, jossakin yhteydessä ja omat 

merkitysyhteytemme, horisonttimme määräävät sitä, miten vastaanottamamme 

asian muokkaamme. 

Heuristinen tutkimus 
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Clark Moustakas (1990, 9-11) löysi heuristisen tutkimuksen etsiessään sanaa, 

joka merkitsevästi tarkoittaisi prosessia, jonka hän uskoi olevan olennaista 

inhimillisen kokemuksen tutkimuksissa. Perusmerkitys sanalle heuristinen 

(heuristic) tulee kreikan kielen sanasta heuriskein, joka tarkoittaa keksimistä tai 

löytämistä, joka viittaa sisäisen etsinnän prosessiin ja sen kautta löydetään 

kokemuksen luonne ja merkitys sekä kehitetään metodit ja menettelytavat 

lisätutkimuksille ja analyyseille. Tutkijan oma minä (the self) on läsnä koko 

prosessin ajan. Syvenevän ilmiön ymmärtämisen kautta myös tutkijan itse-

tietoisuus ja -tuntemus (self-awareness, self-knowledge) lisääntyvät. Heuristinen 

prosessi liittää luovasti yhteen tutkijan omat, sisäiset tapahtumasarjat ja -

havainnot (self-processes and self-discoveries). 

 

Heurismin sukulaissanana pidetään sanaa eureka, joka on alunperin tarkoittanut 

”aha”-ilmiötä. Systemaattisena ja järjestelmällisenä ihmisen kokemuksen 

tutkimisen muotona heuristista menetelmää on alettu käyttää Moustakasin vuonna 

1961 julkaisemasta ”Loneliness” -teoksesta lähtien. Myöhemmin häneltä on 

ilmestynyt jatkoa heuristisesta tutkimuksesta ”Loneliness and Love” (1972) sekä 

”The Touch of Loneliness” (1975). Heuristisen metodologian kehitykseen ovat 

vaikuttaneet myös Martin Buberin vuorovaikutus- ja dialogitutkimukset. 

 

Moustakasin (1990, 11) mukaan heuristinen prosessi on tapa saada tietää ja 

selvittää. Tutkijan tietoisuudessa esittäytyvä havainto, mieli, intuitio tai tieto 

”esittää kutsun” lisävalaistuksen saamiseksi. Tällaisessa prosessissa tutkijan oma 

”itse” (the self of the researcher) valaistuu tietämyksen laajentuessa. Heuristisen 

tutkimusotteen omakseen tunteva tutkija joutuu sitoutumaan jo tutkimuksen 

alusta lähtien jatkuvaan, oman sisimpänsä kuunteluun ja tarkkailuun. Tutkijan 

oma sisäinen viitekehys on tavallaan myös koko tutkimuksen viitekehys. 

(Moustakas 1990, 26.) Tutkimusprosessin aikana tutkijalle usein muodostuu 

kysymyksiä, joihin hän etsii vastauksia. Heuristisen orientaation valinta on 

luonnollista aiheeni kannalta, koska dialogisuus vuorovaikutuksesta oppilaan ja 

opettajan välillä on monimuotoinen ja inhimillinen kokemus. Elämäntarinoiden 

muodostama aineisto vaatii tutkijalta hiljentymistä oppilaiden kokemuksille. 

Heuristisessa tutkimusorientaatiossa dialogi oman itsensä kanssa on merkittävä 

osa sitä, prosessia, jossa myös reflektiivisyys ulkoisen maailman ja oman sisäisen 
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maailman välillä korostuu. Intuitio toimii tutkijan oppaana auttaen löytämään 

kätkettyjä merkityksiä syventäen ja laajentaen samalla tietämystä. (Moustakas 

1990, 12, 23-24.) 

 

Moustakasin (1990) mukaan äänetön ja sisimpään kätketty tietämys (tacit 

knowing, tacit knowledge) on heuristisen tutkimusprosessin yksi perimmäisistä 

käsitteistä. Heuristinen dialogi vaatii tutkijaa kohtaamaan asiat ja ilmiöt yhä 

uudestaan. ”Kaikkien heuristisen tutkimuksen käsitteiden pohjimmaisena, kaiken 

heuristisen tutkimuksen perustana on äänettömän, sanattoman tiedon paljastava 

voima.” (Moustakas 1990, 20). Moustakasin (1990, 39) mukaan  tyypillisin tapa 

tehdä heuristista tutkimusta  ovat mm. haastattelut, jotka tapahtuvat dialogin 

muodossa, ei jäykkiin aikatauluihin sidottuina. Koska aineistoni läpikäyminen 

tapahtuu sanatarkasti kirjoitetun tekstin kautta, menetelmä sopii käsillä olevaan 

tutkimukseen hyvin, sillä tutkimusaineistonani ovat lukionuorten vastaukset ja 

elämäntarinat. Diskurssianalyyttinen lukutapa toimii tässä heuristisen prosessin 

tavoin. Diskurssianalyysi ja metafora-analyysi esittää kutsun lisävalaistuksen 

saamiseksi. 

 

Heuristinen metodologia tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden pyrkiä saavuttamaan 

kuvauksia ihmisen syvimmistä, sisäisistä kokemuksista. Tällaisia kuvauksia 

voivat olla kuvaukset tilanteista, tapahtumista, keskusteluista, tunteista, 

ajatuksista, arvoista ja uskomuksista. Heuristinen tutkimusalue antaa varsin laajan 

skaalan. Heuristinen ote mahdollistaa myös sen, että tutkija voi kerätä otteita tai 

kokonaisia kappaleita asiakirjoista, kirjeenvaihdoista, nauhoituksista tai 

elämänkerroista. Tutkija voi johtaa kokemukseen ja tietämykseen liittyvän 

raakamateriaalin suoraan empiirisestä maailmasta, koska hänen on mahdollista 

kerätä yksityiskohtaisia kuvauksia, suoria lainauksia, tapausdokumentteja yms. 

Tämän tyyppinen kvalitatiivinen tutkimus ottaa huomioon kokijan eli tutkittavan 

viitekehyksen. (Tunturi & Åkerberg 2000, 76.) 
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Heuristisen tutkimuksen vaiheet (Moustakas 1990, 27-32, Kurki 1995, 129): 

 

Sitoutuminen aiheeseen (the initial engagement) 

Tutkija on kiinnostunut aiheestaan intensiivisesti, suorastaan intohimoisesti. 

Aloitusvaiheessa tutkija käyttää hyväkseen minän äänettömiä dimensioita ja sallii 

intuitiiviset tuntemukset. 

 

Vajoaminen aiheeseen (immersion) 

Tutkija elää tässä vaiheessa ollessaan kysymystensä kanssa sekä hereillä ollessaan 

että nukkuessaan. Tutkijan ymmärrys aiheestaan kasvaa vähitellen. 

 

Haudonta (incubation) 

Tutkija vetäytyy tässä vaiheessa aiheensa parista kokonaan toisaalle. Siitä 

huolimatta tämän vaiheen aikana tapahtuu kasvua, sillä alitajuisesti tutkija 

työskentelee selvittääkseen omalta osaltaan tutkimuksen ongelmia. 

 

Valaistus (illumination) 

Valaistumisen prosessi tapahtuu luonnostaan, kun tutkija on avoin ja 

vastaanottavainen äänettömälle (tacit) tietämykselle sekä intuitiolle. Tutkija alkaa 

tiedostaa ongelmien ominaisuuksia. Tässä vaiheessa reflektion merkitys alkaa 

korostua tutkimusprosessissa. 

 

Kehittely, selvittely (explication) 

Tutkijan on nyt mahdollista tutkia täysin voimin sitä, mikä hänen 

tietoisuudessaan on herännyt. Aiheen monipuolinen fokusointi ja itsetutkiskelu on 

tarpeen. Tässä vaiheessa tutkijan on helpompi eritellä ja liittää yhteen 

tutkimuksen osia. 

 

Luova synteesi (creative synthesis) 

Heuristisen tutkimusprosessin viimeisin vaihe on Moustakasin mukaan luova 

synteesi. Tähän vaiheeseen päästään sisäisten, piilossa olevien (tacit) sekä 

intuition voimien avulla. Tavallisesti tässä vaiheessa tutkija kirjoittaa 

tutkimuskertomuksen (raportin), mutta kyseeseen voi tulla luovan synteesin 

esittäminen myös jossain muussa muodossa esimerkiksi runona, piirroksena, 

maalauksena tai tarinana. 
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Samaan tapaan kuin tässäkin tutkimuksessa, heuristisessa tutkimuksessa vaiheet 

etenevät toisiinsa kietoutuneina. Asioiden ymmärtäminen ei heuristisessa 

tutkimusprosessissa etene suoraviivaisesti. Lopullinen eksplikointi tapahtuu 

vähitellen dialogissa erilaisten aineistojen ja keskustelujen kautta. (Kurki 1995, 

130.)  
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DIALOGISUUDEN KÄSITE 

 
Dialogisuuden käsite sekä dialogiopetuksen idea ovat vilkkaan kansainvälisen 

keskustelun kohteena. Keskustelu dialogista opetuksen periaatteena alkoi 50-

luvulla Saksassa lähinnä Martin Buberin dialogifilosofian innoittamana. 

Kirjallisuudentutkija ja kielitieteilijä Mihail Bahtinin dialogifilosofia on toinen 

kivijalka  tämän päivän dialogiopetusta koskevassa keskustelussa, kuten Rauno 

Huttunen toteaa artikkeliväitöskirjassaan. (Huttunen 1999, 48.) 

 

Edustaako dialogifilosofia ratkaisevaa käännettä koko länsimaisessa filosofisessa 

ajattelussa, sitä on vaikea sanoa, vaikka niin onkin väitetty. Kasvatusfilosofiassa 

dialogifilosofialla on uutta annettavaa. Uskon Huttusen (1999) tavoin, että 

opetuksesta ja opetuksen filosofiasta ei tulevaisuudessa voida puhua ilman 

dialogin käsitettä.  

 

Dialogiopetus-termiä käytetään monessa yhteydessä huolettomasti ilman 

perusteluja. Sillä voidaan tarkoittaa dialogin tai keskustelun hyväksikäyttöä 

opetustilanteessa, jolloin siltä puuttuu yhteys dialogifilosofiaan. Dialogifilosofia 

ei ole vain pedagoginen kikka, jossa näennäinen dialogi olisi vain yksi 

pedagoginen menetelmä. Näennäisessä, pedagogisessa menetelmässä on kysymys 

siitä, että oppitunnilla keskustelee ”tietävä opettaja” ja ”tietämätön oppilas”. 

Dialogifilosofiassa dialogisuus ymmärretään paljon syvällisemmin. Platonin 

esittämät myöhäisdialogit ovat noviisin ja mestarin keskustelua, joita voidaan 

pitää Huttusen (1999) mukaan ”pedagogisina dialogeina”.  

(Huttunen 1999, 48-49.) 
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MARTIN BUBERIN DIALOGISUUSFILOSOFIA 

 
Tässä tutkimuksessani dialogisuus merkitsee prosessia, joka voi kehittyä koko 

ajan. Dialogisuus voi myös murentua, mutta antaa tilaa uudelle dialogisuudelle. 

Martin Buberin ontologiassa Minä-Sinä -yhteys on ihannekuvana ihmisen 

kasvulle. Vastakohtana tällaiselle yksilölle on minäkeskeisesti maailmaan 

suuntautuva ja suhtautuva olento, joka ei välitä muista. Dialogin saavuttaminen 

tulee mahdolliseksi, kun toinen ihminen kohdataan ainutkertaisena olentona. 

Dialogisuudella tarkoitetaan sellaista toisen kohtaamista, joka tapahtuu "hyväksyn 

sinut sellaisena kuin olet" -asenteella. Kaikki aito oleminen on Minän rajojen 

ylittämistä ja kohtaamista. Dialogilla on tässä eettinen merkitys. Minän ja Sinän 

kohtaamisessa on kyse ihmisarvon kunnioittamisesta, mitä myös Värri korostaa 

väitöskirjassaan. (Buber 1993, 91; Värri 1997, 78-79.) 

 

Buberin (1962) dialogisuusfilosofia merkitsee sitä, että kasvattajan ja 

kasvatettavan välillä ei voi olla pelkästään Minä-Sinä -suhteita, koska kasvattajan 

tarkoitus on vaikuttaa kasvatuksella toiseen ihmiseen. Tästä syystä kasvatussuhde 

ei voi perustua täyteen molemminpuolisuuteen. Värri (1997) pitää 

kasvatussuhdetta dialogisten suhteiden erityistapauksena. Hänenkään mukaan 

tämä ei voi olla täydellisesti molemminpuolista, koska kasvattaja on 

kasvatettavalleen ensisijainen maailmankantaja, maailman olennaisten 

merkitysten ja arvojen välittäjä.  

 

Kasvattajan kokemus on kasvatuksellisten tarkoitusten vuoksi yksisuuntainen. 

Kasvattaja voi kokea suhteen molemmat puolet ja elää yhteiset tilanteet myös 

kasvatettavan näkökulmasta. Suhde menettäisi kasvatuksellisuutensa, jos 

kasvatettava alkaisi eläytyä kasvattajansa kasvatuskokemuksiin  ja -motiiveihin. 

Kasvatussuhteesta tulisi Buberin (1962) mukaan ystävyyssuhde sen muuttuessa 

täydellisesti molemminpuoliseksi suhteeksi. Ystävyyssuhteissakin voi kuitenkin 

olla kasvattavia kokemuksia, mutta ilman kasvatustarkoituksia. Kasvatussuhde 
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eroaa ystävyyssuhteesta kasvatustarkoitustensa ja kasvatuksellisen 

suuntautuneisuutensa vuoksi. (Buber 1962, 166-168; Värri 1997, 91-92.) 

 

Buberin kasvatusetiikka voidaan Värrin (1997) mukaan kiteyttää kolmeen 

periaatteeseen: 

1)   Kuunteleminen, jolla tarkoitetaan   kasvattajan kuuntelevaa asennetta. 

2) Tietoiseksi tuleminen, joka puolestaan merkitsee kasvatettavan yksilön 

erityisistä tarpeista tietoiseksi tulemista.  

3) Kasvatettavan hyväksyminen, mikä edellyttää kasvatettavan ainutlaatuisen 

elämän ehdotonta hyväksymistä ja kunnioitusta.  

Kolmas periaate on näistä kaikkein tärkein. Näillä edellytyksillä kasvattajan ja 

kasvatettavan välille syntyy todellisuus, molemminpuolisuus, joka säilyy 

dialogisuutena, vaikka kasvattaja ei olisikaan jatkuvasti tekemisessä 

kasvatettavansa kanssa. Kasvatussuhteet perustuvat näin ollen kaksisuuntaiseen 

emotionaaliseen kokemukseen. 

 

Kasvattaja voi tunnistaa kasvatettavan tarpeet vain toisen huomioon ottavassa 

suhteessa. Vain dialogissa kasvattaja voi oppia, mitä hänen kasvatettavansa 

tarvitsee. Kasvatettavansa kautta kasvattaja saa syvemmän tuntemuksen ihmisen 

yleisistä kasvun ehdoista, mutta merkittävintä on, että hän joutuu tutustumaan 

omienkin kykyjensä ja tietämyksensä rajoihin. Kasvatusdialogissa paljastuu myös 

kasvattajan tietämys itsestään ja omista kyvyistään ja siitä, mitä hän kykenee vielä 

antamaan. Kasvattajan olisi oltava valmis tarkistamaan omia käsityksiään ja 

hänen on hyväksyttävä itsekasvatus olennaiseksi osaksi dialogista suhdetta. 

Itsekasvatuksellaan kasvattaja orientoituu kasvatuksen perustaan, mikä ilmenee 

hänen kasvatuskäytännöissään. (Värri 1997, 93.) 
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BUBERIN TAUSTASITOUMUKSET 

 
Juutalaisfilosofi, Martin Buber (1878-1965) on tehnyt tulkintaa sionismista 

dialogifilosofiansa mukaisesti. Hänen tulkintansa on hyvin suvaitseva ja 

humanistinen. Buber eli suurimman osan elämästään Saksassa, mutta vuonna 

1938 hän muutti Palestiinaan, jossa hänet nimitettiin pian professoriksi 

Jerusalemin yliopistoon. Hän perusti vuonna 1942 eräiden muiden siionistien 

kanssa Ihud-liikkeen, jonka tarkoituksena oli edesauttaa arabien ja juutalaisten 

binationaalisen kansakunnan syntymistä (Pietilä 1993, 11.)  

 

Buber ei ollut ensimmäinen eikä ainoa dialogifilosofian edustaja. Buberin 

käsityksiin vaikutti merkittävästi Ludwig Feuerbachin filosofia ihmisten välisistä 

suhteista. Ajatukseen ihmisen ja Jumalan välisestä dialogista Buber sai vaikutteita 

hasidismista, joka oli itä-eurooppalainen juutalainen liike. (Pietilä 1993, 11.)  

 

Buber esitti dialogifilosofiansa perusteesit kirjassaan Minä ja Sinä (1993, alkuper. 

1923). Hänen radikaali kritiikki länsimaista filosofiaa kohtaan on siinä, että hän ei 

ota lähtökohdakseen metafyysistä subjektia, kuten tietoteoreettinen ego 

kartesiolaisessa tai kantilaisessa mielessä käsitetään, eikä myöskään Hegelin 

absoluuttista ideaa, vaan Minän ja Sinän välissä olevan alueen, välitilan. Tuo tila 

syntyy Minän ja Sinän kohtaamisessa. Buber ei usko ihmisen olevan erillisissä 

Minissä tai Sinissä, vaan niiden välissä eli Minä-Sinä -suhteessa. Se Minä ja 

itseys, joka suhtautuu ja suuntautuu maailmaan  sekä monologisesti että 

dialogisesti, ei oleile eristyneessä yksilössä (Descartes, Kant) eikä 

yhteiskunnallisessa tai kollektiivisessa tajunnassa (Marx, Durkheim), vaan on 

välissä (Zwischen, in-between). (Huttunen 1999, 50.) 

 

Buberin Feuerbach –tulkinta 

 
Martin Buberin ajattelun lähtökohdat ovat Minä ja Sinä -teoksen suomentajan 

Jukka Pietilän mukaan (1995, 12-13) keskeisesti peräisin 1700-luvun 

itäeurooppalaisesta juutalaisesta uskonnollisesta liikkeestä, hasidismista. Tämän 



 
 

 

 

26

liikkeen lisäksi Buberin ajatteluun ovat vaikuttaneet Nietzsche, Kierkegaard ja 

Feuerbach. Buberin mukaan Nietzsche  toi ihmisen antropologisen pohdinnan 

keskipisteeseen, Kierkegaard puhui ihmisen yksilöllistymisestä aidon 

jumalasuhteen ehtona ja Feuerbach korosti ihmisen olemuksen löytyvän 

yhteisöstä, jossa ihminen on ihmisten kanssa - ei yksilöstä itsestään.  

 

Nykyisen dialogifilosofisen keskustelun perustana on Martin Buberin Feuerbach-

tulkinta. Buber jakaa ihmisten väliset suhteet ideaalityyppeihin. Minä-Sinä -suhde 

ja Minä-Se -suhde ovat kaksi ideaalityyppiä, jotka ovat toisilleen lähestulkoon 

vastakohtaisia siten, että Minä-Sinä -suhteessa tunnistetaan aito dialogisuus 

toiseuden tunnustamisella ja molemminpuolisuudella. Sitä vastoin Minä-Se -

suhteessa toinen nähdään vain objektina. 

 

Dialoginen opetus ja dialoginen suhde opetuksessa  

 
Buberin filosofisten teosten luonne on runollinen. Filosofiansa pohjalta hän on 

monien mielestä yksi niistä, jotka ovat kaunopuheisesti puolustaneet samoja 

ihmisten välisten vuorovaikutuksen muotoja, joita runouskin on pyrkinyt 

palvelemaan. Ihmisen elämismaailman kaksitahoisuuden luonne, maailmassa 

oleminen, jakautuu Buberilla esineellistävään ja toisaalta aktuaaliseen yhteydessä 

olemisen tapaan. Buber korostaa (1995, 35) että olennainen eletään läsnäolossa. 

Sitä vastoin esineellinen elämä eletään menneisyydessä. Buber ei halua ylittää 

ajatusta ihmisen jaottelusta kokevaan minään ja sen ulkopuoliseen maailmaan 

jollakin kolmannella idea-maailmalla, vaan hän käsittää maailmamme koostuvan 

sinusta ja minusta, aktuaalisista ihmisistä, meidän maailmastamme. Buber ei 

myöskään puhu Minästä tai Olemisesta sinänsä, vaan niiden välisestä suhteesta, 

laadusta. 

 

Buberin dialogisuusfilosofian merkitys tulee esille siinä, että se osoittaa ihmisen 

kaksitahoisen maailmasuhteen ensinnäkin ontologisesti olemisen alkuyhteyden 

kuvauksena ja toiseksi eettisenä ideaalina tienä ihmisen kasvulle ja persoonaksi 

tulemiselle. Persoonalla Buber tarkoittaa ihmisen maailmasuhteessa toteutuvaa 

potentiaalia. Persoonan vastakohtana on minäkeskeisesti maailmaan suuntautuva 

ja suhtautuva olento, yksilö. Yksilö edustaakin Buberin ajattelussa Minä-Se -
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suhdetta, joka on ihmisen välttämätön ja luonnollinen suhde maailmaan. Se ei 

kuitenkaan ole aito suhde, sillä se perustuu erillisyyteen ja erotteluun subjektin ja 

objektin välillä. (Värri 1997, 68-69.) 

 

 Buberin mukaan kasvatuksellinen suhde on dialoginen suhde (Buber 1953, 39.) 

Kyseessä on sellainen persoonien välinen suhde, johon kuuluu inhimillinen 

ymmärrys (Umfassung) (Buber 1953, 37.) Opetustilanteessa on kyse Minä-Sinä -

suhteesta erotuksena objektivoivasta ja esineellistävästä Minä-Se -suhteesta. 

Opettaminen ja kasvattaminen ovat parhaimmillaan oppilaan oman 

konkreettisuuden edistämistä ja toteutumista (Erfüllung).  Dialogi on Nicholas 

Burbulesin (1990) mukaan pedagogis-kommunikatiivinen suhde, jossa keskustelu 

suuntautuu tarkoituksellisesti uuden opettamiseen, oppimiseen ja ymmärtämiseen. 

Dialogi on jatkuvaa ja kehittyvää kommunikointia, jonka tavoitteena on parempi 

ymmärrys maailmasta, itsestä ja toisista. Joissain tapauksissa osallistujat eivät 

itsekään tiedä, mihin dialogi voi johtaa, ja voidaanko dialogilla saavuttaa 

asetettuja opetuksellisia päämääriä. Dialogi voi silti olla kasvattavaa (edificatory). 

(Huttunen 1999, 52-53.)   

 

Huttunen (1999) tuo esille Paolo Freiren (1973) näkemyksen molempien 

osapuolten oppimisesta yksipuolisen tiedonjakamisen ja vastaanottajan sijaan 

”dialogissa opettaja ja oppilas liittyvät yhteen oppiakseen ja uudelleen-oppiakseen 

jonkun asian… staattisen tiedon siirtämisen sijaan, dialogisen opettamisen ja 

oppimisen päämääränä on yhteisen ymmärryksen kehittäminen yhteisen 

tutkimisen avulla - ei tiedon siirtoa asiantuntijoilta passiivisille vastaanottajille.” 

Freire (1973) korostaa oppilaiden subjekti-tai kanssasubjekti-luonnetta 

opetusprosessissa. Kun opettaminen nähdään subjekti-objekti-suhteena, tiedon 

siirtona, niin tieto (opetettava aines) ymmärretään eräänlaisina palikoina, joita 

vain siirrellään paikasta toiseen.  (Huttunen 1999, 53.) 

 

Dialogiseen suhteeseen opetuksessa kuuluu olennaisesti erilaisuuden ja toiseuden 

hyväksyminen. Dialogiopetuksen periaate tarkoittaa yksilöllisyyden ja 

erilaisuuden hyväksymistä. Pyrkimyksenä on saattaa kokemusmaailmat ja 

erilaiset näkemykset keskusteluun keskenään. Dialogiopetuksessa yksi suurimpia 

haasteita on erilaisuutta koskevien pelkojen ja ennakkoluulojen voittaminen. 

(Huttunen 1999, 54.) 
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Martin Buber (1995, 104) itse kuvaa kohtaamista seuraavasti: ”Jos kuljemme 

tiellä ja kohtaamme ihmisen, joka on tullut meitä vastaan myös tietä kulkien, me 

tunnemme vain meidän osamme tiestä, emme hänen - hänen osansa elämme vain 

kohtaamisessa. Täydellisestä yhteystapahtumasta me tunnemme, elettyä elämää 

koskevana tietona, oman vaelluksemme, omana tienosanamme. Toinen vain tulee 

osaksemme, me emme tunne sitä. Se tulee meidän osaksemme kohtaamisessa.” 

Buberin (1995) vertauskuva tiellä kulkevasta vastaantulijasta selventää ja 

kirkastaa osaltaan kasvattajan eli tässä tutkimuksessa opettajan auktoriteettikuvaa 

ja kasvatusvastuun ottamista. 

 

Buberin (1995) ajattelussa ihmisen kokemus maailmasta, joka on Minä-Se -

suhde, tapahtuu ihmisen omana sisäisenä kokemuksena. Maailma järjestäytyy 

Minän kautta. Maailma on tällöin Minän haltuunottama ja käsitteellisesti rajaama, 

eikä siinä silloin tapahdu maailman tai toisen ihmisen kohtaamista. Minä-Sinä-

suhteessa kohtaaminen on alkuperäinen ihmisen maailmasuhde. Se on 

ensisijaisesti suhde, joka syntyy kahden kohtaavan välille ja on 

molemminpuolisuutta. Sinä-hetket näyttäytyvät ihmeellisinä, lyyrisdramaattisina 

episodeina, mutta pelkässä läsnäolossa ei voi elää, koska se kuluttaisi ihmisen. 

Perussana Minä-Se ei ole kuitenkaan pahasta kuin ainoastaan silloin kun ihminen 

antaa sen hallita häntä. 

 

Mikä on auktoriteetin ja dialogiopetuksen suhde? Kieltääkö aito dialogi 

kaikenlaisen auktoriteetin? Koulussa on pääasiallisesti ollut niin, että opettaja ja 

oppilaat eivät ole tasavertaisessa suhteessa toisiinsa nähden. Auktoriteetin 

läsnäolo on tietynlainen kulttuurinen vakio, mutta opettajan piilo-

opetussuunnitelmaan tulisi sisältyä oppilaiden tiedollisten ja kielellisten 

valmiuksien nostaminen tasolle, jossa tasaveroinen dialogi tulisi mahdolliseksi. 

On kuitenkin olemassa opettajan intentioista riippumattomia yhteiskunnallisia 

mekanismeja, jotka aiheuttavat joidenkin asioiden kritiikitöntä omaksumista, 

mutta opetuksen dialogisuus ei ainakaan edesauta näitä mekanismeja, toteaa 

Huttunen (1999, 57.)  
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Opetuksen dialogisointi 

 
On tiedostettava, että opetuksen dialogisuutta vaikeuttavat monet yhteiskunnan ja 

kouluinstituutioiden ”epädialogiset suhteet”, mutta olen Huttusen (1999) kanssa 

yhtä mieltä siitä, ettei se ole syy välttää opetuksen dialogisoitumiseen pyrkimistä. 

Koulumaailmassa tulisi sallia persoonallisuus, mutta sitä ei sallita hierarkisessa 

systeemissä, jossa opettaja on auktoriteetti ja määrää ”Ei noin pidä tehdä - tehkää 

tällä tavalla”-tyyliin.  

 

Huttusen (1995) mukaan dialogisuusfilosofian katsotaan edustavan ratkaisevaa 

käännettä koko länsimaisessa filosofisessa ajattelussa. Hän kuvaa tätä 

siirtymisenä transsendentiaalisesta ja monologisesta filosofiasta kohti 

tämänpuoleista ja elämänläheisempää dialogista filosofointia. Veli-Matti Värri 

(1997, 15) näkee Buberin olevan Ludwig Feuerbachista alkaneen 

dialogisuusfilosofisen tradition merkittävin kehittäjä. Feuerbach olikin 

ensimmäinen, joka muotoili Minä-Sinä-suhteen filosofiassaan ja tämä filosofia 

antoi perustan Martin Buberin dialogisuusfilosofialle. 

 

Huttunen (1999) tuo väitöskirjassaan esille Martin Buberin filosofian lisäksi 

Hans-Georg Gadamerin tulkinnat dialogisuudesta. Omassa tutkimuksessani 

Martin Buberin filosofia nousee tarkastelun kohteeksi empiirisen tutkimukseni 

valossa. Gadamerin tulkinnat dialogisuudesta antavat kuitenkin buberilaisen 

dialogisuusfilosofian rinnalle mielenkiintoisen tarkastelukulman. 

 

Jotkut tutkijat ovat aiemmin käsitelleet tämän tutkimuksen ydinaluetta eri tavoin. 

Esimerkiksi Huttunen  (1999) ja Värri (1997) ovat tutkineet dialogisuusfilosofiaa 

kasvatuksen puitteissa hyvin teoreettisella tasolla. Huttusen (1999) 

artikkeliväitöskirjan yhteensitovana juonena on kriittinen opetuksen filosofia: 

kriittisen teorian soveltaminen opetuksen filosofiaan ja kasvatustieteellisen 

tutkimuksen filosofisiin perusteisiin.  

 

Huttusen (1999) väitöskirjassa tarkastellaan akateemisen oppimisen ja opetuksen 

ihannetta dialogisuuden sekä kokemuksen hermeneutiikan teemojen valossa. Hän 

käsittelee myös kysymystä modernin yliopiston ihanteesta ja diskurssiperiaatteen 
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roolia suhteessa tähän. Dialogisuus on Huttusen (1999) mukaan keskustelevuutta, 

Yliopistossa se on opettajan puolelta valmiutta aitoon keskusteluun silloinkin, 

kun opetusmuotona on monologin kaltainen luennointitilanne. Opetuksen 

dialogisointi ei tarkoita Huttusen (1999) mukaan sitä, että kaikista 

opetustilanteista tehtäisiin  ryhmäkeskusteluja. Oppilaan puolelta Huttunen 

(1999) näkee dialogisuuden olevan valmiutta ryhtyä sisäiseen dialogiin opetuksen 

sisällön (der Sache) kanssa, vaikka varsinaista keskustelua ei opettajan ja 

oppilaan välillä pääsisi syntymäänkään. Dialogi on opetuksen päämäärä ja 

dialogisuus on avoimutta toiseudelle, kuten Huttunen (1999) toteaa. Dialogisuus 

on avoimuutta toiselle persoonalle ja avoimuutta asialle (opetussisällölle), joka 

aluksi näyttäytyy vieraana. Parhaimmillaan didaktisen dialogin  tuloksena on 

subjektiivisen hengen (opiskelija) ja objektiivisen hengen (der Sache) 

vastakkaisuuden ylittyminen tavalla, jossa opiskelijan uusi perspektiivi  on 

avoimempi ja erittelevämpi kuin aikaisemmin.  

 

Oppimisen - niin elämän kuin opetussisältöjenkin - viimekätisenä päämääränä on 

Huttusen (1999) mukaan gadamerilainen kokeneeksi (Erfahrener) tuleminen. 

”Olla kokenut” ei merkitse sitä, että mikään ei olisi enää vierasta, vaan että, omaa 

entistä paremmat kyvyt omaksua lisää ja kokea uusia, horisonttia laajentavia 

kokemuksia. Kokeneisuus ei ole Huttusen (1999) mukaan vierauden loppumista - 

absoluuttista tietoa - vaan yhä parempaa sensitiivisyyttä vieraudelle. 

 

Dialogisuudessa  ei ole kysymys pelkästään yksittäisten ihmisten välisistä 

suhteista tai vain pään sisäisistä ajattelutapojen muutoksista. Dialogisessa 

lähestymistavassa on kysymys ihmisen koko olemassaoloa koskevasta 

ymmärtämisestä, joka ei ole määriteltävissä ja demonstroitavissa, mutta 

kokemuksen kautta tunnistettavissa ja sellaisena toiselle ihmiselle kuvattavissa. 

Dialogin taito ei ole automaattisesti esiin puhkeavaa, vaan sen kehittyminen on 

ihmisen omien edellytysten ja muun todellisuuden, erityisesti hänen lähimmän 

ihmisyhteisönsä välinen prosessi. Dialogisuus on täydellisimmillään koko 

ihmisen yhteyttä toiseen kokonaiseen ihmiseen. Se on ihmettelevää, avointa ja 

todellisuuden salaisuudeksi jättävää, lopulta aina määrittelemätöntä.  Dialogisuus 

ei voi olla perinteistä pedagogista tai didaktista toimintaa, ”opettamista”. 

(Jaatinen & Lehtovaara J. 1996, 9). 
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Molemminpuolinen muuttuminen 

 
Riitta Jaatisen (1996) mukaan opetus- ja oppimisprosessia ei voida erottaa 

toisistaan. Ne ovat yhtäaikaista opettajan ja oppijoiden molemminpuolista 

muuttumista yhdessä ja yhteisönä. Ajan myötä yhteinen keskustelu ja toiminta 

edistyy siten, että oppilaiden yksilölliset ominaisuudet alkavat nousta esille. Tieto 

yksittäisistä oppilaista alkaa kasvaa ja osataan toimia siten, että yksilöllisyydelle 

voidaan antaa enemmän tilaa ja arvoa. ”Luokkakuva” rikastuu. Opettaja ja oppijat 

oppivat jossain määrin ennakoimaan toistensa tuntemuksia, käyttäytymistä ja 

toimintaa. Heillä on tietoa siitä, miten he tuntevat toisensa, mikä loukkaa toista ja 

mistä toinen pitää, miten kukin työskentelee, mikä sopii kullekin ja mikä ei. 

(Jaatinen 1996, 22.) 

 

Värri (1996, 111) on ottanut huomioon kasvattajan auttamisvastuun ja toisaalta 

”asiantuntijan” roolin, joka on  kasvatussituaatiossa annettua apriorista valtaa 

(=ennakolta omaksuttua, vrt. aposteriori=kokemuksesta saatua). Virallisissa 

kasvatus- ja kouluinstituutioissa (esim. koulussa) asiantuntijuus on legitimoitu 

instituution määrätyn kasvatustehtävän, sääntöjen, normien ja kasvattajan 

kvalifikaatioiden perusteella. (Värri 1994a, 18; Värri 1994 b, 253; Värri 1994c, 

58-59). 

 

Veli-Matti Värri (1996, 114) ottaa huomioon vanhemman ja lapsen keskinäisen 

suhteen, jossa vanhempien ei pitäisi pyrkiä kiirehtimään lapsen  kehittymistä eri 

ikäkausina, vaan odottamaan  itsestään tapahtuvaa kasvua. Tätä odotusta hän 

nimittää ”silleen jättäväksi odotukseksi”, koska silloin se  noudattaisi kasvamaan 

saattamisen periaatetta. Tämä odotusasenne merkitsee sitä, että vaalitaan lapsen 

omaehtoista kasvua.  

 

Mikäli kasvattaja toimii siten, että hän ei näe lapsella olevan itseisarvoa, tulisi 

Värrin (1996, 115) mukaan kasvattajan esittää itselleen kysymys: ”tapahtuuko 

kasvatus lasta varten vai onko se lapsen kasvatusta jotain varten?” ”Jotain varten” 

olevassa kasvatuksessa (funktionaalisessa kasvatuksessa) lapsi asettuu kasvattajan 

odotushorisontissa ”jotta” -struktuuriin, jota luonnehtivat kausaaliajattelu ja 

nykyisyyden toissijaisuus. Kasvattajan toimintaa (niin asenteita kuin tekojakin) 

ohjaa ajatusrakenne:” Teen lapselle näin, jotta hänestä tulisi…(esimerkiksi 
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insinööri, pianisti, hyvä jne…)” Näin lapsella ei ole itseisarvoa, vaan hänen 

merkityksensä määrittyy ensisijaisesti sen perusteella, kuinka se vastaa 

kasvattajan kuvitelmia, toiveita ja tulevaisuusprojektioita. Tätä Maija Lehtovaara 

on pohtinut väitöskirjassaan sekä artikkeleissaan. Hän on kritisoinut vallitsevaa 

”objektiivista” kasvatusajattelua sekä lapsen elämismaailman vähättelyä tai 

väärinymmärtämistä. (Lehtovaara M.1992; Lehtovaara M. 1994a). 

 

Maslowin (1985, 107) mukaan tie yleiseen todellisuuteen käy yksittäisen, 

yksilöllisen todellisuuden kautta. Ymmärtääkseni yleisen todellisuuden niin 

hyvin, että voimme siinä toimia omaa yksilöllisyyttämme toteuttaen ja Toisten 

yksilöllisyyden toteutumista auttaen, meidän on ensin tunnettava ja tajuttava oma 

todellisuutemme, oma olemisemme orgaanisena tapahtumisena, tajunnallisuutena 

ja elämäntilanteisuutena. Oman syvimmän olemuksen tunteminen on samalla 

yleensä ihmisen olemuksen tuntemista. (Maslow 1985, 107.) 

 

Tavallinen vuorovaikutustilanne ja dialogisuus 

 

Tavallinen vuorovaikutustilanne eroaa dialogisesta tilanteesta merkittävällä 

tavalla. Antti Eskolan (1992, 60) mukaan sosiaalinen vuorovaikutustilanne on 

kahden tai useamman henkilön välinen, sosiaalinen tapahtuma. Vuorovaikutus on 

ihmisten välistä yhteistä toimintaa, mutta siihen ei aina liity dialogisuutta. 

Vuorovaikutus voi olla sellaista henkilöiden tai ryhmien välistä interaktiota, jossa 

kukin yksilö ikään kuin puhuu vain itselleen.  

 

Värri (1997, 83-84) näkee Buberin tavoin aidon dialogin lisäksi myös muita 

dialogin kaltaisia muotoja. Buber erittelee dialogin erilaisiin tyyppeihin, jotka 

konkretisoivat dialogisuuden ideaalia ja erottavat sen ei-dialogisista suhteista. 

Värri ottaa esille Buberin erittelemät dialogin tyypit, joita on aidon dialogisuuden 

lisäksi kaksi muuta valeasuista dialogia. Näitä kahta muuta tyyppiä yhdistää aidon 

dialogin tavoin dialogisuuden ilmiasu, mutta niillä ei ole dialogin olemusta. 

Buberin mukaan näitä sanotaan tekniseksi ja monologiseksi dialogiksi. Teknisen 

dialogin tarkoituksena on pelkästään toisen objektiivinen ymmärtäminen. 

Monologissa ihmiset puhuvat itsekeskeisesti, kiertelevästi tai välttelevästi. 

Sellainen keskustelu tai väittely, jossa ei pyritä kommunikoimaan, oppimaan tai 
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luomaan yhteyttä keneenkään, on monologisen puheen muoto. Silloin pyritään 

vain vahvistamaan omaa itseluottamusta keskustelulla. Monologissa pyritään 

palauttamaan kaikki käsittämätön tuttuun ja hallittavissa olevaan. 

Molemminpuolisuus ei näin ollen  kuulu monologisuuden olemukseen. (Buber 

1993, 91; Värri 1997, 83-84.) 

 

Sellainen tilanne, jossa toiselle ei anneta suunvuoroa, on selvästi merkki Buberin 

kuvaamasta minäkeskeisestä suhtautumistavasta. Toinen vastaava ongelma voi 

olla se, kun itse ei halua kuunnella, mitä toinen haluaa sanoa. Toisen 

kuuntelemisen taito on vastuuta toisesta, mutta se vaatii erityistä herkkyyttä, jota 

Reijo Kupiainen (1994) kuvaa Heideggeria lainaten “hiljaisuuden 

kellojensoitoksi“. 

 

Dialogiset ja monologiset tilanteet 

 
Martin Buberin (1993) mukaan ihmisten välillä on olemassa kahdenlaisia 

suhteita. Suhteet voivat olla monologisia ja dialogisia. Monologinen suhde on 

yksisuuntainen, ylhäältä alaspäin suuntautuva. Tyypillinen monologinen suhde on 

ns. perinteisen opettamisen kuvio. Siinä opettaja opettaa oppijoita tarjoamalla 

heille niitä oppisisältöjä, joita hänellä itsellään on. Sellaista puhujaa voidaan 

kuvailla monologiseksi, joka puhuu periaatteessa aina omaansa kuuntelijoista 

riippumatta tavoitteenaan valistaa heitä. Oppija on tällöin vain opettamisen 

kohde. Dialogisuus on sen sijaan molemminpuolisuutta. Keskustelu voi kuitenkin 

olla monologista, ja sen vuoksi dialogisuuden kääntäminen keskusteluksi ei tuo 

esille asian ydintä. Ihmisten välille muodostuu dialoginen suhde, vasta kun siihen 

sisältyy halu ymmärtää toista, eikä vain itseään. Silloin etsitään yhteyttä toisen 

ihmisen maailmaan ja pyritään avoimuuteen toista kohtaan. (Buber 1962,81; 

Laine 1999, 176.) 

 

Toisen ihmisen kohtaaminen tasa-arvoisena yksilönä on välttämätöntä, jotta 

kohtaaminen voi tapahtua. Toisen kohtaamiseen kuuluu Värrin (1997, 67)  

mukaan valmius ja kyky kuunnella toista ihmistä. Se edellyttää, että toista ihmistä 

kohdellaan kunnioittavalla asenteella ainutlaatuisena persoonana. Buberiin (1993) 

viitaten Värri näkee, että vuorovaikutuksessa osapuolet ovat toisilleen toisia 
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persoonia, jotka samassakin maailmassa elävät omissa elämäntilanteissaan ja 

niissä avautuvissa erillisissä merkitys- ja aikahorisonteissa. (Buber 1993, 91; 

Värri 1997, 67.) 
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GADAMERIN NÄKEMYS DIALOGISUUSFILOSOFIASTA 

 
Buberin dialogisuusfilosofian ymmärtäminen voi lähteä gadamerilaisen 

ontologian pohjalta siten, että tuon esille omat ennakkonäkemykseni ja 

esioletukseni dialogisuuden ilmenemisestä koulussa. Sitä ennen esittelen oman 

lähtökohtani Hans-Georg Gadamerin Minä-Sinä -suhteesta. 

 

Lähtökohtanani on ei-tuttuuden kokemuksia itselleni uudenlaiseen filosofiseen 

diskurssiin. Ei-tuttuus tai vieraantuminen kulttuuriobjektista käynnistää 

tavallisesti hermeneuttisen ajattelun. Kun traditiot, esimerkiksi teksti, vieras 

kulttuuri tai elämäntapa, on tulkitsijalle vieras, tai kun tulkitsija kokee 

vieraantuneensa joistakin itselle tutun kulttuurin tai yhteiskunnan ilmiöistä, 

tarvitaan tulkintaa asioiden tekemiseksi ymmärrettäväksi.  (Koski 1995, 83.) 

 

Oppiminen on Gadamerin mukaan omin sanoin ymmärtämistä, yhä uusien 

ilmausten etsimistä, spekulatiivista kielenkäyttöä (Gadamer 1976, 56.) Metafora 

on Gadamerille erityisen tärkeä filosofoinnin mekanismi. Ns. elävässä 

metaforassa, jossa tuttu sana annetaan nimeksi jollekin vieraalle ilmiölle tai 

asialle, jota tavallisesti kutsutaan muilla nimillä. Metafora on tällöin kielen ja 

ajattelun luovuuden väline, joka esitetään asian uudessa valossa (hermeneuttinen 

essiivi). (Gadamer 1979, 375.)  

 

Metafora itsessään voidaan nähdä hermeneutiikan metaforana: hermeneutiikka on 

metaforaa.  Metafora toimii käsitteellisen kielen edellä, sillä jo ennenkuin meillä 

on käsitteellisen abstraktion tuloksena yleiskäsite määrittämään sitä, mikä on 

yhteistä kahdelle asialle, voidaan ne yhdistää toisiinsa metaforisesti nimeämällä 

asian a asian b nimellä. Gadamer olettaa, että kieli on perusluonteeltaan 

metaforista enemmän kuin loogista ja intuitiivista enemmän kuin analyyttistä. 

(Koski 1995, 139.)  
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Gadamerin kiinnostus käyttää kieltä metaforisesti ja uusien maailmojen luominen 

on hänelle ajattelutapa ja oman filosofoinnin muoto. Gadamerin metaforinen tapa 

ajatella tekee myös hänen teoksistaan (esim. Warhheit und Methode) rikkaan, 

mutta vaikean ymmärtää.  

 

Tarkastelen ikään kuin Buberin dialogisuusfilosofian sivutuotteena Hans- Georg 

Gadamerin antia Minä-Sinä -suhteessa.  Kun dialogi ymmärretään 

gadamerilaisittain pelinä, on kysymys pelistä, jossa päämääränä ei ole 

voittaminen. Sen päämäärä sisältyy itse pelaamiseen ja peli 

”tapahtumaluonteisuuteen”.  ”Peli täyttää tarkoituksensa vain jos pelaaja kadottaa 

itsensä peliin (…) Pelin olemisen tapa ei salli pelaajan suhtautua peliin, niin kuin 

se olisi objekti. Pelaaja tietää varsin hyvin mitä peli on ja sen, mitä hän on 

tekemässä on ”vain peliä”; mutta hän ei tarkkaan ottaen tiedä, mitä hän ”tietää” 

tietäessään tämän”. (Gadamer 1975, 97-98). 

 

Hans-Georg Gadamerin (1975) mukaan dialogi onnistuessaan tapahtuu pelinä. 

Gadamerin dialogisuus käsityksen taustalla on Martin Heideggerin totuus-käsitys. 

Gadamerin ontologinen (ei-subjektivistinen) käsitys dialogista pelinä on tässä 

tutkimuksessa ikään kuin rinnakkaisena näkemyksenä buberilaiselle 

dialogisuusfilosofialle. Pelin idea on vihjeenä gadamerilaisen ontologian 

ymmärtämiselle. Martin Buberin (1993) mukaan ennakkokäsitykset tai 

ennakkoluulot eivät auta hermeneuttiselle kehälle pääsyä. Varsinaista dialogia ei 

itsen ja toisen välillä tapahdu, jos keskustelu on vain eri henkilöiden monologia, 

jossa osapuolet eivät edes kunnolla kuuntele toisiaan. Tosiasiallisesti he eivät 

myöskään ole valmiita muuttamaan käsityksiään, eivätkä näin ollen ole valmiita 

laajentamaan horisonttiaan. Silloin ei voida puhua horisonttien sulautumisesta, 

eikä uuden oppimisesta. Oman horisontin laajentaminen on gadamerilaisittain 

uusien kokemuksien myötä synnyttävää dialogia.  

 

Gadamerin (1975, 102) radikaali väite on, että pelaajat eivät ole pelin subjekteja, 

vaan itse peli esittää itseään pelaajien kautta. ”Pelin subjektina eivät ole pelaajat 

tai pelin yleisö, vaan itse peli (…) Kaikki pelaaminen on pelatuksi tulemista. 

Pelin viehätys, pelin lumoava vaikutus, sisältyy siihen, että peli hallitsee 

pelaajia”. (Huttunen 1999, 60-61; Gadamer 1975, 102).  
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Gadamerin väitettä soveltaessani tulen siihen johtopäätökseen, että dialogiseen 

opetustilanteeseen osallistuvat eivät ole tilanteen subjekteja, vaan tuo tilanne 

esittää itseään oppilaiden ja opettajan kautta.  Dialogia ei voi tehdä yksin, vaan 

yhdessä toisten kanssa. Huttunen (1999, 61) viittaa tangoon, jota ei voi tanssia 

yksin ja ottaa esille saksan kielen sanan ”spielen”, joka tarkoittaa myös 

tanssimista, ei ainoastaan pelaamista. Toinen, jonka kanssa ”pelataan” voi olla 

toinen ihminen, kulttuuri, teksti tai perinne. (Alunperin hermeneutiikka on 

lähtenyt vanhojen tekstien tutkimisesta.) Dialogin tulosta ei Huttusen mukaan voi 

johtaa alkutilanteesta mahdollinen metatason tarkkailija, ei keskustelun ohjaaja 

tai mahdollinen yliluonnollinen tarkkailijakaan, joka tietää tarkalleen, mistä 

dialogin eri tahot koostuvat. (Huttunen 1999, 61.) 

 

Gadamerin kantana on, että perinne on kieltä ja kielenä se ilmaisee itseään Sinän 

tavoin. Gadamer on luovalla tavalla uusintanut Feuerbachin aloittamaa ja Buberin 

elvyttämää Minä-Sinä -filosofiaa, kuten Huttunen toteaa. (Huttunen 1999, 62.)  

 

Hermeneuttisen kokemuksen kohteena ei ole luonnon objektien kaltainen esine, 

vaan Sinän kaltainen perinne. Tästä syystä hermeneuttinen kokemus on myös 

moraalinen ilmiö. Gadamer tuomitsee objektivoivan suhteen, jossa perinne 

halutaan vain tietää tyhjentävästi ja käyttää sitä hyväksi. Gadamer kehottaa 

avautumaan perinteelle samalla tavalla kuin Minä avautuu Sinälle. Minä-Sinä -

suhteessa toinen ei ylenkatso toista, vaan on valmis kuuntelemaan, mitä toinen 

todella sanoo. (Gadamer 1975, 342-344.) 

 

Keskustelussa kaikkien osallistujien väitteet laitetaan aitoon testiin. Ensinnäkin 

Gadamerin tulkinnan mukaan aristoteelinen dialektiikka eli keskustelutaito ei ole 

vain argumentoinnin taidetta vaan myös ajattelun taidetta. Jos joku näkökulma 

välttyy aidolta testiltä, ”horisonttien sulautuminen” voi tapahtua yksipuolisesti. 

Tällöin dialogi on jo muuttunut yksipuoliseksi monologiksi. Dialogissa 

horisonttien sulautuminen tulee tapahtua niin, että se mitä keskustelussa 

ilmaistaan ei ole vain minun tai sinun, vaan jotain yhteistä (Gadamer 1975, 366).   

 

Huttunen (1999, 63) selventää tätä seuraavasti: ”Kun perinne ymmärretään 

dialogiin osallistuvana Sinänä, täytyy perinteen ojentamaan näkemykseen 

soveltaa samaa aristoteeliseen dialektiikkaan kuuluvaa aitoa väitteiden koettelua.” 
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Jos traditiolle vain ”avaudutaan” ilman mitään reflektiota, kyseessä on 

monologinen ei dialoginen suhde traditioon.  

 

Dialogisuusfilosofian arviointia ja kritiikkiä 

 
Buberin (1962) dialogista kasvatusfilosofiaa on arvosteltu siitä, että se ei tarjoa 

yleisesti päteviä moraaliperusteita ja normeja. Buber vastaa kritiikkiin 

painottamalla nykyhetkeä ja ihmisen tulkintayhteyttä. Moraaliohjeet ovat tärkeitä 

suunnan näyttäjiä, mutta ne ovat velvoittavia vain nykyhetkisissä tilanteissa, 

henkilökohtaisesti ymmärrettyinä. Kasvattaja voi näyttää kasvatettavalleen 

suunnan, mutta hän ei voi osoittaa tapaa, jota tämän tulisi noudattaa. Tavoitteena 

ei ole kasvattaa itsekeskeisiä ihmisiä, vaan herättää kasvatettava vastuuseen, jotta 

tämä etsisi oman elämänsä suuntaa ja tulisi itsekseen. Itseys voi tapahtua 

ainoastaan siellä, missä ihminen tuntee vastuunsa (Buber 1962, 95-100.) 

 

Nathan Rotenstreich (1967) on tarkastellut buberilaista filosofiaa ja nähnyt 

dialogin ikään kuin dialogisena situaationa, jossa molemminpuolisuus tuo 

vastuuta. Vastuullisuus tarkoittaa hänen mukaansa kääntymistä jonkun puoleen ja 

samalla se tarkoittaa vastaamista toiselle minälle eli sinälle. Vastuu on 

Rotenstreichin mukaan dialogin ydin ja näin ollen vastuu perustuu dialogiin ja 

dialogi perustuu ihmiselämän olemukseen. Tärkeimpiä buberilaisen filosofian 

kysymyksiä ovat kasvatusvastuu ja luottamuksen etiikka. Vastuu kulminoituu 

kasvattajan vastuuseen ja vastuuseen kutsua jotakuta vastaamaan. Vastuun käsite 

ilmenee Buberin filosofiassa ihmisen ja Jumalan kohtaamisessa. Jumalan läsnäolo 

on jokaisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa, kuten Rotenstreich asian 

ilmaisee. (Rotenstreich 1967, 97-106.) 

 

Maailman käsite on laaja ja buberilaisessa filosofiassa se on laajempi kuin 

esimerkiksi Minä-Sinä -suhteessa. Tietääksemme Minä-Sinä-maailmasta, meidän 

täytyy tietää enemmän maailmasta. Tässä korostuu reflektion asema. Ihmisten 

välillä ei ole vain ”verstehen” situaatio, koska se on vain kognitiivinen situaatio; 

se on elävä situaatio, jossa minä on osallistuva, lähestyvä ja sulautuva 

inhimillinen ymmärrys (Umfassung). (Rotenstreich 1967, 119-124.) 
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Voiko Minä-Sinä tai Minä-Se toteutua automaattisesti? Buberin näkemys on 

kaksijakoinen seuraavasti: 

1)   Sinän kautta ihmisestä tulee minä. 

2) Minä ”nousee” ainoana elementtinä ensisijaisesti kokemuksesta: minä 

vaikuttaa sinuun ja sinä vaikuttaa minuun, vasta sen jälkeen, kun ne ovat 

jakautuneet.  

Tarkastellessamme buberilaista dialogisuusfilosofiaa, voidaan esittää kysymys, 

onko Buberin konseptio filosofinen kuvaus ihmisen elämästä vai imperatiivinen 

kuvaus siitä, mitä ihmiselämän tulisi olla. Minä-Sinä -suhtautuminen on itsen 

rajojen ylittämistä, mutta näitä rajoja Buber ei kuvaa sen tarkemmin. 

(Rotenstreich 1967, 124-128.) 

 

Emmanuel Levinas (1967) tarkastelee vastuuta dialogin molemminpuolisuutena. 

Dialogin perimmäinen luonne on  inhimillinen ymmärrys (Umfassung), mikä on 

Levinasin mukaan Buberin alkuperäisimpiä käsityksiä filosofiassa. Minä-sinä -

suhteen molemminpuolisuus on suoraan koettua, jolloin Minä palaa itseensä 

Sinän kautta. Sitoutuminen Sinään tapahtuu juuri siksi, koska sen on Minälle 

absoluuttinen toinen. (Levinas 1967, 142.) 

 

Yhteys Minän ja Sinän välillä ei ole ”subjektiivinen ” tapahtuma, koska Minä ei 

esitä Sinää, vaan kohtaa sen. Kohtaamista ei myöskään pidä tulkita jonain Minän 

objektiivisesti ymmärtämänä. Oleminen todellistuu Minän ja Sinän välillä 

olevuudessa. Ihminen onkin näin ollen kohtaamisen artikulaatio. Ihminen 

itsessään ei kohtaa, vaan hän on kohtaaminen. Minä-Sinä on ontologinen eikä 

psykologinen suhde. Tämä ei tarkoita, että se suhde olisi luonnollinen. (Levinas 

1967, 140-141) 

 

Mielenkiintoista on Levinasin (1976, 144) näkemys Minän ja Sinän 

vastuunalueesta, joka antaa Minän persoonallisuudelle autenttisuuden, vapauttaa 

sen anonyymin kollektiivisuuden kahleista. Levinasin olennainen kysymys on 

Minä-Sinä-suhteen etiikasta. Minä-Sinä-suhteessa molemminpuolisuus on 

kritiikin pääkohde. Levinasin mukaan Buberia voidaan myös kritisoida siitä, että 

hän ei ole ottanut Minän ja Sinän eriytymistä riittävän vakavasti 

molemminpuolisuutta korostaessaan.  (Levinasin 1976, 148.) 
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Maurice Friedman (1967, 171) käsittelee uskontoa Buberin etiikan perustana. Hän 

asettaa Buberille kysymyksen, voiko Minä-Sinä -suhde olla uskonnosta 

riippumatta. Dialogisuus ja siihen olennaisesti liittyvä vastuu on oman olemisen 

syvyydestä toisen kuulemista ja toiselle vastaamista. Mikään yhteisön tai ryhmän 

jäsenyys ei voi olla esteenä omantunnon vastaukselle. Dialogin määritelmä on 

”katsoa toisen silmin” tai ”kokea toinen puoli”, kuten Friedman toteaa. (Friedman 

1967, 171-175.) 

 

Buberin ja Kantin näkemykset eroavat toisistaan, koska Kantin imperatiivi 

perustuu ihmisarvon ideaan, Buberin toisen kohtaaminen perustuu ihmisten 

välillä olevaan ontologiseen todellisuuteen. Uskonto on tärkeällä sijalla 

buberilaisessa filosofiassa samoin kuin etiikka. Dialogisuuden perusta on hyvän 

luonteessa ja dialogi voi ilmetä ihmisten välillä ja ihmisen ja Jumalan välillä. 

(Friedman 1967, 180.) 

 

Kaiken yhteisöllisyyden perustana on inhimillinen kohtaaminen, joka tarkoittaa, 

että Minä hyväksyn Sinut sellaisena kuin olet. Minän ja Sinän kohtaaminen on 

konkreettinen tapahtuma, eikä se voi turmeltua abstraktiksi moraalisuudeksi tai 

universaaliksi ideaksi. Vaikka Minä ja Sinä ja Se ovat erityisessä situaatiossa 

vastakkaisia, ne ovat dialektisessa suhteessa, kaksi maailman aspektia. Tämä asia 

konkretisoituu moraalisessa päätöksenteossa, kun olemme vastuussa useammalle 

kuin yhdelle Sinälle ja ”vastuut” ovat yhteensopimattomat. Oman eksistenssimme 

rajallisuuden vuoksi jokaisesta Sinästä tulee Se, jolloin emme koskaan voi 

kohdata samaa Sinää, vaan määrätyn Sinän. Emme kohtaa Sinän olemusta tai 

Sinän erityistä muotoa, vaan löydämme nykyisen merkityksen ja nykyisen 

todellisuuden. (Friedman 1967, 191-194.) 

 

Friedman (1967, 197) tuo esille kiinnostavan huomion: toisen kohtaamisessa 

Minä ei menetä omaa persoonallista ydintään, hän ei lakkaa näkemästä omin 

silmin. Toisaalta hän ei jää itseensä sulkeutuneeksi, vaan hän tunnistaa itsensä 

persoonaksi kohtaamisessa.  

 

Loogis-rationaaliset eetikot syyttävät Buberin etiikkaa ”hetken etiikaksi”. Buberin 

moraalifilosofiassa tärkeää on se, että toinen on Jumalan luomus ja todellisuutta 

ei ole annettu yksin minulle. Näin ollen kaikki minua kohtaava edellyttää 
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vastausta, koska se on todellisuus, ainoa, joka on tällä hetkellä annettu. Buberin 

etiikassa merkityksellistä on Raamatullinen luottamus. Mikään ei ole 

absoluuttisesti merkityksetöntä tai pahaa. Dialogi on perustodellisuus ja ihmisen 

kanssakäyminen Jumalan kanssa on etiikan perusta. (Friedman 1967, 198-199.) 
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ELÄVÄ OPETUSSUUNNITELMA 

 
Buberin filosofiassa puhutaan ideaaleista, jotka eivät koskaan toteudu puhtaina 

käytännössä. Nykyisessä opetussuunnitelma-ajattelussa on kuitenkin nähtävissä 

buberilaisia dialogisuus-ideaaleja, vaikka ne eivät olekaan eksakteja metodeja. 

Esimerkiksi Kari Uusikylän (2000) mukaan oppilaan persoonallisten 

kehitystarpeiden huomioon ottaminen ja Deweyn (1956) kasvatusajattelun 

mukainen sosiaalisuus, jossa tutustutaan toisten ihmisten näkökulmiin ja 

suhteutetaan niitä omiin näkemyksiin. Deweyn progressiivista pedagogiikkaa 

voidaan pitää emansipatorisena, yhteiskunnan muutosta ajavana, kun sen sijaan 

Martin Buberin dialogisuusfilosofiassa ei voida nähdä poliittisia tai 

yhteiskunnalliseen muutokseen tähtääviä elementtejä. Deweyn voimakkaan 

idealistisena ajatuksena on, että uusi koulu tuottaa aktiivisia jäseniä 

demokraattisesti hallittuun yhteiskuntaan. (Dewey 1980a, 66.) 

 

 Demokratia on Deweylle muutakin kuin pelkästään hallintomalli. Se on 

inhimillisen yhteisöelämän perusmuoto. Kun yksilö näkee, että hänen 

toiminnallaan on merkitystä toisille yksilöille, ja oppii omissa pyrkimyksissään 

ottamaan huomioon kanssaihmisten tavoitteita, rotujen ja kansallisuuksien väliset 

raja-aidat, jotka estävät ihmiskuntaa havaitsemasta toimintamahdollisuuksiensa 

täydellistä merkitystä (Dewey 1966, 87). 

 

Deweyn demokraattiseen maailmankatsomukseen kuuluu johtoajatuksena usko 

yksilöiden väliseen tasa-arvoon. Koska yhteiskunnalliset instituutiot vaikuttavat 

jokaiseen yksilöön, on jokaisella oltava myös yhtäläiset oikeudet tuoda julki omat 

näkemyksensä. Kaikkien näkemyksillä ei ole demokratiassa yhtäläisiä seurauksia, 

koska jokaisen vaatimukset punnitaan yhteisesti. ”Jokainen on lyhyesti sanottuna 

yksilö ja siten oikeutettu samanlaisin mahdollisuuksin ajamaan asiaansa, olkoot 

asiat suuria tai pieniä. Jokaisella ihmisellä on omat erityiset tarpeensa, jotka ovat 

hänelle yhtä tärkeitä kuin muiden tarpeet heille itselleen” (Dewey 1980b, 149). 
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Yksilöllisyyttä korostetaan tänä päivänä kasvatuksessa ja koulutuksessa. Ajan 

kilpailuhenki on tuonut kilpailemisen ja muiden voittamisen kuitenkin etusijalle. 

Oppilas voi kuitenkin kokea kilpailemisen muiden kanssa lamaannuttavaksi tai 

ahdistavaksi. Se voi viedä opiskeluhalun tai tuoda pelkoa oppimistilanteisiin. 

Oppilaiden kanssa olisi voitava keskustella oppimiseen liittyvistä peloista ja 

erilaisista oppimistyyleistä. Opettajasta tai muista oppilaista riippuvainen oppilas 

tarvitsee rohkaisua itsenäiseen opiskelutyyliin ja eristäytynyt oppilas 

yhteistoiminnallisiin ryhmätöihin, kun taas ahdistunut tai muita häiritsevä oppilas 

tarvitsee mahdollisuuden muuttaa tapojaan muiden silmissä. (Uusikylä 2000, 97.) 

 

Oppilas nähdään nykyisessä kasvatustieteellisessä keskustelussa ensisijaisesti 

toimijana ja kasvatusprosessin ”keskuksena”. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen 

yksilö; taidot, tyyli, tarpeet, elämäntilanne ja voimavarat ovat yksilölliset. Oppilas 

jakaa vastuun oppimistuloksestaan ja opetuksen suuntaamisesta yhdessä opettajan 

kanssa. Oppilaan rooli on vähitellen muuttunut tai muuttumassa vastaanottajasta 

ja ohjattavasta aktiiviseksi tiedon etsijäksi ja käsittelijäksi. Opettajan tehtävänä on 

nykyisessä koulussa luoda hyvä, empaattinen oppimisilmapiiri sekä tukea ja 

vahvistaa uusien asioiden oppimista. Opettajan tehtävänä on tänä päivänä pyrkiä 

luomaan suotuisa ympäristö oppimiselle, jossa ei olisi stressiä, ikävystymistä, 

tietotulvaa eikä epätietoisuutta tavoitteista. Opettajan tehtäväksi katsotaan tänä 

päivänä tuoda tarvittavat resurssit oppilaan saataville. Materiaalin tulisi olla 

monipuolista ja oppilasta aktivoivaa. Opettajan rooli on muuttumassa 

auktoriteettitiedon jakajasta oppimisen avustajaksi. Nämä piirteet nykyisessä 

koulussa ovat ideaaleja, jotka eivät aina voi toteutua käytännössä, mutta joihin 

pyritään. 

 

Opetussuunnitelma ei ole jäykkä kaavio, vaan sitä voidaan muuttaa oppilaiden 

tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Opettajat ja oppilaat työskentelevät yhdessä 

oppimisen suuntaamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Opetuksessa rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön. Opetuksessa pyritään 

välttämään kilpailua ja kovaa kuria, jotka voivat luoda epäonnistumisen pelkoa. 

Korostetaan tekemällä oppimista, ”learning by doing”. Painopiste ei ole 

opettamisessa vaan oppimisessa. 

Opetus ja opetussuunnitelma 
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Koulua ohjaa opetussuunnitelma, jossa on ilmaistu kyseisen koulun tavoitteet, 

oppiaines ja oppilasarvioinnin periaatteet. Opetussuunnitelmassa otetaan usein 

kantaa myös opetusmenetelmiin. Opetussuunnitelmasta voidaan käyttää erilaisia 

nimiä mm. opinto-opas, koulutus- tai opintosuunnitelma. Opetussuunnitelman 

tehtävää voidaan kuvailla seuraavasti: ”Opetussuunnitelma on taiteilijalle tehty 

tilaus, ja opetus on itse taideteoksen luomista: opettaja ja taiteilija”. Toisaalta se 

voidaan kuvata myös näin: ”Opetussuunnitelma on valmentajan pelijoukkueelleen 

 tekemä taktinen suunnitelma ennen ottelua, ja opetus on itse peli: vaikka 

joukkueen oletetaan noudattavan suunnitelmaa, sen edellytetään kykenevän myös 

improvisointiin”. (Saylor et. al. 1981; Uusikylä 2000, 47.)  

 

Opetusoppi eli didaktiikka on kasvatustieteen yksi osa-alue. Didaktiikka termin 

otti käyttöön saksalainen Wolfgang Ratke (1571-1635). Tsekkiläinen Amos 

Johann Comenius (1592-1670) tuli tunnetuksi merkittävän teoksensa ”Suuri 

opetusoppi” ansiosta vuonna 1657. Saksalainen filosofi ja pedagogi, Johann 

Friedrich Herbart (1776-1841) vaikutus on kantanut suomalaiseenkin 

kouluopetukseen 1900-luvulle asti. Herbartin  tavoin didaktiikka sisältää 

opetuksen muodot (opetusmenetelmät) ja opetuksen sisällön. Tämä periaate on 

säilynyt, vaikka Herbartin didaktiset näkemykset ovat jo vanhentuneet. (Uusikylä 

2000, 22-23.) 

 

Amerikkalainen didaktiikan käsite curriculum on suomennettu lähinnä 

opetussuunnitelmaksi tai opetussuunnitelmateoriaksi. Laajemmin, ei vain 

oppiainejakoisesti, käsittäen opetussuunnitelma voi olla saksalaistyyppinen 

lehrplan, jolloin se muistuttaa didaktiikka-käsitettä. (Uusikylä 2000, 22-23.) 

 

On tärkeää, että opetussuunnitelma ei rajoittaisi opetus- ja oppimisprosessia. Se ei 

voikaan olla jäykkä kaavio, jota tarkkaan seurataan. Pikemminkin se voisi olla tie 

henkilökohtaiseen muuttumiseen, kuten teoksessa todetaan: ”Curriculum will not 

be viewed as a set, a priori, course to run, but as a passage of personal 

transformation” (Pinar et. al. 1995, 498.)  

 

Jotkut ovat sitä mieltä, että opetuksen teoria on turhaa. Teoria ei kuitenkaan ole 

vaaraksi, eikä pilaa käytännössä hyväksi koettua. Opetuksen teoriassa tulee esille 
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se, mikä opetuksessa on keskeistä. Tietoteoria antaa tutkimukselle käsitteet, 

joiden avulla käytännön opetustilanteita voidaan tarkastella ja kehittää. Opetus 

ilmiönä poikkeaa paljon esimerkiksi fysiikan elottomista tutkimuskohteista. 

Opetuksessa on aina joukko eläviä ihmisiä. Kaiken lisäksi on huomattava, että 

opettajan ja  oppilaiden välillä on jo päivän aikana paljon erilaisia 

vuorovaikutustapahtumia. On selvää, että opettaja ei voi joka hetki perustella 

toimintaansa teoreettisen ajattelun pohjalta, mutta teoria voi auttaa häntä 

tiedostamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tärkeää on, että opetus- ja 

oppimisprosessia ei eroteltaisiin, vaan opettaja ja oppilaat toimivat ja tekevät 

päätöksiä yhdessä.  

 

Oppilaiden rooli on vähitellen alkanut korostua tutkimuksissa ja 1990-luvulla on 

alettu pohtia sitä, minkälainen on pienryhmissä tapahtuvan opetuksen merkitys. 

Tämän lisäksi on tutkittu ekspertti-noviisi -mallia (ns. mestari-oppipoika -malli) 

sekä oppilas-opettaja -suhdetta. Opetus vuorovaikutuksena on jäänyt vähemmälle 

huomiolle, vaikka opettajan ajattelun tutkimuksessa opettajan rooli on ollutkin 

keskeinen tutkimusaihe. Oppilaiden tutkimuksesta kiinnostuttiin yhä enemmän 

1980-luvulla ja yleisimmin aiheena oli mm. oppilaiden käsitykset opettajasta, 

koulun työrauha tai oppiminen yleensä. Tutkijat ovat toistaiseksi kiinnostuneet 

vain kylmästä ajattelusta (cold cognition), vaikka oppimiseen vaikuttavat tunteet 

voisivat olla tärkeä tutkimusalue. (Uusikylä 2000, 42-43.) 

 

Opetussuunnitelmaa voidaan pitää ongelmallisena siksi, että sen katsotaan 

ennakolta määräävän, millaisia kasvu- ja oppimiskokemuksia koulussa saa 

esiintyä. Opetussuunnitelmaa ei ole tarkoitettu näin jäykäksi, vaan pikemminkin 

kehykseksi, joka antaa liikkumavaraa oppilaiden yksilölliselle oppimiselle. 

Opetussuunnitelma voidaan tarkastella yksilön kehittämisen näkökulmasta. 

Silloin sitä tulisi kutsua oppilaspainotteiseksi. Opetuksessa korostetaan tällöin 

elämänläheisyyttä, ongelmanratkaisua ja oppilaan persoonallisten 

kehitystarpeiden huomioon ottamista. Oppimisen tulee olla mielekästä ja 

opetussuunnitelman tulee joustaa oppilaiden tarpeiden mukaan. (Uusikylä 2000, 

47.) 

 

Joissakin opetussuunnitelmissa tähdennetään yhteiskunta-aspektia. Yhteiskunnan 

tarpeet nähdään silloin yksilön tarpeita tärkeämpinä. Esimerkiksi ammatillisten 
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oppilaitosten tehtävä ammattitaitoisen työvoimakouluttamiseen edellyttää 

opetussuunnitelmalta työelämän odotusten huomioimista. Yleissivistävä koulu on 

sen sijaan kuin pienoisyhteiskunta, jossa opetellaan yhteisiä sääntöjä ja normeja, 

joita yhteiskunnassa noudatetaan. Ei varmasti ole yhtäkään opetussuunnitelmaa, 

joka edustaisi puhtaasti yhdenlaista näkemystä tai korostaisi vain yhtä 

näkökulmaa. Historiallisesti tarkasteltuna opetussuunnitelmien painotuksissa on 

ollut eroavaisuuksia riippuen siitä, mitä asioita eri aikakausina on arvostettu 

eniten. Nykyään voi havaita, että tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä 

kansainvälistymistä painotetaan yhä enemmän. (Uusikylä 2000, 46-48.) 

 

Kohtaamista vai kilpailua? 

 

Tulevaisuuden yhteiskunnasta puhutaan kohtaamisyhteiskuntana. Tämän 

mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton tieto- ja viestintätekniikka. 

Toimintaympäristö ja työvälineet moninaiseen interaktioon ovat jo teknisesti 

olemassa. Teknologisesti pitkälle kehittyneestä maailmasta voidaan puhua myös 

yhtenäisenä vuorovaikutuksen kenttänä ilman rajoja (Aarnio 1999, 7). Ihmiset 

ottavat kontaktia, yhteyttä tai kohtaavat toisensa erilaisissa diskursseissa. Sanat 

kontakti, yhteys ja kohtaaminen tarkoittavat lähes samaa asiaa. Sana kontakti 

tulee yhteen koskettamista tarkoittavista sanoista (kon takt). Yhteys tarkoittaa 

suunnilleen samaa kuin kontakti. Sanan `yhteys` etymologinen kantasana on 

`yksi`; saadaan yhteys, päästään yhteen. Kohtaaminen puolestaan viitaa kontaktin 

muodostumisen prosessiin tai jopa yksittäiseen hetkeen. Kohtaamisen kontakti tai 

yhteys voivat olla syvällisiä, ihmisen koko olemukseen tunkeutuvia tai tavallisia 

asiakaskontakteja. (Rantalaiho 1996, 6; Aarnio 1999, 9.) 

 

Kunkin aikakauden arvot ja käsitykset oppimisesta vaikuttavat siihen, mitä 

opetetaan ja miten opetetaan. Opetussuunnitelma -käsitteenä ei ole vain 

teoreettinen käsite, vaan se on mahdollisuuksien kirjo, jonka pohjalta opetusta voi 

suunnitella kuitenkaan kaavoihin kangistumatta. Opetussuunnitelma muotoutuu 

muuttuvassa maailmassa arvojen myötä. Opetussuunnitelmasta on otettava kaikki 

irti, mutta sen ei saa antaa rajoittaa. Se voi näyttää suuntaa ja olla väylänä 

yksilöllisissäkin tilanteissa. Kasvatusfilosofisista ajatuksista kumpuaa monia 
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kysymyksiä, mikä on varmasti ollut niin Deweyn kuin muidenkin 

kasvatusfilosofien tarkoituksena.  

 

Opettaja ja oppilas ovat ”kanssatutkijoita” 

 

Mielenkiintoista on, että nykyisyys ottaa aineksia aiemmista historiallisista 

suuntauksista. Historia on perusta tulevaisuudelle ja nykyisyys tulevien 

sukupolvien ajattelulle sekä tuleville suuntauksille. Historiasta tultaessa 

nykyiselle postmodernille ajanjaksolle opetussuunnitelmaa voidaan tarkastella 

symbolisena käsitteenä, jolloin se voidaan ymmärtää esimerkiksi historiallisesti, 

poliittisesti, rodullisesti jne. (Pinar et. al. 1995, 475, 847-866.) 

 

Postmodernia lähestymistapaa edustaa mm. William E. Doll, Jr. Hän näkee 

uudessa opetussuunnitelmassa opettajan ja oppijan tasavertaisessa 

vuorovaikutussuhteessa keskenään. Opettaja ja oppija käsittelevät esillä olevia 

aiheita omista näkökulmistaan. Tämä ajattelutapa vaikuttaa kompleksiselta 

verrattuna totuttuun näkemykseen opettajasta tiedon jakajana, jolloin oppilas 

nähdään puolestaan tiedon vastaanottajana. (Pinar et. al. 1995, 498.) 

Postmodernin aikakauden oppimiskäsitys perustuu mm. informaation kasvuun ja 

televisioon, koska niiden myötä on totuttauduttava siihen ajatukseen, että myös 

opettaja voi oppia oppilaalta.  

 

Dollin mukaan opettajan ja oppilaan välinen suhde kulminoituu jälleen 

opetussuunnitelma -käsityksessä. On jälleen havaittu, miten tärkeää on, että 

opettaja ja oppilaat nähdään yksilöllisinä, vastavuoroisina subjekteina, jotka 

yhdessä tutkivat asioita. (Pinar et. al. 1995, 498). Tällä tarkoitetaan sitä, että 

opettaja ei olisi enää ylhäältä saneleva ja ns. kaikkitietävä auktoriteetti, vaan 

opettaja ja oppilaat ovat keskenään tasavertaisia ”kanssatutkijoita” 

 

Suomen koululaitoksen opetussuunnitelma ajattelu muuttui vuonna 1994 

merkittävästi, kun opetussuunnitelmat siirrettiin koulujen laadittaviksi. 1980-

luvulla tämän suuntaisia keskusteluja oli jo olemassa, mutta virallisesti muutos 

astui voimaan vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa. Yhteiskunnallinen 

kehitys liittyi näihin opetussuunnitelmaratkaisuihin ja joskus muutokset tulevat 
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hyvinkin nopeasti. Koulut ovat lähtökohdiltaan erilaisia, mutta siitä huolimatta 

keskinäinen yhteistyö ja verkottuminen ovat tärkeitä koulujen kehittämisessä. 

(Kaikkonen 1997, 247-250.) 

 

Opetussuunnitelmassa heijastuu  joukko arvoja, arvostuksia, uskomuksia, 

käsityksiä, merkityksiä ja strategioita. Koulun opetussuunnitelmaa arvioidessa on 

tärkeää ottaa huomioon oppilaiden käsitykset siitä. Kvantitatiivisilla mittauksilla 

on viime vuosikymmeninä kuitenkin saatu rajallista tietoa kasvusta ja 

oppimisesta. Mittausten yksipuolisuus on suunnannut koulun kasvatus- ja 

opetustyötä yksipuolisesti kognitiivisen oppimisen suuntaan.  

Opetussuunnitelman perusteet ovat nyt saaneet holistisen ihmiskäsityksen 

piirteitä. Sen myötä  on otettu käyttöön kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, 

kun on arvioitu, mitä oppilaissa ja koulussa tapahtuu. (Kaikkonen 1997, 247-

250.) 

 

Nykyiselle kehitykselle suuntaa ovat antaneet koulun toimintaympäristön 

muutokset, tieteen kehitys ja koulutuksen laadun parantaminen. Yhteiskunnassa 

tapahtunut taloudellinen kehitys on vaatinut niukkojen resurssien järkevää 

käyttöä. Perinteisen tietämään opettamisen rinnalle on tullut toisenlainen käsitys 

oppimisesta. Oppiminen nähdään olevan oppijan aktiivista toimintaa. 

Opiskelijoiden oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen on alettu kiinnittämään 

enemmän huomiota. Nykyisissä opetussuunnitelmateorioissa on nähtävissä 

sellaisia uudentyylisiä lähestymistapoja, joiden myötä myös opettaja voi oppia 

oppilaalta. (Ropo, T. 1997, 183, 208.) 

 

Oppimisympäristön huomioiminen 

 
Koulun arki on paljon rikkaampaa, vaihtelevampaa, yllätyksellisempää kuin 

kirjoitetussa opetussuunnitelmassa voidaan kuvata. (Jaatinen 1994, 186.) Elävä 

opetussuunnitelma toteutuu subjektien kohtaamisessa. Ihmiset kohtaavat 

yhteisössä toisen monitahoisesti. Opettajan ja oppijoiden vuorovaikutus on 

kielellistä, mutta myös yhteistä kokemista. Tällaisessa tilanteessa informaatiota 

syntyy niin elämyksellisinä kuin tiedollisinakin merkityssuhteina. (Jaatinen 1994, 

186; Rauhala 1983, 159-165). 
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Vanhojen ja tutuksi tulleiden menetelmien ja sääntöjen noudattaminen ja 

hallitseminen ei enää riitä, vaan nykyisessä yhteiskunnassamme oppimiselta ja 

opettamiselta vaaditaan uudenlaisia muotoja. Oppijalta ja opettajalta vaaditaan 

asioiden kyseenalaistamista, ongelmien etsimistä ja niihin ratkaisujen löytämistä, 

innovatiivisuutta, aktiivisuutta ja osallistumista. Oppijan ja ohjaajan pitää kasvaa 

epävarmuuden sietämiseen ja kykyyn ratkaista konfliktitilanteita. Kenenkään ei 

tarvitse olla yksin, sillä yhä suuremmassa määrin korostetaan yhteistyön ja 

vuoropuhelun merkitystä. (Muuronen 1995, 53.) 

 

Eero Ropo (1997) toteaa, että oppimisympäristö -käsitettä kuvattaessa tulee 

muistaa sen jakautuminen ulkoiseksi ja sisäiseksi malliksi. Ulkoinen 

oppimisympäristö on kokonaisuus, joka rakentuu oppiaineksesta ja fyysisestä, 

sosiaalisesta sekä kultturaalisesta toimintaympäristöstä. Sisäinen 

oppimisympäristö on  oppijan yksilöllinen havainto ulkoisesta 

oppimisympäristöstä. Oppijan havainto, sisäinen representaatio, on 

tilannesidonnainen  tulkinta ulkoisesta oppimisympäristöstä. Yksilö toimii 

todellisessa, fyysisessä ympäristössä, mutta perustaa toimintansa sisäiseen 

malliinsa. (Ropo, E. 1997) Oppimisprosessissaan yksilö yrittää sopeutua olemassa 

olevaan tilanteeseen käyttämällä hyväkseen opiskeluympäristön tarjoamaa 

informaatiota ja sen käsittelyssä tarvittavia resursseja. Ohjaaja voi auttaa yksilöä 

havaitsemaan muita käytettävissä olevia resursseja. Yksilön havainnot ulkoisesta 

ympäristöstä ovat riippuvaisia yksilön aikaisemmin hankkimista tiedoista ja 

skeemarakenteista, yksilön käytössä olevista kognitiivisista työvälineistä ja 

yksilön minän rakentumisprosessista. (Piipari 1998, 5.) 

 

Opiskeluympäristöjen kehittämistä avoimiksi ja joustaviksi perustellaan 

tavallisesti käsityksillä oppimistulosten paranemisesta. Oppimispsykologisena 

ajatuksena on se, että oppiminen on oppijan oman työn tulosta ja liian suuri 

oheistoimijoiden vaikutus häiritsee opiskelijan omaa tiedonhankintaprosessia. 

Painopistettä halutaan siirtää opiskelijakeskeisyyteen ja itseohjautuvuuteen. 

(Piipari 1998, 7.) 

 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä on tärkeää, että oppijaa ei kuitenkaan jätetä 

oman onnensa nojaan, koska silloin oppija jää täysin yksin ilman ohjaajan tukea. 
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Opiskelu on oman aktiivisen työn lisäksi myös sosiaalinen tapahtuma. 

Opiskeluympäristöjen tulisi tarjota yksilöllisen työskentelyfoorumin lisäksi myös 

sosiaalisen yhteistoiminnallisen opiskeluympäristön. (Piipari 1998, 8.) 

 

Eero Ropo (1997) on niitä koonnut ominaisuuksia, joita oppimisympäristöön 

tulisi sisältyä. Tällaisia vaatimuksia ja ominaisuuksia ovat: 

1) Oppimisympäristön on oltava päämääräsuuntautunut 

2)  Oppimisympäristön on oltava riittävän kompleksinen, autenttinen ja 

todellinen. 

3)  Oppimisympäristön on edistettävä dialogia, vuoropuhelua. 

4)  Oppimisympäristön on annettava palautetta ja mahdollistettava jatkuva 

prosessin seuranta ja arviointi myös itsearvioinnin muodossa. 

Oppimisympäristön on tarjottava oppijalle monipuoliset mahdollisuudet valita 

minäorientaationsa ja sisäisen mallinsa mukaisia toimintatapoja itsensä 

kehittämiseen. 

 

Päämääräsuuntautunut oppimisympäristö ohjaa oppijaa havaitsemaan asioiden 

keskinäisiä elementtejä ja arvojärjestyksiä ja auttaa siten oppijaa omine 

tavoitteidensa muodostamisessa. Riittävän kompleksinen ja todellinen 

oppimisympäristö tarjoaa yksilölle ratkaisemisen arvoisia ongelmia ja haasteita. 

Vuoropuhelu itsensä ja toisten kanssa on tärkeä oppimista edistävä periaate. Eero 

Ropo (1997) muistuttaa, että yksilö muodostaa itse oppimisympäristönsä sisäisen 

mallin, joten opetusta varten laadittua oppimisympäristöä ei voida suunnitella 

täydelliseksi tai riittäväksi jokaisen yksilön tarpeisiin. 

 

Humanismin keskeisiä käsitteitä ovat usko ihmisyyteen; usko ihmisen hyvyyteen, 

vapauteen tehdä valintoja ja halu kehittyä jatkuvasti. Humanistisen psykologian 

edustajien näkemysten mukaan ihmisen toimintaa ohjaavat monenlaiset tarpeet. 

Niiden avulla hän etsii elämälleen tarkoitusta ja mielekkyyttä. Mielekkyys on 

niiden toimintojen tunnusomainen ominaisuus, jotka tyydyttävät yksilön kunkin 

hetkisiä tarpeita tai ovat yksilön tavoitteiden mukaisia. (Jyrkiäinen 1998, 15.) 

 

Oppilaan aktiivisuutta korostava, humanistinen oppimiskäsitys on hyvin 

oppilaskeskeinen. Se korostaa kokeilevaa, kehittävää, itseohjautuvaa oppimista 

sekä vuorovaikutusta oppimisryhmissä. Itseohjautuvuuden taustalla on 
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humanistisen filosofian näkemys ihmisestä aktiivisena, vastuullisena ja 

yhteistyökykyisenä yksilönä. Humanistisen kasvatuksen päämääränä on auttaa 

oppilasta löytämään omat sisäiset oppimispotentiaalinsa ja tukea näiden 

potentiaalien kehittymistä. (Talja et. al. 1997.) 

 

Opettaja ja oppilas oppimisprosessissa 

 

Oppilas itse luo tavoitteita, hankkii ja käyttää hankkimaansa sekä arvioi sitä. 

Oppilasta autetaan jatkuvasti arvioimaan edistymistään ja oppimaan palautteesta. 

Ohjaajan kritiikki on rakentavaa ja tarkoituksellista. Oppimisen arvioinnissa ei 

keskitytä vain lopputuloksiin, vaan arvioinnin kohteena on oppimisprosessi 

kokonaisuudessaan. Evaluoinnin tulisi olla oleellinen osa itse koulutusprosessia 

(Jyrkiäinen 1998, 16.) 

 

Niin oppilaat kuin opettajatkin tarvitsevat kykyä ratkoa arkitodellisuuden 

ongelmia. Seuraavassa on esitetty muutamia ratkaisuja:  

 

Arkitodellisuus 

 
1) vaihtelevuus      -erilaisia tehtäviä rutiinikäytäntöjen välttämiseksi 

2) yhteistoiminnallisuus -työ suoritetaan ryhmissä, työskennellään tiiminä ja 

    keskustellaan asioista 

3) tilannesidonnaisuus  -tekniikat ja tiedon hankkiminen tilanteesta tai 

    ongelmasta selviytymiseksi 

4) yhteys arkielämään  -tehtävät ja asiat koulun ulkopuolelta 

5) kompleksinen    -arkielämän ongelmanratkaisuelementtien ja  

    päätöksenteon  mukaanotto 

 

Opettajille pyritään antamaan valmiuksia kasvattaa oppilaissa itsenäisyyttä, 

aloitekykyä, sitkeyttä ja motivaatiota viedä tärkeäksi koettuja asioita eteenpäin. 

Oppijan osallistumista voidaan kuvata seuraavin pääperiaattein: 

Osallistuminen 
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1) yksilöllistetty   -vastuu omien opiskelupäämäärien valinnasta ja eteneminen 

  omaan tahtiin 

2) merkityksellinen -tehtävä on relevantti opiskelijan omien päämäärien kannalta 

3) riippumaton  -opiskelijaa rohkaistaan etsimään tietoa ja työskentelemään 

  vähemmällä opettajan tuella 

4) reflektiivinen -aktiivinen sitoutuminen kehittää henkilökohtaista  

  ymmärrystä 

5) kriittinen  -vaihtoehtoisiin tulkintoihin rohkaistaan ja niistä  

  keskustellaan 

(Ropo & Jaakkola 1993, 77-78.) 

 

 

Seuraavassa taulukossa (1.) on kuvattu huono ja hyvä oppimistilanne, jotka tulisi 

mielestäni huomioida dialogisuuden kehittämisessäkin: 

 

Taulukko 1: Oppimisilmapiirit.   

Hyvä oppimisilmapiiri Huono oppimisilmapiiri 

persoonallisuuden 

huomioiva 

harmoninen, arvostava 

omaperäisyyden 

ja epävarmuuden salliva 

välinpitämätön, viileä, pelkästään 

ammattimainen ilmapiiri 

pakottava, ahdistava, pelottava 

sallimaton, kireä 

 

(Ropo & Jaakkola 1993.) 

 

Miten dialoginen yhteys tapahtuu oppimistilanteessa? 

 

Jorma Lehtovaaran (1996, 51) mukaan avoin dialogi mahdollistaa rakentavan 

toiminnan.  

Se, joka hallitsee dialogin taidon 

 ei teeskentele olevansa jotakin muuta kuin mitä on 

 ei pyri ”tietämään” ja olemaan oikeassa 

 ei tähtää jo tietämäänsä päämäärään 
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 ei älyllistämällä esineellistä oliota ja ilmiötä 

 ei rajoitu vain Minä-Se suhteeseen 

 ei käytä kieltä vain merkkeinä 

  ei juutu abstraktiin diskurssiin todellisuutta edustavista representaatioista 

 ei pyri ”selittämään” maailmaa 

 ei johdata ihmistä mittaamaan itseään toisista ihmisistä käsin  

 ei väittele 

 ei kilpaile 

 ei puolustele tai puolustaudu 

 ei ole huumorintajuton 

 ei ilkeile 

 ei vähättele tai mitätöi toista 

 

Se, joka hallitsee dialogin taidon 

 on välittömässä elävässä kokemisyhteydessä aidosti omaan kokemiseensa 

 säilyttää yhteyden perustaansa, maailmaan pirstomattomana kokonaisuutena 

 ilmentää olemisessaan aidosti sitä, mitä ihmisenä on 

 on kokonaisuudessaan läsnä kanssakäymisessä Toisen kanssa 

 kysyy avoimesti ja liikaa ahdistumatta 

 ihmettelee uskaltaen jättää maailman ja Toisen salaisuudeksi 

 osaa jättää silleen, päästää todellisuuden irti ajattelu- ja kuvittelukykynsä 

otteesta 

 kuuntelee olevan mieltä yrittäen tajuta mielen siinä, mikä meitä kaikkia 

koskettaa 

 käyttää kielen ilmaisuja jälkinä eli kuvaa kokemuksiaan todellisuudesta 

viitteellisesti jättäen tilaa salaisuudelle 

 pystyy luomaan Minä-Sinä -suhteen (Buber) 

 välittää, kantaa huolta, huolehtii vastuustaan pyrkiä aikaansaamaan avoin, 

dialoginen yhteys todellisuuteen, erityisesti toisiin ihmisiin (Lehtovaara J.1996, 

52). 
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Mistä avoimen dialogin onnistumisen voi havaita? 

 
Jorma Lehtovaaran (1996) mukaan uteliaisuus, rohkeus, luottamus ja kriittisyys 

ilmenevät dialogiin osallistuvien maailmasuhteessa. Uteliaisuus merkitsee tässä 

ihmettelemistä ja intuitiivisesti muotoutuvien kysymysten esittämistä itselle: 

”Olisiko minun mahdollista nähdä toisin kuin nyt näen?” Rohkeuden Lehtovaara 

(1996) näkee liittyvän ihmettelyyn siten, että se on todellisuuden avoimeksi 

jättämistä. Vaatii rohkeutta jättää toinen ja myös itsensä salaisuudeksi, 

”leimaamatta” ja liikaa ahdistumatta, pystyä toimimaan ilman lukkoonlyötyä 

kuvitelmaa todellisuudesta. Luottamus rakentuu rohkeudelle ja uteliaisuudelle 

sekä sille, että antaa aikaa maailmankuvan uudelleen jäsentymiselle. Yksilö, joka 

uteliaasti, rohkeasti ja omaan maailmassaolemiseen luottaen asettuu 

kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa, uskaltaa nähdä uusia mahdollisuuksia 

myös toisesta näkökulmasta. Luovuus on toisin näkemistä ja sen kriittisyyttä. 

Dialogin taidon esiin kutsuma kriittisyys on luonteeltaan rakentavaa. (Lehtovaara 

J.1996, 53.) 

 

Oppilaan kuunteleminen oppimistilanteessa 

 
Oppilaan kuuleminen ja kuunteleminen on kohtaamisen tärkeimpiä kulmakiviä. 

Puhuessaan avoimen dialogin merkityksestä Jorma Lehtovaara kiteyttää asian 

seuraavasti.”…opettajan ja oppilaan vuorovaikutus on perusluonteeltaan 

pikemminkin vuorokuuntelua kuin vuoropuhelua. Näin toimittaessa 

kasvatustapahtuman ydinilmiö, ihmisten kohtaaminen ihmisinä, ei huku kieleen ja 

kulttuuriin keskittyvään toimintaan” (Lehtovaara 1998, 150). Lukiossa vallitseva 

aikapula ei saisi olla syy olla kuuntelematta oppilaita. Jotkut opettajat ottavatkin 

vastaan kirjallista palautetta oppilailtaan ja saavat näin palautetta ja tietoa heidän 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Tällä tavalla oppilaat tulevat tasapuolisesti 

kuulluksi ja luokkaa voidaan luoda avoin ja rakentava ilmapiiri.   
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JOHN DEWEYN NÄKEMYS OPPIMISESTA 

 

Oppiminen merkitsee Deweylle yhteisöllistä tapahtumaa. Hänen 

perusnäkemyksensä mukaan ”kaikki inhimillinen kokemus on viime kädessä 

sosiaalista: se edellyttää (ihmisten välistä) kanssakäymistä ja keskustelua” 

(Dewey 1963, 38).  

 

Dewey ei kuitenkaan ota huomioon tunteita ja emootioita, vaikka korostaakin 

inhimillisistä kokemusta sosiaalisena tapahtumana. Dialogisuusfilosofiassa sen 

sijaan kohtaamisessa koettu molemminpuolisuus mahdollistaa yhdessä koetun 

tapahtuman elämisen myös toisen osapuolen näkökulmasta. Dialogisuutta 

kohtaamisessa ei pidä samaistaa empatiaan, joka Buberin mukaan on välittömän 

elämismaailman abstrahoimista. Abstrahoiva empatia kohtaamisessa on omien 

tunteiden projisointia empatian kohteelle, itsen kuvitteellista siirtämistä toisen 

paikalle, jolloin se on viime kädessä jopa esineellistämistä. (Värri 1997, 72) 

 

Martin Buberin käsite Umfassung (Värri 1997, 73) merkitsee kykyä elää tämän 

hetkinen tapahtuma toisen osapuolen näkökulma huomioon ottaen. Umfassung 

voidaan vapaasti kääntää ”kattaminen”, jolla tarkoitetaan minun näkökulmani 

olevan myös toisen subjektin näkökulman huomioiva. Umfassung on oleellisesti 

dialogisuuteen liittyvä käsite, jota ilman dialoginen suhde ei toimi.  

 

John Deweyn kasvatusfilosofia kytkeytyy toisaalta hyvin konkreettisesti 

nykyiseenkin opetussuunnitelmaan, kun sen sijaan buberilaisessa 

dialogisuusfilosofiassa ei ole tällaista rajoittuneisuutta. Deweyn kasvatusnäkemys 

on kehittynyt hänen ajalleen tunnusomaisista ja pinnalla olevista 

kehittämisnäkökohdista, mutta siitä huolimatta Deweyn kasvatusfilosofia ei 

mielestäni ole vanhentunut. On kiinnostavaa huomata, kuinka hyvin sitä voidaan 

vieläkin soveltaa, vaikka ajan henki ja arvot heijastuvat aina tietyllä tavalla 

opetussuunnitelmaan. Nykyisessä koulutusjärjestelmässä opettaja ja oppilas 

voitaisiin nähdä eräänlaisina ”kanssatutkijoina”, jolloin mestari-oppipoika -malli 



 
 

 

 

56

jäisi syrjään. Yhteiskunnassamme vallitsee tällä hetkellä verkottuminen, 

kohtaaminen ja kilpaileminen, eivätkä nämä voi olla vaikuttamatta opetukseen ja 

opetussuunnitelmaan.  

 

Humanistinen oppimisnäkemys korostaa oppijan päämäärätietoisuutta ja 

luonnollista oppimispotentiaalia. Humanistinen näkemys hylkää perinteisen 

käsityksen opettamisesta ja korostaa sen sijaan kokeilevaa, keksivää ja 

vuorovaikutukseen perustuvaa oppimista. Humanistinen kasvatusnäkemys 

korostaa ihmisarvon ja yksilöllisyyden ohella yksilön halua persoonalliseen 

kasvuun. Jokainen voi vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä. Vapaus ja sen 

mukanaan tuoma vastuu ovat humanismin ydin. (Pinar et. al. 1995, 190.) 

 

Eversti Francis Parker (1837-1902) toteaa John Deweyn tapaan, että koulun tulisi 

olla ”a model home, a complete community, and an emryonic democracy ” (Pinar 

et. al. 1995, 87). Tällä tarkoitetaan koulun merkitystä ikään kuin kotina ja 

demokraattisena yhteisönä, jossa päätökset tehdään yhdessä. Tällainen 

kouluyhteisö on Deweyn kasvatusfilosofian pohjana. (Pinar et. al. 1995, 87.) 

 

John Deweyn (1859-1952) progressiivinen pedagogiikka 

 
” …niiden, jotka haluavat muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa uudistaa 

kasvatusta, tulisi pikemminkin ajatella varsinaisen kasvatuksen käsittein kuin 

minkään kasvatuksesta kertovan ismin  - edes progressivismin - tarjoamin 

käsittein.” (Dewey) 

 

Bruhnin (1963) kasvatusopin historian kehityslinjojen tarkastelun myötä hän on 

esittänyt kokoavasti (1968, 7-22) historiateoksen pohjalta progressiivisen 

pedagogiikan syntyä ja alkuvaiheita. Bruhn toteaa, että kyseinen suuntaus syntyi 

vuoden 1900 tienoilla Yhdysvalloissa. Hän nostaa liikkeen alkuunpanijaksi ja 

keskushahmoksi tunnetun filosofin ja kasvatustieteilijän John Deweyn. 

Progressiivipedagoginen suuntaus tahtoi luoda vanhan koulun tilalle uuden, 

entistä vapaamman ja oppilaskeskeisemmän koulun. Vanhan koulun 

opetusmuodot ja henki kun olivat peräisin keskiaikaisista ja uskonpuhdistuksen 

ajan epävapaista, opettajakeskeisistä oppilaitoksista. 
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Bruhnin (1968) mukaan suunnilleen samoihin aikoihin tai muutamia vuosia 

myöhemmin kuin Dewey hahmotti progressiivisen pedagogiikkansa perusteita 

Yhdysvalloissa, esiintyi Euroopassakin vastaavanlaisia uudistuspyrkimyksiä. 

Uudenlainen koulu sai ideoita ja uudesta koulusta puhuttiin ”vapaana kouluna”, 

”työkouluna” tai ”kouluna, joka on tarkoitettu elämää varten”. Uudistusideoita 

esittivät näihin aikoihin mm. Jan Ligthart (1859-1919) Hollannissa, Ovide 

Decroly (1871-1932) Belgiassa ja Georg Kerschensteiner (1854-1932) sekä Peter 

Petersen (1884-1952) Saksassa. (Hytönen 1993, 21.) 

 

Deweyn progressiivisen pedagogiikan on katsottu olevan edellä hänen 

aikalaistensa ajatuksia. Hänen ajatusrakennelmansa on teoreettisesti jäsentynein ja 

mitä kiinnostavin analysointikohde. Dewey on kirjoituksillaan vaikuttanut koko 

1900-luvun lapsikeskeiseen teorianmuodostukseen enemmän kuin kukaan muu 

lapsikeskeisen suunnan pedagogi. Lisäksi Deweyn ajatuksia on hyödynnetty 

monessa maassa, kun koululaitoksia on kehitetty. (Hytönen 1993,21-22.) Dewey 

tarjoaa pedagogisia ohjeita filosofiassaan, kun sen sijaan Martin Buberin 

dialogisuusfilosofiasta niitä ei voida suoraan ottaa vastaan. 

 

Kasvatus perustuu kokemukseen 

 
John Deweyn (1963, 25) kasvatusfilosofian perusajatuksena on pidettävä 

näkemystä siitä, että oppimistapahtumassa ovat tärkeitä oppivan yksilön omat 

kokemukset. Hän on antanut teokselleen kaksiosaisen otsikon ”Experience and 

Education”(Kokemus ja Kasvatus), jossa hän toteaa olettavansa, että ”kaikkien 

epävarmojen kasvatukseen liittyvien tekijöiden joukossa on yksi pysyvä 

viitekehys: orgaaninen yhteys kasvatuksen ja henkilökohtaisen kokemuksen 

välillä” (Dewey 1963, 25). Näkemyksellään, jonka mukaan todellinen kasvatus 

tapahtuu kokemuksen kautta, hän ei tarkoita, että kaikki kokemukset olisivat 

aidosti ja yhtäläisesti kasvattavia. Kun kokemus vaikuttaa rajoittavasti tai 

vääristyttävästi uusien kokemusten syntymiseen, se ei ole kasvattava. 

Kokemuspohjaisen kasvatuksen keskeisenä ongelmana on siis, miten valita 

nykyhetken kokemuksista sellaiset, jotka vaikuttavat hedelmällisesti ja uutta 

luovasti tulevissa kokemuksissamme. (Dewey 1963, 27-28.) 
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Kasvattajan toiminnalla on ratkaiseva osuus kokemuksien valinnassa. Dewey 

näkee asian seuraavasti: ”kun kasvatus perustetaan (oppilaan) henkilökohtaisiin 

kokemuksiin, se tekee mahdolliseksi moninkertaisemmat ja läheisemmät yhteydet 

varttuneen ja nuoren yksilön välille kuin mihin perinteisessä koulussa on ollut 

mahdollisuus ja siten pikemminkin lisää kuin vähentää oppilaiden saamaa 

ohjausta” (Dewey 1963, 21). 

 

Dewey (1963) määrittelee opettajan roolin selvästi toisenlaiseksi kuin 

perinteisessä koulussa on ollut tapana. ”Kun kasvatus perustuu kokemukselle ja 

kasvatuksellinen kokemus nähdään luonteeltaan sosiaalisena 

vuorovaikutustapahtumana, opetustilanne muuttuu radikaalisti. Opettaja menettää 

asemansa ulkopuolisena johtajana ja määrääjänä, ja hänestä tulee ryhmän 

toimintojen ohjaaja” (Dewey 1963, 59). 

 

Dewey on suhtautunut hyvin kriittisesti sellaiseen lapsikeskeiseen 

toimintamalliin, jossa kasvattaja vetäytyy opetustilanteessa taustalle ja jättää 

oppilaat työskentelemään keskenään erilaisin materiaalein eri kohteisiin. ”… 

kypsymättömyydestä seuraa vain kypsymättömyyden tila- ja tällainen on 

vääjäämättä tulos, jos pakotamme lapsen turvautumaan itse hankkimiinsa 

ratkaisumalleihin ja houkuttelemme hänet yksin kehittelemään uusia totuuksia 

luonnosta ja sen hallinnasta. On varmasti yhtä turhaa odottaa lapsen johtavan 

maailmankaikkeuden selityksen pelkistä omista ajatuksistaan kuin on filosofin 

yrittää ratkaista sama tehtävä” (Dewey 1902, 18). ” On mahdotonta käsittää, 

miksi ehdotus, joka tulee henkilöltä, jolla on suurempi kokemus ja laajempi 

näkökulma (kuin oppilailla), ei olisi vähintään yhtä pätevä kuin ehdotus, joka on 

peräisin enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesta lähteestä” (Dewey 1963, 71). 

 

Dewey on tuonut esille ongelman, joka hänen toimintatapaansa liittyy. Opettajan 

vaikutuksesta voi seurata, että oppilaat etenevät kohti opettajan tavoitteita eivätkä 

kohden omia tavoitteitaan. Ongelmaa ei kuitenkaan poisteta sillä, että opettaja 

vetäytyy täysin vastuustaan. Opettajan on otettava huomioon kaksi näkökohtaa. 

Hänen on oltava syvällisesti perehtynyt oppilaidensa kykyihin, tarpeisiin ja 

aikaisempiin kokemuksiin ja lisäksi sallittava alkuperäisen ehdotuksen muotoutua 

suunnitelmaksi tai projektiksi niin, että oppilasryhmän jäsenet lisäehdotuksin 
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organisoivat lähtökohta-ajatuksesta toimivan kokonaisuuden. Suunnitelma on 

ikään kuin yhteisvastuullinen yritys. (Hytönen 1993, 24). 

 

Dewey kiinnittää huomion myös opetuksen nykyhetkeen nostaessaan 

kokemuksen keskeiseksi tekijäksi. Hän hylkää ajatuksen, että tieto 

menneisyydestä olisi kasvatuksen tavoite, mutta sen sijaan hän korostaa sitä 

kasvatuksen keinona. Kasvattajan tulee ratkaista ”miten nuori saadaan 

perehtymään menneisyyteen siten, että menneisyyden tuntemus on väline 

elettävän nykyhetken ymmärtämiseksi” (Dewey 1963, 23). 

 

Eri oppiaineiden opiskelun tulisi myös lähteä materiaaleista, jotka ovat peräisin 

tavallisista arkielämän tilanteista. Tältä kannalta katsottuna progressiivinen koulu 

toimii vastakkaisin periaattein kuin perinteinen koulu, missä lähtökohtina eri 

oppiaineissa työskentelyyn ovat oppilaiden kokemuspiiriin kuulumattomat 

tosiseikat ja totuudet, joita eri keinoin yritetään tuoda oppilaiden kokemuspiiriin 

(Dewey 1963, 73). Deweyn mukaan (Dewey 1963, 80) oppilaita on johdateltava 

jopa tieteellisperäiseen oppiainekseen tutustuttamalla heidät kyseisestä 

aihepiiristä peräisin oleviin arkielämän sovelluksiin. 

 

Oppimistilanne edellyttää kaikilta osapuolilta tiettyjen käyttäytymissääntöjen 

noudattamista, sosiaalista kontrollia. Sosiaalisen kontrollin perustana on työ, jota 

tehdään yhteisvastuullisesti. Kaikilla yksilöillä on tilaisuus osallistua siihen, ja 

kaikilla on vastuu myös sen loppuun saattamisesta. Useimmat lapset ovat Deweyn 

käsityksen mukaan sosiaalisia, ja eristettynä oleminen on lapsille vielä 

tuskallisempaa kuin aikuisille. Aidon yhteisöllisen toiminnan perustana on 

Deweyn pedagogiikassa lasten synnynnäinen sosiaalisuus (Dewey 1963, 56). 

 

Deweyn progressiivinen pedagogiikka rakentuu myös lapsen henkilökohtaisen 

vapaudenkäsitteen varaan. Henkilökohtainen vapaus on edellä esitetyn sosiaalisen 

kontrollin kääntöpuoli. ”Ainoa vapaus, jolla on pysyvää merkitystä, on älyllinen 

vapaus, toisin sanoen vapaus tehdä havaintoja ja suorittaa arviointeja sellaisten 

seikkojen suhteen, joilla on todellista merkitystä asianomaiselle yksilölle” 

(Dewey 1963, 61). 
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Vapaus voidaan Deweyn mukaan käsittää väärällä tavalla, jolloin vapaus 

nähtäisiin tavoitteena sinänsä. Rajoituksista vapautuminen on Deweyn mukaan 

arvokasta vain, jos vapauteen sisältyy käynnistävä voima muokata tavoitteita 

uudelleen, arvioida toimintoja järkevästi tai tehdä valintoja erilaisten toiveiden 

välillä. Yksilönsisäiset impulssit ja toiveet ovat kuitenkin aina vapauden 

lähtökohtana. Mutta älyllistä kasvua ei tapahdu, ellei alkuperäisiä toiveita ja 

impulsseja jollain tavalla jäsennetä uudelleen ja saateta uusiin yhteyksiin (Dewey 

1963, 63-64). 

 

”Toistaiseksi progressiivisten koulujen heikoin kohta on älyllisen oppiaineksen 

valinta ja organisointi”, Dewey arvioi pedagogiikkaansa (Dewey 1963, 78). 

Perinteisissä kouluissa oppiaines valitaan ja järjestetään aikuisten ajattelumallien 

mukaisesti, Dewey toteaa. Valintaa tehtäessä pidetään silmällä sitä, mistä nuorelle 

joskus tulevaisuudessa saattaa olla hyötyä. Samalla kuitenkin kiinnitetään 

oppisisällöt ulkopuolelle oppivan yksilön senhetkistä todellisuutta. Oikea periaate 

sisällön organisoinnissa on Deweyn mukaan se, että välittömien 

työskentelymateriaalien on oltava nykyhetkestä. Materiaalit on kiinnitettävä 

oppivan yksilön aikaisempiin kokemuksiin, vaikka oppimistavoitteet ovatkin 

tulevaisuudessa. Kokemus voidaan laajentaa tulevaisuuteen vain laajentamalla 

sitä samanaikaisesti myös menneisyyden suuntaan (Dewey 1963, 76-77). 

 

Deweyn tavoitteena on sitoa koulu ja yhteiskunta niin läheiseen kanssakäymiseen, 

että koulun oppimistilanteissa otetaan käyttöön samanlaiset oppimismallit, joita 

lapset noudattavat yhteiskunnan eri oppimistilanteissa (Dewey 1980a, 98). Tämä 

Deweyn vaatimus on selitetty siten, että häneen olivat vaikuttaneet voimakkaasti 

ne luonnolliset ja epämuodolliset oppimistilanteet, jotka olivat käytössä hänen 

kotipiirissään lapsuudessaan, maalaismaisessa pienyhteisössä (Peters 1981, 79). 

 

Aronowitz ja Giroux (1986, 8) korostavat, että Deweylle ei kasvatuksen 

tavoitteena ole oppilaiden valmistaminen yhteiskunnan tarjoamiin tehtäviin, vaan 

kasvatuksellisena päämääränä ovat demokraattisen yhteiskunnan jäseniltään 

edellyttämät ominaisuudet. Dewey ei tarkoita filosofisella näkemyksellään 

”tekemällä oppiminen” (learning by doing), että käytäntö asetettaisiin teoreettisen 

tiedon edelle, kuten monet hänen seuraajistaan ovat asian ymmärtäneet. Jos 

kasvatustilanteissa teoreettinen tieto irrotetaan käytännöllisestä, oppilas Deweyn 
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mukaan saatetaan vain kasvatuksen passiiviseksi kohteeksi, kuten Aronowitz ja 

Giroux ovat kirjoittaneet. 

 

Dewey painottaa kasvatettavan aktiivista roolia. Kokemus ei ole vain tietyn 

tapahtuman läpikäymistä, vaan lapsen täytyy ymmärtää, mitä siitä seuraa, että hän 

ryhtyy hankkimaan tiettyjä kokemuksia ja siten kokemukset syvenevät Deweyn 

käsityksen mukaan. Dewey näkee kasvatustapahtuman ikään kuin auttamiseksi, 

koska hänen mukaansa oppilasta on kasvatuksella autettava pääsemään oman 

oppimisprosessinsa tietoiseen ohjaamiseen ja kontrollointiin. Työ ja leikki tekevät 

teoreettiseen tietoon sisältyvistä sosiaalisista ja kognitiivisista, tiedollisista, 

näkökulmista lapselle riittävän konkreettista. (Hytönen 1993, 26-27.) 

 

Kritiikkiä Deweyn kasvatusteorialle 

 
Dewey on saanut osakseen myös kritiikkiä näkemyksestään. Hänelle on asetettu 

kysymys siitä, pitäisikö opettajan odottaa kehitysvaiheita ja antaa oppilaalle vasta 

sitten mahdollisuus keskusteluun. On kuitenkin selvää, että tyypillinen 

kouluopetus pohjautuu malliin, jossa opettaja rajoittaa kommunikaatiota 

valitsemalla itse aiheen ja viitekehyksen tai muotoilemalla oppilaiden mielipiteitä 

haluamaansa suuntaan. (Dewey 1956, 15; Puolimatka 1996, 177.) 

 

Deweyn progressiivista pedagogiikkaa voidaan arvioida monesta näkökulmasta. 

Hänen ajatusrakennelmaansa voidaan pitää emansipatorisena, yhteiskunnallista 

muutosta ajavana. Popkewitzin (1987) mukaan Deweyn kasvatuksellisten 

ajatusten etenemisen mahdollisti Yhdysvaltojen progressiivinen poliittinen liike, 

joka pyrki puhdistamaan kaupunkimaisen, korruptoituneen elämänmuodon 

perinteisten yhdysvaltalaisten arvojen mukaiseksi. Progressiivisen ideologian oli 

määrä korvata traditiot. Progressiivisen liikkeen oli myös tarkoitus eliminoida ne 

radikaalit sosialistiset ajatukset, joita oli erityisesti Itä- ja Etelä-Euroopasta 

lähtöisin olevilla maahanmuuttajilla. 

 

Hartman ja Lundgren (Dewey 1980b, 18) ovat todenneet, että Deweyn keskeiset 

pedagogiset kirjoitukset ilmestyivät Yhdysvaltojen yhteiskunnallisen murroksen 

ajanjaksolla. Eri väestöryhmien välillä oli taloudellisesti ja sosiaalisesti suuria 
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vastakohtaisuuksia. Erityisesti maahanmuuttaneilla siirtolaisilla ei ollut 

kulttuurista identiteettiä, mistä olisi mm. seurauksena vaikeuksia lasten 

kasvatuksessa. Dewey pyrki pedagogiikassaan vastaamaan aikakautensa 

yhteiskunnallisiin ongelmiin. Hän ei kuitenkaan kirjoituksissaan analysoinut niitä 

yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka olivat johtamassa tähän tilanteeseen, vaan on 

käsitellyt ongelmakysymyksiä normatiivisesti, pitämällä pedagogiikkaa välineenä, 

jolla oloja voi muuttaa.  

 

Deweya on kritikoitu myös siitä, että hän ei liitä kasvatusteoriaansa 

valtakunnallisen ja institutionaalisen elämän ongelmien yhteyteen. ”Vaikka 

hänellä on selkeä näkemys siitä, millaisia koulujen tulisi olla, hän välttää 

huolellisesti tekemästä sosiaalista ja poliittista analyysia siitä, millaisia koulut 

todella ovat” (Aronowitz ja Giroux 1986, 9). 

 

Aronowitz ja Giroux arvostelevat Deweya edelleen, että radikaalit 

koulutusteoreetikot ovat usein hylänneet Deweyn ajatukset juuri siitä syystä, että 

tämän teoriasta puuttuvat sosiologiset ja poliittiset kytkökset. Radikaalit 

teoreetikot ovat sitä mieltä, että kapitalistisessa yhteiskunnassa koulut eivät 

koskaan pysty heikossa asemassa olevien yhteiskunnalliseen vahvistamiseen. 

Sekä puhdasoppiset vasemmiston edustajat että konservatiivit ovat loogisten 

argumenttien myötä tuominneet progressiivisen pedagogiikan. Puhdasoppisille 

vasemmiston edustajille tämä pedagogiikka edustaa huonoa ideologiaa ja 

konservatiiveille turmiollisia, utopistisia fantasioita. (Aronowitz ja Giroux 1986, 

9.) 

 

Aronowitz ja Giroux (1986, 12) vertaavat Deweyn pedagogista teoriaa radikaalien 

kasvatusteoreetikoiden kuten Paolo Freiren (1973) ajatuksiin ja toteavat lopuksi, 

että Deweyn tavoitteena oli vahvistaa yksilöä saamaan turvattu paikka 

demokraattisessa yhteiskunnassa. Sen sijaan Freire (1973) haluaa ensisijaisesti 

muuttaa yhteiskuntaa siten, että se entistä paremmin pystyisi tyydyttämään 

yksilöiden kollektiiviset tarpeet. 

 

Peters (1981, 84-85) toteaa puolestaan, että Dewey on korostanut kirjoituksissaan 

liikaa älyllisten toimintojen soveltamista käytännön ongelmien ratkaisemiseen. 

Petersin mielestä Deweyn näkemys elämästä on yksipuolinen, jopa näännyttävä. 



 
 

 

 

63

Vaikka Dewey arvosti tapojen merkitystä, hän ei antanut arvoa rutiiniasioille. 

Asioiden kertaaminen ja ilmiöiden tuttuus eivät aina ole ikäviä asioita, vaan 

voivat tuottaa mielihyvääkin, kuten Peters toteaa. Lisäksi hän jatkaa, että 

monikaan asia elämässä ei jäsenny ongelmiksi, jotka voitaisiin älyllisin keinoin 

ratkaista, vaan muodostaa usein piinallisiakin tilanteita, joiden kanssa on vain 

elettävä. 

 

Deweylle kaikki inhimillinen kokemus on viime kädessä sosiaalista; se edellyttää 

ihmisten välistä kanssakäymistä ja keskustelua. Peters (1981, 84-85) hyväksyy 

sen, että ”yhteiset kokemukset” ja ihmisten välisen kanssakäymisen tärkeys 

painottuvat Deweyn pedagogiikassa. Petersin (1981, 84-85) mukaan Dewey 

kaventaa kuitenkin tarpeettomasti individualismin ihannetta. Individualismiinhan 

kuuluvat sellaiset ominaisuudet kuin itsenäisyys, rehellisyys ja aitous, joihin 

pyrkiminen vaatii myös oman persoonallisuuden, luonteen, henkilökohtaista 

kehittämistä. 

 

Peters (1981, 85) on tullutkin siihen tulokseen, että Dewey progressiivisessa 

pedagogiikassaan laiminlyö persoonallisuuden ja tunteiden, emootioiden, 

kasvattamisen. Tämä tulee esille siinä, että Dewey ei lainkaan käsittele 

kirjallisuuden merkitystä kasvatustyössä. Petersin mukaan tämä on seurausta 

Deweyn oppimisnäkemyksestä: kirjallisuus ei ole oppisisältö, jonka parissa on 

järkevää käyttää luonnontieteellistä ongelmanratkaisumetodia, ja kirjallisuudessa 

käsitellään hyvin usein ihmisenä olemisen vaikeutta, ei niinkään ihmisten 

ratkaistavaksi tarkoitettuja ongelmia.  

 

Samanlaista kritiikkiä Deweylle on esittänyt myös Biber (1972, 52-53), joka 

selkiinnyttää edellä esitettyä näkökulmaa. Lapsikeskeisissä pedagogiikoissa on 

havaittu kaksi toisiaan leikkaavaa suuntausta, joiden samanaikaisuus ja 

rinnakkaisuus ovat heikentäneet progressiivisen pedagogiikan saavutuksia. ”Koko 

lapsen kasvattaminen” oli tavoitteena ja sitä lähestyttiin toisaalta siten, että 

pyrittiin kehittämään lapsen älyllistä suorituskykyä hänen henkilökohtaista ja 

sosiaalista tehokkuutta huomioiden. Toisaalta pyrittiin kanavoimaan lapsen 

tunne-elämän alueen voimavaroja tuottavaan ajatteluun ja toimintaan. 

Suuntauksista ensimmäinen  on Deweyn teoreettisten ajatusten varassa ja 
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jälkimmäinen perustuu syvyyspsykologisen kirjallisuuden hyväksikäyttöön. Näitä 

suuntauksia ei ole lapsikeskeisessä pedagogiikassa pystytty kytkemään toisiinsa. 

 

Peters (1981, 85-86) kiinnittää huomiota Biberin (1972, 52-53) kanssa samoihin 

seikkoihin, että Dewey kirjoituksissaan sivuuttaa täysin ihmisluonteeseen 

kuuluvan irrationaalisen tekijän. Dewey ei mainitse Sigmund Freudia, joka 

kuitenkin oli hänen aikalaisensa. Myös Leander (1943) päätyy Deweyn 

pedagogiikan eettisiä perusteita pohtiessaan näihin päätelmiin. Hän varoittaa, että 

käytännön tehtävien ja ongelmanratkaisujen korostamisesta saattaa olla 

seurauksena puutteita ja laiminlyöntejä moraalisen kasvatuksen ja henkisten 

arvojen kehittämisen alueella. 

 

Deweyn progressiiviseen pedagogiikkaan sisältyvä pragmaattinen, 

käytännöllinen, näkökulma on Petersin (1981, 86-87) kritiikin kohteena. Peters 

kiteyttää deweylaisen pragmaatikon suhteen maailmaan toteamalla, että 

pragmaatikolle ”luonto on jotakin, jota voidaan käyttää ihmisen hyödyksi”. 

Pragmaatikolta puuttuu luontoa kunnioittava ja ihaileva mielenlaatu. Tämä tulee 

Petersin mukaan esille siinä, miten Dewey suhtautuu historian ja maantieteen 

opetukseen. Petersin mukaan Dewey katsoo oppiaineet tärkeäksi vain, jos niiden 

oppisisällöt auttavat ratkomaan nykypäivän ongelmia ja huolenaiheita, jolloin 

opiskelun lähtökohtana pitää olla nykyhetkestä valittuja käytännön ongelmia. Jos 

aineiden opiskelu rajoittuu vain tämän näkökulman korostamiseen, olemme 

Petersin mukaan edistämässä ”nykyhetkikeskeistä ylimielisyyttä”. 

 

Petersin (1981) mukaan Dewey yliarvioi  luonnontieteellisten teorioiden ja 

jokapäiväisten käytännön sovellusten välistä yhteyttä. Esittelemällä 

luonnontieteelliset teoriat pelkästään arkielämän toimintojen apuvälineiksi 

”mitätöidään kokonainen näkökulma ihmiselämään”. Myös psykologiansa Dewey 

on soveltanut palvelemaan edellä mainittua tavoitetta ja hän uskoo, että lapsella 

on tutkimisen ja kokeilun vietti. Dewey sovittaa alussa lapseen vaistojen ja 

viettien nimikkeillä sen, minkä lopussa ottaa esiin yhteistoimintakykyisenä ja 

kommunikoivana, teknologisena aikuisena. Pohdiskelevan uteliaisuuden, 

ihmettelyn ja kunnioituksen ulottuvuudet ovat hämärtyneet Deweyn ihmiskuvasta 
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John Deweyn kasvatusfilosofia  suhteessa opetussuunnitelmaan 

 

Tekemällä oppiminen (”learning by doing”) ja näkemys koulusta yhteisönä olivat 

Deweyn kasvatusajattelussa merkittävämpiä elementtejä, jotka herättivät myös 

julkisen keskustelun mm. vuonna 1950 opetussuunnitelmasta. Silloin alettiin 

pohtia, mitä koulussa tulisi opettaa ja miten. ”Like Dewey, Parker viewed the 

child and the curriculum as two aspects of a unitary process” (Pinar et. al. 1995, 

84). 

 

John Deweyn (1956 ) kasvatusajattelussa tulee ilmi kolme keskeistä käsitettä, 

jotka ovat hyvä perusta nykyisessä kasvatusajattelussa. Deweyn mukaan kokemus 

on kaiken lähtökohtana, sillä lapsen kiinnostus ja aktiivisuus opittavaan asiaan 

tulisi liittyä johonkin, mikä on lapselle merkityksellistä. Tärkeimmät periaatteet 

ovat jonkin lasta itseään kiinnostavan ongelman ratkaiseminen ja tekemällä 

oppiminen. Kasvu on toinen käsite, jonka Dewey ottaa esille. Hän tarkoittaa sillä 

näkökulmien laajenemista ja uusien toimintatapojen luomista. Sosiaalisuus on 

kolmas käsite, jolla viitataan vuorovaikutukseen muiden kanssa. On tärkeää, että 

yksilö oppii olemaan osana erilaisia yhteisöjä ja tutustuu toisten ihmisten 

näkökulmiin. Tutustuessaan niihin hän joutuu suhteuttamaan ne omaansa ja voi 

sen myötä ymmärtää toisten ihmisten tapoja kokea asioita. Siten yksilö voi 

vapautua itsekeskeisestä ja rajoittuneesta asenteesta. (Pinar et. al. 103-121; 

Puolimatka 1996, 105-111.) 

 

Näiden käsitteiden pohjalta, joita Dewey on korostanut kasvatusfilosofiassaan, 

tulee pohtineeksi myös aitoa buberilaista dialogisuutta. Kokemus, kasvu ja 

sosiaalisuus linkittäytyvät  opettajan ja oppilaan väliseen dialogiin. Lukion 

oppimisympäristössä tämä saattaa tulla esille esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, 

jossa  oppilaan kasvun, kokemuksen ja sosiaalisuuden kehittymiseen tarvitaan 

opettajan aloitetta. Olisikin tarpeellista virittää keskustelu luokkahuoneessa 

esimerkiksi oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista tai ongelmanratkaisuista. 

Tällöin keskustelu ei pohjautuisi vain opetussuunnitelman ja opettajan omiin 

lähtökohtiin. Luokkahuoneessa on usein tyypillistä, että opettaja jollain tavalla 

kontrolloi oppilaiden vastauksia ja kysymyksiä. Kontrolloiminen ei näin ollen 

anna mahdollisuuksia aidolle vuoropuhelulle ja -kuuntelulle.  
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NYKYINEN OPPIMISKÄSITYS  

 

Nykyinen oppimiskäsitys korostaa Deweyn lailla oppilaan aktiivista roolia oman 

tietorakenteensa jäsentäjänä. Oppilaan asenteet, käsitykset ja odotukset ohjaavat 

sitä, mihin hän havaintonsa kohdistaa, mitä informaatiota hän ottaa vastaan ja 

millaisen tulkinnan sille antaa. Oma oppimisprosessi  riippuu yksilöllisestä 

kokemushistoriasta. Tästä johtuen opiskelija tulisikin nähdä aktiivisena tiedon 

hankkijana, käsittelijänä ja arvioijana, jolle oppiminen on hänen aikaisempien 

ajatus- ja toimintamalliensa uudelleenjärjestämistä ja täydentämistä. Tämä 

merkitsee opettajan roolin kehittymistä entistä enemmän ohjaajaksi ja 

oppimistilanteiden suunnittelijaksi. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 

10.) 

 
Jokaisella yksilöllä on oikeus kokea elämä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. 

Humanistisen näkemyksen mukaan ihminen sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä 

kykenee ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan, silloinkin kun on kysymys 

perustavista arvovalinnoista.  Humanistinen ote inhimillisen kasvun tukemisessa 

korostuu tieteellis-teknisen kehityksen myötä. Inhimillisessä kasvussa tekniset ja 

humanistiset arvot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Humanistinen 

yleissivistys eheyttää ihmisen persoonallisuutta ja luo valmiuksia syvällisten 

elämän arvojen asettamiselle. Vieraantumisen tunne ja elämän kokeminen 

tarkoituksettomaksi voi olla seurausta siitä, että yksilöllä ei ole ollut 

mahdollisuuksia tiedon omakohtaiseen kokemiseen persoonallisella, luovalla ja 

elävällä tavalla. Koulun velvollisuuksiin kuuluu myös tunne-elämän kehittymisen 

vahvistaminen ja mielikuvien muodostamisen tukeminen. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 15.) 

 

Arvoperustan täsmentämisessä keskeistä on eettinen pohdinta. Lähtökohdan 

arvopohdinnoille antavat sellaiset kulttuuriset perusarvot kuin hyvyys, totuus ja 

kauneus sekä kristillinen lähimmäisen rakkaus. Nykymaailman arvojen ainekset 
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nousevat erityisesti elämän ja ihmisarvon kunnioittamisesta. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 15.) 

 

Mihin lukio tähtää? 

 
Lukiolain 2§ mukaan ”Lukion tulee pyrkiä kasvattamaan oppilaansa 

tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, luovaksi, 

yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi” ja 

edelleen lain mukaan ”Lukion opetus ja muu toiminta tulee järjestää siten, että se 

antaa oppilaalle persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja 

työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, elinympäristön ja luonnon 

suojeleminen, kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen sekä kansainvälisen 

yhteistyön ja rauhan edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia sekä edistää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tehtäväänsä hoitaessaan lukion on pyrittävä 

läheiseen yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen 

kasvatustehtävässä.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994.) 

 

Opetussuunnitelman haasteet 

 

Koulun vastuu korostuu jatkuvasti, kun ympärillä oleva todellisuus on yhä 

vaikeammin ymmärrettävissä ja hallittavissa. Opettajien ja oppilaiden maailma 

muuttuu ja kehittyy, mutta myös koulun opetussuunnitelman on pysyttävä 

mukana ajassa. Koulun kaikkia toimintoja ohjaavat tiedostetut ja 

tiedostamattomat arvot. Tämän vuoksi koulun arkityössä arvot ovat merkittävässä 

asemassa ja niiden kautta toteutetaan koulun toimintaa. 

 

Lukiota kehitetään yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon valmentavana 

oppilaitoksena, joka tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten tasa-arvoa ja 

nuorten kypsymistä aikuisuuteen. Yleissivistys on laaja-alainen käsite. Siihen 

voidaan lukea kaikki keskeiset kulttuurialueet ja se sisältää myös arvot. 

Yleissivistystä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön kannalta. Yksilölle 

yleissivistys merkitsee tietoja, valmiuksia ja arvoja, jotka tukevat hänen 

elinikäistä henkistä kasvuaan ja lisäävät hänen itsetuntoaan ja hänen elämänsä 
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laaja-alaista merkitystä. Ihmisen henkisestä kasvusta riippuu myös se, miten hän 

hallitsee ja suhtautuu elämäänsä sekä toimii kansalaisena yhteisössä. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 12) 

 

Yhteisön kannalta yleissivistys tarkoittaa niitä tietoja, valmiuksia ja arvoja, joiden 

avulla yhteisön jäsenet ymmärtävät toisiaan. Tiedon käyttöön liittyy eettisiä 

kysymyksiä ja tiedon kehittymiseen kuuluu vuorovaikutus ihmisten kanssa. 

Yleissivistyksen odotetaan tukevan myös ihmisten yhteisöllistä identiteettiä ja 

yleissivistyksen dynaamisen luonteensa vuoksi se on monipuolista. Yleissivistys 

on tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä vastata ajan ja ympäristön 

haasteisiin sekä kasvamista vastuuseen niin itsestään kuin lähimmäisestään. 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 13.) 

 

Arvoperustan muutos 

 

Kaikki inhimilliset ratkaisut ovat perimmältään arvosidonnaisia. Muuttuvassa 

yhteiskunnassa tarvitaan eri näkökulmista lähtevää asioiden punnitsemista. 

Arvoperustan jäsentyminen edellyttää kouluyhteisöltä eettistä pohdintaa ja 

arvokeskustelua. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 9.) 

 

Koulun on välitettävä opetus- ja kasvatustyössään sellaisia arvoja, jotka auttavat 

yhteiskunnan säilymistä ja kehittymistä sekä tukevat yksilön myönteisten 

kehitysmahdollisuuksien toteutumista. Opiskelijoiden käsitykset opiskelusta, 

elämästä ja vapaa-ajan vietosta ovat muuttuneet. Nuorten tapa toimia, 

havainnoida ja ajattelun keinoin jäsentää ympäröivää maailmaa on huomattavasti 

monipuolistunut. Kouluilta edellytetään uudenlaista näkökulmaa todellisuudesta, 

ongelmakeskeistä lähestymistapaa ja ennen kaikkea valmiutta paneutua 

tarvittaessa ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 1994, 10.) 
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Opetussuunnitelman kehittäminen 

 

Toimivan opetussuunnitelman laadinta on nykykäsityksen mukaan dynaaminen 

prosessi. Suunnitelmaa on uudistettava jatkuvasti. Opetussuunnitelman laadinnan 

perustaksi määritellään valtakunnalliset tavoitteet ja kehittämisvelvoite. 

Tavoitteiden tehtävänä on toimia suunnan näyttäjänä, mutta ne eivät saa kahlita 

kouluja eivätkä liiaksi pelkistää todellisuutta. Koulujen ja opettajien omaan 

harkintaan jää täsmentää tavoitteita ja valita keinot niiden saavuttamiseksi. 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 11.) 

 

Koulukohtainen opetussuunnitelmatyö on opetuksen kehittämisen keskeinen 

väline kunnissa. Opettaja on yhä enemmän oman työnsä kehittäjä ja sen vuoksi 

myös hänen omakohtainen osallistuminen opetussuunnitelman laadintaan on 

keskeinen edellytys koulujen kehittymiselle. (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 1994, 11.) 

 

Tehokas opettaminen on suotuisimpien oppimismahdollisuuksien tarjoamista 

opiskelijoille ja myönteisen, sisäisen oppimishalun synnyttämistä. Opettajan rooli 

opiskelijoiden ohjaajana, tukijana ja kannustajana itsenäiseen ja eri tietolähteitä 

tehokkaasti hyödyntävään opiskeluun korostuu entisestään. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 14.) 

 

Koulun tehtävä on tukea opiskelijan omien edellytysten mukaista, yksilöllistä 

kasvua. Tarjoamalla valintamahdollisuuksia voidaan ottaa huomioon yksilöllinen 

lahjakkuus, erilainen koti- ja kulttuuritausta sekä kielelliset valmiudet. 

Opiskeluhalun ja koulumyönteisyyden kannalta on tärkeää, että opiskelijalla on 

mahdollisuus suuntautua itse tärkeiksi ja kiinnostaviksi kokemiinsa opintoihin. 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 15.) 

 

Oppimisprosessit ovat henkilökohtaisia ja ainutkertaisia. Kasvattajan tulisi 

tutustua yksilön merkitysmaailmaan, käsityksiin ja uskomuksiin, koska sitä kautta 

kasvattaja tulee tietoiseksi oppimisesta yksilöllisenä, ihmisen kokonaisuutta 

koskevana tapahtumana. Opettaja-oppija -suhde on kahden ihmisen kohtaamista, 

koska molemmilla osapuolilla on oma elämänkerrallinen historiansa ja siinä 
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syntyneet merkitykset. Kohtaaminen voi olla onnistunut, jos opetusprosessin 

kuluessa molempien kasvulle syntyy suotuisia ja yhteisiä merkityksiä. Osapuolten 

välille muodostuu silloin dialogi, jossa nämä kaksi erillistä osapuolta ymmärtävät 

yhä paremmin toisen kokemista ja käsittämistä, mutta luovat silti yhdessä jotain 

uutta. Tärkeää olisi sellaisen ympäristön luominen oppimiselle, että siinä 

otettaisiin huomioon myös dialogi sekä yksilön muuttumisen ja kasvamisen 

tietämisestä. (Pinar et. al. 1995, 190; Jaatinen 1994, 182, 183; Kohonen 1997, 

287.) 
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HABERMASIN NÄKEMYS OPETUSTILANTEESTA  

 
Jürgen Habermasin käsitys opetustilanteesta yhdistää mielestäni deweylaisen 

kasvatusfilosofian näkökohtia buberilaiseen dialogisuuteen. Tämä tulee esille 

siinä, että Habermasin sekä Buberin mukaan aikuisen (opettajan) tehtävänä on 

koota itseensä maailman kasvatukselliset elementit ja toimia siten ikään kuin 

tulkkina oman persoonallisen maailmasuhteensa kautta. 

  

Buberin mielestä kasvattaja edustaa lapselle hänen maailmasuhteensa tulkitsijaa: 

”Maailma ja koko ympäristö kasvattavat lasta: luonto ja yhteiskunta. Se, mitä 

nimitämme kasvatukseksi, tarkoittaa maailman vaikutuksen valikointia 

kasvattajaan koottuna ja hänen kauttaan. Ne maailman voimat, joita kasvatettava 

tarvitsee olemuksensa rakentamiseen, kasvattajan tulee lukea maailmasta ja imeä 

itseensä. (Buber 1953, 23, 44.) ”Tällöin todellisuus on molempien välillä, 

molemminpuolisuutta, joka määrää edeltäkäsin kasvatuksellisen suhteen.” (Buber 

1953, 40.)  

 

Jürgen Habermasin (1984) tapa tuoda esille näkemys kommunikatiivisen 

opettamisen ideaalista tulee hyvin lähelle buberilaista filosofiaa, koska 

kommunikatiivisen opettamisen ideaalin lähtökohtana on tasavertainen ja  

ihmisarvoinen opetustilanne. 

 

Jürgen Habermas (1984) esittää kysymyksen, onko opettajan tehtävänä pyrkiä 

iskostamaan opetussisältö oppilaiden tajunnan sisällöksi. Tällöin opettaja pitää 

oppilaita opetuksen passiivisina objekteina eikä aktiivisina oppimisprosessin 

kanssasubjekteina. Robert Young (1989) soveltaa Habermasin teoriaa 

mielenkiintoisella tavalla. Habermasin (1984) kommunikatiivinen intentio-

kriteeri on lähellä Robert Youngin versiota intentio-kriteeristä, mutta painopiste 

on koko toimintaorientaatiossa (strateginen toiminta) eikä pelkästään 

kielenkäytössä. (Young 1989, 107.) Strategisen opettamisen vastakohdaksi 

nousee kommunikatiivisen opettamisen ideaali, jonka lähtökohtana on 
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tasavertainen ja ihmisarvoinen opetustilanne. Tällainen opettaminen on 

kommunikatiivista toimintaa, jossa oppilaat pyritään kohottamaan 

kommunikatiivisesti kompetenteiksi, oppimisprosessin kanssasubjekteiksi.  

 

Symmetria ja asymmetria 

 
Martin Buberin (1993) mukaan ihmisten välillä on siis olemassa kahdenlaisia 

suhteita: monologisia ja dialogisia. Monologinen suhde on yksisuuntainen, 

ylhäältä alaspäin suuntautuva. Tyypillinen monologinen suhde on ns. perinteisen 

opettamisen kuvio, jolloin opettaja opettaa oppijoita tarjoamalla heille niitä 

oppisisältöjä, joita hänellä itsellään on. Sellaista puhujaa voidaan kuvailla 

monologiseksi, joka puhuu periaatteessa aina omaansa kuuntelijoista riippumatta 

tavoitteenaan valistaa heitä. Oppija on tällöin vain opettamisen kohde. 

Dialogisuus on sen sijaan molemminpuolisuutta. Keskustelu voi kuitenkin olla 

monologista, ja sen vuoksi dialogisuuden kääntäminen keskusteluksi ei tuo esille 

asian ydintä. Ihmisten välille muodostuu dialoginen suhde, vasta kun siihen 

sisältyy halu ymmärtää toista, eikä vain itseään. Silloin etsitään yhteyttä toisen 

ihmisen maailmaan ja pyritään avoimuuteen toista kohtaan. (Buber 1962,81; 

Laine 1999, 176.) 

 

Oppiminen merkitsee Deweyn opetusfilosofiassa yhteisöllistä tapahtumaa. Hänen 

perusnäkemyksensä mukaan ”kaikki inhimillinen kokemus on viime kädessä 

sosiaalista: se edellyttää (ihmisten välistä) kanssakäymistä ja keskustelua” 

(Dewey 1963, 38). 

 

Dialogisuuden kolme perusperiaatetta kuuntelu, toisen näkökulmasta tietoiseksi 

tuleminen ja ihmisyyden ehdoton kunnioittaminen tulevat esille esimerkiksi 

lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa. Alan 

kirjallisuudessa esiintyy kaksi vastakkaista näkemystä lääkärin ja potilaan 

suhteesta. Nämä kiinnostavat erityisesti, koska samankaltainen tilanne tulee esille 

myös opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Lääkäri ja potilas-suhde 

on joidenkin kirjoittajien mukaan väistämättä epäsymmetrinen, kun taas toisten 

mukaan se on, tai sen ainakin tulisi olla, symmetrinen. Epäsymmetriaa korostaa 

muiden muassa Talcott Parsons (1951), Elliot Freidson (1970) ja Andrew Abbott 
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(1988). Heidän näkemyksensä mukaan lääkäri on väistämättä auktoriteetti 

suhteessa potilaaseen: lääketieteellisen tietonsa ja taitojensa avulla hän kykenee 

diagnosoimaan ja hoitamaan sairauksia.  

 

Kaikki eivät ole tätä mieltä. On tutkijoita (kuten Kleinman 1980), joiden mielestä 

lääkärin ja potilaan suhde on, tai sen ainakin tulisi olla, symmetrinen. He 

korostavat, että niin potilaalla kuin lääkärilläkin on tulkintoja ja teorioita potilaan 

sairaudesta, sen hoidosta ja ennusteesta. Heistä vastaanoton tulisi olla 

keskustelua, jossa molempien osapuolten näkemykset pääsevät esiin ja jossa niitä 

sovitellaan keskenään. Paras tulos saavutetaan, jos osapuolet löytävät yhteisen 

näkemyksen sairauden luonteesta ja hoidosta. 

 

Nämä kaksi tulkintaa lääkärin ja potilaan suhteesta ovat lähes vastakkaisia. Silti 

ne molemmat voivat mielestäni olla tosia. Kun menen lääkäriin, haluan tietoa 

sairaudestani ja oletan lääkärin tietävän siitä enemmän kuin itse tiedän. Toisaalta 

toivon lääkärini kohtelevan minua tasa-arvoisesti, järkevänä potilaana, joka 

ymmärtää itsekin sairaudestaan ja sen hoidosta. Mitä tämä merkitsee 

koulumaailmassa? Kun olen oppilaana, oletan opettajani tietävän opetettavasta 

asiasta enemmän, jotta tietoni kasvaisivat. Toisaalta toivon hänen kohtelevan 

minua tasa-arvoisena ihmisenä, joka ajattelee itsenäisesti. 

 

Kun edellisen tilanteen vertailukohteeksi otetaan opetustilanne, ideaalinen 

puhetilanne, jossa ajatellaan opettamisen olevan kommunikatiivista toimintaa, 

niin vuorovaikutuksen pitäisi olla symmetristä toimintaa (jaettu elämismaailma; 

samat tiedot ja kommunikointikyvyt; vastavuoroisuus; tasavertaisuus). Kivelä 

(1996) kritisoi sekä asymmetrista (strateginen vaikuttaminen) että symmetrista 

(kommunikatiivinen vuoropuhelu) näkemystä pedagogisesta vuorovaikutuksesta. 

Asymmetrinen kanta pedagogisesta vuorovaikutuksesta näkee opettamisen juuri 

Habermasin (1984) määrittelemänä strategisena toimintana, jossa opettaja pyrkii 

tarkoituksellisesti vaikuttamaan oppilaan psyykkisiin ja sosiaalisiin valmiuksiin.  
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Traditionaalinen pedagogiikka ja kommunikatiivinen toiminta 

 

Kommunikatiivinen opettaminen on kommunikatiivista toimintaa, koska 

opetukseen liittyviä asioita nostetaan avoimeen osallistujien keskeiseen 

diskurssiin sitä mukaa kun oppilaiden tiedolliset valmiudet ja kommunikatiiviset 

kyvyt (kommunikatiivinen kompetenttius) antavat myöten.  

 

Kommunikatiivisen toiminnan teoriaa mukaillen Mezirow jakaa oppimisen 

instrumentaaliseen ja kommunikatiiviseen oppimiseen. Ongelmanratkaisuun 

ryhtyminen merkitsee instrumentaalista oppimista. Instrumentaalinen oppiminen 

sisältää oppimisprosessin, jonka tavoitteena on valvoa tai manipuloida ympäristöä 

tai muita ihmisiä. (Mezirow 1995.)  

 

Kommunikatiivinen oppiminen ei ole edellisen kaltaista suorittavaa oppimista, 

vaan siinä on kysymys merkityksien ymmärtämisestä. Kommunikatiivisessa 

oppimisessa lähestymistapana on opiskelijan yritys ymmärtää, mitä toinen 

tarkoittaa. (Mezirow 1995.) 

 

Traditionaalinen pedagogiikka ei kiinnitä huomiota mahdolliseen ristiriitaan 

oppilaiden elämismaailman ja opetussuunnitelman välillä. Youngin (1989, 1992) 

mukaan  oppilailla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöihin 

tai opetusmenetelmiin eikä myöskään asettaa jälkeenpäin kyseenalaiseksi 

opetettavaa ainesta. Aina oikeassa oleva opettaja siirtää tieteellisesti oikeaksi 

todistettuja väittämiä oppilaiden päähän. Oppilaat ovat passiivisen vastaanottajan 

roolissa. Traditionaalinen opetus edustaa indoktrinaatiota, koska sen metodiin 

kuuluu kohdella oppilaita ”kulttuurisina  tyhmyreinä” (cultural fools), joihin 

opettaja kohdistaa perlokutiivisia (strategisia) puheakteja opetussuunnitelman 

ohjaamana.  

 

Ongelma on siinä, että opettajat toteuttavat opetussuunnitelmaa tavalla, jossa 

oppilaat joutuvat hyväksymään nämä tavoitteet, vaikkeivat tulisi oman 

viitekehyksensä puitteissa pitämään niitä pätevinä. Tällainen oppiminen tuottaa 

ei-reflektiivista oppimista, joka Habermasin (1984) sanoin: ”tapahtuu 

toimintakontekstissa, jossa implisiittisesti asetetut teoreettiset ja praktiset 
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pätevyysväitteet otetaan naivisti vastaan, hyväksytään varmana tai hylätään ilman 

diskurssiivista harkintaa”.  

 

Kommunikatiivisen toiminnan teorian ytimen muodostaa kommunikatiivisen 

toiminnan käsite. Sen Habermas (1984) määrittelee ristiintaulukoimalla 

toimintatilanteen ja toiminnan orientaation. Sosiaalinen ja ei-sosiaalinen toiminta 

muodostavat toimintatilanteiden ääripäät. Ei-sosiaalisen toiminnan kohteena on 

ulkoinen luonto, ja sosiaalisen toiminnan kohteena ovat toiset ihmiset eli 

sosiaalinen todellisuus. Ei-sosiaalinen toiminta on Habermasin mukaan aina 

päämääräorientoitunutta välineellistä toimintaa. Sosiaalinen toiminta voi sen 

sijaan olla joko päämäärä-orientoitunutta strategista toimintaa tai ymmärrrys-

orientoitunutta kommunikatiivista toimintaa. (Habermas 1984, 286.) Strateginen 

toiminta on päämäärärationaalista toimintaa suhteessa toisiin ihmisiin. Tällöin 

toisiin ihmisiin suhtaudutaan objektivoivasti. Heidän päätöksiinsä ja toimintaansa 

pyritään vaikuttamaan kuin luonnon objekteihin. (Huttunen 1999, 122.) 
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FILOSOFINEN SYNTEESI POHJANA EMPIIRISELLE 

TUTKIMUKSELLE 

 

Tutkiessani buberilaista dialogisuutta koulussa, olen katsonut merkittäväksi tuoda 

esille John Deweyn opetusfilosofiset näkökulmat. Oma näkemykseni koulusta 

oppimisympäristönä ja tutkimusympäristönäni pohjautuu deweylaisuuteen. Jürgen 

Habermasin kommunikatiivisen teorian avulla olen pyrkinyt linkittämään 

opetuksen lähtökohdat ja aidon dialogisuuden toisiinsa, koska Habermas korostaa 

tasavertaista ja ihmisarvoista opetustilannetta, joka mielestäni muistuttaa Buberin 

perusajatuksia koulumaailmaan sijoitettuna. 

 

Buberilaista dialogisuusfilosofiaa lukion oppimisympäristössä tutkiessani, olen 

nostanut esille Jürgen Habermasin merkittävyyden, sillä kommunikatiivinen 

toiminta on buberilaisen dialogisuusfilosofian tavalla yhteisymmärrykseen 

pyrkivää toimintaa, jossa toisia ihmisiä kohdellaan aitoina persoonina ja 

kanssasubjekteina. Habermas (1984) määrittelee strategisen toiminnan 

laskelmoivaksi ihmisten hyväksikäytöksi, ja vastaavasti Buber nostaa esille 

teknisen dialogin ja valeasuisen dialogin sekä monologisuuden. Habermasin 

määrittelemässä kommunikatiivisessa toiminnassa toimijat eivät ole ensisijaisesti 

orientoituneet ajamaan omaa etuaan kuten eivät myöskään aitoon dialogisuuteen 

pyrkivät ihmiset. Habermasin määrittelemät toimijat haluavat harmonisoida 

toimintasuunnitelmansa toisten toimijoiden toimintasuunnitelmien kanssa 

yhdessä, ja samalla tavalla buberilaisen dialogisuusfilosofian lähtökohtana on 

halu yhteisyyteen ja molemminpuoliseen kohtaamiseen. 

 

Tutkimuksessani korostan deweylaista opetusfilosofiaa, koska Deweyn (1902) 

oppimisnäkemyksen mukaan oppimisympäristön tulisi olla fyysisiä ja henkisiä 

valmiuksia herättävä, ilmapiiriltään turvallinen, luottamuksellinen ja salliva. 

Buberilainen dialogisuus alkaa sanattomana intensiivisenä herkkyytenä oppilaalle, 

jolloin deweylainen opetusfilosofia on perusta buberilaisen dialogisuusfilosofian 

toteutumiselle. Dialogisessa oppimistilanteessa molempien osapuolten 
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maailmankuva täydentyy jatkuvasti. Myös Habermasin kommunikatiivinen 

toiminta tarkoittaa tätä. Sosiaalistuminen eli yhteisön (lukion) perussääntöjen, 

tapojen, normien ja arvoperusteiden omaksuminen kuuluu niin Habermasin kuin 

Deweynkin filosofiaan yhtä hyvin kuin dialogisuusfilosofisiin lähtökohtiin. 

Deweyn oppimisfilosofiassakin on pitkälti kysymys siitä, että oppilas sosiaalistuu 

ja kykenee toimimaan maailmassa. Oppilaalle kehittyy tekemällä oppimisen 

kautta mahdollisimman suotuisat lähtökohdat osallistua yhteiskunnalliseen 

elämään esimerkiksi tulevana ammatinharjoittajana. Vaikka Buber ei anna 

dialogisuusfilosofiassaan käytännöllisiä ja konkreettisia menetelmiä ja malleja, 

niin Deweyn tavoin kaiken perusteena tulisi olla kasvattajan ja kasvatettavan 

luottamuksellinen vuorovaikutus ja Habermasin tavoin kommunikointi. Deweyn, 

Habermasin ja Buberin filosofia ovat yhdessä muodostaneet tutkimukselleni 

teoreettisen taustan, joihin empiirinen tutkimukseni perustuu.  



 
 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-OSA: EMPIIRINEN OSA 
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AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA 

 
Oppilaan ja opettajan väliseen yhteisymmärrykseen ei mielestäni ole tarpeeksi 

kiinnitetty huomiota. Tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyy jonkin verran, 

mutta kaiken kaikkiaan opettajan ja oppilaan kohtaaminen on jäänyt erittäin 

vähälle huomiolle. Tuoreimmista koulumaailmaa koskevista tutkimuksista on 

yhtenä esimerkkinä Annikki Savolaisen väitöskirja (2001), jossa tutkija on 

kiinnittänyt huomiota koulun viihtyvyyteen. Tämä väitöstutkimus tuo esille niitä 

puutteita, joita koulussa ulkoisesti voidaan parantaa. Tutkimuksessa on otettu 

esille myös opettajien aikapula ja vuorovaikutuksen vähäisyys oppilaiden kanssa. 

Väitöskirja antaa tälle tutkimukselle jonkinlaista pohjaa, mutta ei kuitenkaan 

syvällisemmin anna tietoa opettajan ja oppilaan keskinäisestä vuorovaikutuksesta.  

 

Veli-Matti Värrin (1997) ja Rauno Huttusen (1999) teoreettisfilosofisten 

väitöskirjojen lisäksi löytyy vain joitakin empiirisiä pro gradu -tutkielmia, joihin 

on sovellettu buberilaista dialogisuusfilosofiaa. Näistä dialogisuusfilosofiaa 

käsittelevistä tutkielmista syvällisempiä on Birgitta Tunturin ja Aila Åkerbergin 

pro gradu -tutkielma (2000). Tutkielman aihe on lapsen kohtaaminen ja siinä on 

selvitetty lapsen kohtaamista Martin Buberin dialogisuusfilosofian valossa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille dialogisuusfilosofisen ajattelun merkitys 

kasvatustyölle aikuisen kasvattajan ymmärrystä syventävänä ja vastuuta 

korostavana lähtökohtana.  Tutkimuksessa korostui lapsen ja hänen kasvattajansa 

välisen kohtaamisen ilmeinen tärkeys ja ainutlaatuinen luonne erilaisissa 

arkipäivän tilanteissa kuten kotona, pihalla, tarhassa ja koulussa. Tutkimukseen 

oli osallistunut 6-9-vuotiaat esi- ja alkuopetusikäiset lapset. Lapsia oli tutkittu 

eläytymismenetelmällä hankittujen tarinoiden kautta. Lasten tarinoita tulkittiin 

tässä tutkimuksessa diskursiivisen lukemisen ja heuristisen tulkinnan avulla. 

Heuristisen ymmärtämisen avulla tavoitteena oli löytää yhteys lasten tarinoiden ja 

heidän eläytymismaailmansa välillä. Tutkimuksen mukaan aikuisen ja lapsen 

maailmat voivat ainakin hetkellisesti kohdata dialogisesti toisensa.  
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Opiskelua ja opetusta koskevissa tutkimuksissa on selvästi korostunut se, että 

opiskelijoiden oma asennoituminen opiskeluun on erityisen tärkeää. Esimerkkinä 

tästä on Tarja Olkkosen ja Merja Vanhalan (1997) yliopistossa toteutettu tutkimus, 

jossa tuli esille, että opiskelijat toivoivat enemmän dialogiin pyrkivää 

luennointitapaa, jolloin kuulija otetaan huomioon. Tämä tarkoittaa ”tehdään 

yhdessä” -tyyliä, jossa opettaja kykenee motivoimaan opiskelijoita omatoimiseen 

tiedonhankintaan.  (Fränti 1996, 138; Olkkonen & Vanhala 1997, 138.) 

 

”Oikeastaan aiheellisempaa kuin kysyä, miksi uudistus ei toteudu, on kysyä, 

miksi ylipäänsä jotakin joskus tapahtuu. Se, että jotakin saadaan aikaan koulu-

uudistusten avulla, riippuu yhteiskunnan kehityksestä yleensä, kaikista jo 

vakiintuneista ulkopuolisista voimakentistä, lujittuneista valtasuhteista sekä 

koulun toimintamuodoista; tämä vaatii todellakin selvitystä!” (Broady 1986, 201) 

 

Tampereen yliopiston ja kuuden pirkanmaalaisen koulun tutkimusprojekti Oppija, 

opetussuunnitelma ja kulttuurin muutos (OK-projekti) tukee koulukohtaisen 

opetussuunnitelman kehittämistä ja tutkii sen toteutumista käytännössä. Projekti 

näkee opetussuunnitelman prosessina, johon koulun kaikki osapuolet vaikuttavat 

omalta osaltaan. (Kaikkonen & Kohonen 1997; Kaikkonen & Kohonen 1999.) 

 

Projekti toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa keskityttiin tarkastelemaan 

koulutusta ja opetusta kolmella tasolla: 1. Projektikoulujen toimintakulttuuri ja 

opetussuunnitelmat, 2. Opettajien pedagoginen ajattelu ja toiminta, 3. Oppilaiden 

ajattelu, asennoituminen ja oppiminen. Projekti selvitti sellaisia pedagogisia 

ratkaisuja, jotka edistävät oppilaiden itsenäisyyttä, yhteistyökykyä, oppimaan 

oppimista ja kykyä arvioida omaa työtään. Projektista kirjoitettu teos ”Elävä 

opetussuunnitelma 2” on omistettu opettajien kokemuksille tutkivina opettajina. 

Kirjoittajina olivat kaikkien OK-koulujen opettajia ja heidän kirjoituksissaan 

tulee esille opettajien oma ääni. (Kaikkonen & Kohonen 1999.) 

 

Opettajien äänet on tuotu kuuluville OK-projektissa (Oppilas, opetussuunnitelma 

ja kulttuurin muutos, 1994-1998), jossa on työskennellyt noin 50 pirkanmaalaista 

peruskoulun ja lukion opettajaa. He ovat pyrkineet kehittämään kouluaan ja sen 

opetussuunnitelmaa yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa kuten 
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rehtoreiden, toisten opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. OK-

projektissa mukana olevista opettajista on tullut eräänlaisia koulutuksellisia 

tuntosarvia, jotka tulkitsevat kasvatustyön kannalta hyödyllistä tietoa ja 

kokeilevat sitä työssään. Opetussuunnitelman ”äänetön” tieto oppilailta ja 

opettajilta tulee esille OK-projektien kautta.  

 

Ulla Kolu on liittynyt mukaan OK-projektiin ja hän koki sen tilaisuutena kehittää 

yhteistyönä koulukulttuuria ja opetussuunnitelmia. Ulla Kolun mukaan 

auktorisoidun tiedon ylivalta on näkyvissä kaiken aikaa. Luopuminen totutuista 

tavoista on vaikeaa. Paluu vanhaan, tuttuun ja turvalliseen houkuttelee heti, kun 

ongelmia alkaa muodostua. Opettaja ei yksin voi paljonkaan vaikuttaa, mutta 

monta samanhenkistä opettajaa yhdessä voivat tehdä yhteistyötä ja saada pysyviä 

tuloksia aikaan. Kolu toteaa, että opettajan kokemukset ovat erilaisia kuin 

oppilaan. Kaikki kokemamme asiat tapahtuvat itsemme kautta. Se on yksilöllinen 

prosessi, jota sävyttää oma arvomaailmamme. Kolu muistuttaa, että nuoren 

ihmisen kokemus- ja arvomaailmat ovat toisenlaisia kuin elämää pidempään 

eläneiden. ( Kolu 1999, 9, 20, 28.) 

 

Yhtenä esimerkkinä OK-projekteista voidaan ottaa esille lukiokokemuksia 

Nokian lukiosta. Kaarina Elo-Rauske työskenteli lähes kolme lukuvuotta 

portfoliota kokeilevan ryhmänsä kanssa. Hänen oma työskentelynsä oli sysäys 

tuleville pohdinnoille siitä, minkälaisia tämän päivän lukiolaiset oikein ovat, mitä 

he tuntevat ja ajattelevat sekä miten heidät tavoittaa. (Elo-Rauske 1999, 95.) 

 

OK-projektissa mukana ollut Kaarina Elo-Rauskeen mukaan ylioppilastutkinnon 

päättökoe korostuu huomattavan paljon koko lukion työskentelyssä ja tästä 

johtuen nuorille lukiolaisille aiheutuu suuri työmäärä, vääristyneet 

työtapavalinnat, kiire ja epäonnistumisen pelko. Lukiotaivaltaan tarpoessaan 

eteen tulee monia mutkia, joista myös osa saattaa olla nuoren elämään kuuluvia 

asioita ja odotuksia. Lukiolaiselta vaaditaan itsekuria, avoimuutta, valmiuksia ja 

paljon muutakin, jonka vuoksi kaikki lukiolaiset eivät suorita opintojaan loppuun 

ja lähde lukiosta valkolakki päässään. Osa väsyy kesken urakan ja hakeutuu 

muihin oppilaitoksiin tai työelämään. Toiset pusertavat loppuun, koska heiltä 

odotetaan valkolakkia. Jotkut ovat päättäneet kulkea valitsemansa tiensä 

kunnialla loppuun. (Elo-Rauske 1999, 97.) 
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Nokian lukion kolmivuotisessa OK-projektissa toiminut Ulla Pajukanta on tuonut 

esille ajatuksiaan oppimisen ohjaamisesta. Hänen mukaansa opettajuus on myös 

oppijan itsenäistymisen tukemista niin, että oppija kykenee itse aikaisempien 

tietojensa pohjalta jäsentämään ja tavoitteellisesti ohjaamaan sekä myös 

arvioimaan omaa oppimistaan.  Ulla Pajukannan mukaan on tärkeää, että oppilas 

arvioi omaa työskentelyään eikä vertaile omaa tasoaan ja saavutuksiaan muiden 

saavutuksiin. Näkemällä muiden oppilaiden suorituksia oppilas voi havaita 

kuitenkin omassa työssään hyviä puolia. Samalla hän voi tunnistaa omat 

heikkoutensa, joista ei tarvitse muodostua esteitä omalle opiskelulle. Kaikki eivät 

tavoittele laudaturia, jonka vuoksi oppija voi arvostaa itseään oman oppimisensa 

kehittyessä. (Pajukanta 1999, 109, 116.) 

 

Nokian lukion OK-projektissa mukana ollut Tapani Viikari on myös pohtinut 

reflektointia, itsearviointia ja itsestään ohjautuvaa opetusta. Viikarin mukaan 

luokatonta lukiota on syytä tarkastella myös kriittisesti, koska opetukseen käytetty 

aika on vähentynyt huomattavasti ja luokatonta lukiota on arvosteltu myös siitä, 

että asioihin paneudutaan pintapuolisesti ja ainainen kiire läkähdyttää oppijoita. 

Viikari toteaakin, että opetussuunnitelmia olisi syytä tarkistaa ja kehittää. 

Ylioppilaskirjoitukset mittaavat oppijan osaamista varsin kapealta alueelta, mutta 

ylioppilaskirjoituksilla on siitä huolimatta yhä merkitystä niin oppijoiden kuin 

heidän vanhempiensakin silmissä. (Viikari 1999, 119, 125, 127.) 

 

Opettajan dialoginen suhde oppilaaseen merkitsee painopisteen siirtymistä 

opettajasta opettajan ja oppilaan väliseen yhteiseen tilaan. Oppilaan omat 

lähtökohdat opiskeltavan asian kannalta tulevat merkitykselliseksi. Tällöin 

otetaan huomioon, millainen oppilaan kokemusmaailma on, millaisia arvoja ja 

uskomuksia sekä käsityksiä hänellä on suhteessa opetettavaan asiaan. Opettajalle 

rakentuu kuva toisesta ihmisestä tällaisten asioiden kautta. Jos opettajaa ei 

kiinnosta nämä lähtökohdat, niin opetus pysyy opettajan omana opiskelijoista 

riippumattomana asiana. Silloin dialogisuus ei ole mahdollista eikä 

mielekästäkään. (Laine 1999, 177.) 
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Oppilaan oman ajattelun kehittymistä voidaan vahvistaa ”tekemällä oppimisen” 

avulla. Dialogi-oppimisen ydin on Timo Laineen mukaan siinä, että oppilaat 

ajattelevat yhdessä ääneen eli keskustelevat dialogisesti. Keskustelu, jossa 

pyritään ymmärtämään jotain uutta, kehittää ajattelun taitoja. (Laine & Kuhmonen 

1995, 70-109.) 

 

Opettajan dialoginen suhde oppilaaseen merkitsee painopisteen siirtymistä 

opettajasta opettajan ja oppilaan väliseen yhteiseen tilaan. Oppilaan omat 

lähtökohdat opiskeltavan asian kannalta tulevat merkitykselliseksi. Tällöin 

otetaan huomioon, millainen oppilaan kokemusmaailma on, millaisia arvoja ja 

uskomuksia sekä käsityksiä hänellä on suhteessa opetettavaan asiaan. Opettajalle 

rakentuu kuva toisesta ihmisestä tällaisten asioiden kautta. Jos opettajaa ei 

kiinnosta nämä lähtökohdat, niin opetus pysyy opettajan omana opiskelijoista 

riippumattomana asiana. Silloin dialogisuus ei ole mahdollista eikä 

mielekästäkään. (Laine 1999, 177.) 

 

Oppilaan oman ajattelun kehittymistä voidaan vahvistaa ”tekemällä oppimisen” 

avulla. Dialogi-oppimisen ydin on Timo Laineen mukaan siinä, että oppilaat 

ajattelevat yhdessä ääneen eli keskustelevat dialogisesti. Keskustelu, jossa 

pyritään ymmärtämään jotain uutta, kehittää ajattelun taitoja. (Laine & Kuhmonen 

1995, 70-109.) 
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TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksen tavoitteet 

 
Tavoitteenani on tarkastella dialogisuutta eli oppilaan ja opettajan kohtaamista 

arjen kasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkimukseni ensisijaisena 

tarkoituksena on löytää dialogisuuden ilmenemistapoja sekä kiinnittää huomiota 

siihen, onko dialogisuudella edellytyksiä koulun arjessa. Keskeinen 

kiinnostusalueeni on tutkia sitä, miten dialogisuuden edellytykset ilmenevät 

lukiossa. Kiinnitän huomiota siihen, miten oppilaat konstruoivat itselleen erilaisia 

minuuden diskursseja ja identiteettejä.  

 

Dialogisuutta voi tehdä ymmärrettäväksi monin perustelluin tavoin. 

Diskurssianalyysin avulla aineistolle voi ja on lupa esittää erilaisia kysymyksiä. 

Avoimista vastauksista etsin erityisesti oppilaan minuus -diskursseja sekä sitä 

kautta dialogisuuden edellytyksiä. Keskityn elämäntarinoiden juonenkulkuun 

rakennettujen identiteettien nimeämiseen ja sitä kautta dialogien eri tyyppien 

etsimiseen.  

 

Tutkimukseni keskiössä ovat lukionuoren moniääniset kuvaukset ja selonteot 

sekä se, minkälaisia asiantiloja tai muita seurauksia selonteoilla rakennetaan. Se 

merkitsee tässä sitä, että teoille ja ilmiöille ei riennetä nimeämään syitä, vaan 

otetaan tutkimuksen kohteeksi ne tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiötä ja 

nimeävät niille syitä. Sosiaalisen todellisuuden rakentumista ja dialogisuutta pyrin 

selittämään vasta tämän mutkan kautta.  
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Tutkimusongelmat 

 

Pääongelma: 

Miten dialogisuus tulee esille lukiossa? 

Alaongelmat: 

Minkälaisia ovat lukionuoren käsitykset kohtaamisen edellytyksistä? 

Miten dialogisuutta voidaan kehittää? 

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimukseeni osallistui yhteensä kolme lukiota Tampereen kaupungista. 

Tutkimusluvan sain lukioiden rehtoreilta ennen varsinaisen tutkimusprosessin 

alkamista. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 48 vastasi avoimiin 

kysymyksiin ja 65 oppilasta kirjoitti omaelämäntarina. Yhteensä tutkimukseeni 

osallistui 113 lukionuorta. 

 

Aineistonkeruumenetelmät 

 

Metodina eli tutkimustekniikkana aineiston keräämisessä käytin kyselyä ja 

omaelämäntarinoita. Näistä aineistoista seuraa opiskelijoiden oman ”äänen” 

kuunteleminen. Avoimet kysymykset, jonka pohjalta opiskelijat kirjoittivat, 

sisälsivät kuitenkin orientaatiovihjeitä, joihin opiskelijoiden oletin reagoivan. 

Muotoilin kysymykset oppilaan näkökulmasta siten, että hänen olisi helppo 

ymmärtää kysymys. Kysymykset laadin aihealueittain buberilaisen filosofian 

pohjalta olennaisimmilta tuntuneet seikat huomioiden. Kysymykset sisälsivät näin 

vinkkejä aineiston lukemiseen ja analysointiin. Teemoina olivat esimerkiksi 

”yksilöllisyys” tai ”tila ja vapaus”, jotka antoivat orientaatiovihjeen oppilaalle 

siitä, mistä hänen tulisi kertoa vastauksessaan. Tulkitsin vastauksia buberilaisen 

dialogisuusfilosofian valossa. 
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Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä 

laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja  kysyä 

monia asioita. Kysymyksiä voidaan muotoilla monella tavalla. Avoimet 

kysymykset ovat lajiltaan sellaisia, joissa esitetyille kysymyksille on tyhjää tilaa 

vastausta varten. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 189-195.) 

 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytin omaelämäntarinoita. Omaelämäkerta, 

autobiografia, on kahtena viime vuosikymmenenä ollut monen tieteenalan sisällä 

monenlaisten kysymysasettelujen kohteena. Omaelämäkerta antaa näköaloja 

elämisen maailmaan ja avaa reittejä, jossa refleksiivisyys on yhä keskeisempi 

tekijä. Tässä maailmassa yksittäisten subjektien omaelämäkerrat, kertomukset 

elämästä, ilmaisevat ja edustavat itseymmärrystä, joka asettuu toisten nähtäväksi 

ja luettavaksi. Havaintojeni kohde, oletusteni kaikupohjana ovat lukiolaisten 

omaelämäkerrat pienimuotoisten elämäntarinoiden muodossa. Nämä elävät, 

vaihtelevat ja monimuotoiset kertomukset ovat olleet virikkeiden lähteenä. Ne 

ovat rikkaampia kuin keskustelu, sillä kirjoitettu tarina puhuu ilmaisuvoimassaan 

moniulotteisemmin. 
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TARINALLINEN LÄHESTYMISTAPA 

 
Jari Aron (1999, 30) mukaan kertomusten muodostaminen on yksi ihmisen 

perustava tapa tehdä kokemus itselleen ymmärrettäväksi. Vilma Hänninen (1999, 

73) on käsitellyt elämänmuutoksia tarinallisesta näkökulmasta. Tarinallisen 

elämänmuutostutkimuksen lähtökohtana on kysymys siitä, miten ihmiset 

selviytyvät vaikeistakin elämänmuutoksista muovaamalla tapahtumille annettuja 

merkityksiä. Merkitysten muodostaminen nähdäänkin Hännisen (1999) mukaan 

yksilön elämäntilanteesta ja -historiasta nousevana, luovana ja kulttuurisia 

merkityksiä hyödyntävänä prosessina. 

 

Elämäntarinat ovat kiehtovia. Niiden käyttö on lisääntynyt 1980-luvun aikana ja 

nykyinen kiinnostus elämäkerralliseen lähestymistapaan on herättänyt kysymyksiä 

siitä, kuinka suhtautua elämäntarinoiden subjektiivisen dokumentin luonteeseen. 

Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa omaelämäkertaa on useimmiten kohdeltu 

sosiaalihistoriallisena dokumenttina. Painopiste on ollut elämässä, kerrotussa 

reaalihistoriassa. Jos oletetaan omaelämäkerrassa esitettyjen asioiden heijastavan 

yhteiskunnallista todellisuutta sellaisena kuin kaikki tapahtui, omaelämäkerta on 

altis sen subjektiivista luonnetta koskevalle kritiikille. (Bruner 1987, 11-15; 

Vilkko 1997, 90-92.) 

 

Omaelämäkertoja voi tarkastella myös teksteinä ja kulttuurituotteina. Painopiste 

siirtyy tällöin eletyn ja koetun kuvaukseen, kerronnalliseen kokonaisuuteen. 

Tuolloin on huomioitava subjetiivisen dokumentin ongelmana se, että kertomus 

elämästä ei ole tapahtuneen suora heijastus. Sillä on tuotantoehtonsa, joiden 

puitteissa se syntyy. Se on elämäntapahtumista tehty konstruktio, jonka 

yksilösubjekti muokkaa kulloiseenkin tilanteeseensa sopivaksi. Elämätarina ei 

oikeasti ole tapahtunut, vaan pikemminkin tarina on tapahtunut sille, joka sitä 

kertoo. Elämä kerrotaan kullekin kulttuurille sopivilla tavoilla ja elämän kuvat 

ovat tietyn yhteiskunnan kuvia. Omaelämäkerta ei heijasta elämää, mutta sen voi 
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olettaa heijastavan vallitsevia teorioita ”mahdollista elämistä”. Yhteiskunta on 

näin läsnä kertomuksessa. (Bruner 1987, 11-15; Vilkko 1997, 90-92.) 

 

Kertomukset pyrkivät johdonmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen; ne ovat harkittuja, 

mutta tavallaan arkisia, ikäänkuin ”hitaasti puhuttuja”. Lukija ei taistele 

epäjärjestyksen kanssa, ei loputtomien sivujuonien parissa eikä keskeneräisten 

lauseiden kanssa luodakseen järjestystä. Kirjoittaja on jo jäsentänyt tarinansa. 

Elämäntarinat ovat tekstejä, joissa subjekti merkityksellistää elämänhistoriaansa 

kertomusrakenteen puitteissa. Lukijan on vaikea puhdistautua esioletuksistaan ja 

sen vuoksi elämäntarinoita pitää lukea uudelleen ja tarkemmin. Apuna on hyvä 

käyttää kerrontaskeemaa, jossa haetaan esimerkiksi kokonaiskertomuksen 

jaksottumisen taitekohtia. (Vilkko 1997, 123-124.) 

 

Tulkintaprosessin helpottamiseksi tarinan kokonaisuus voidaan jäsentää Vilkon 

(1997) tavoin sekvensseihin ja pienenpiin segmentteihin. Elämänkertomuksella 

on orientaatio-jakso, jossa kirjoittaja johdattaa lukijaa tulevaan ja perehdyttää 

tarinan vaiheisiin. Kertomuksen tapahtumat seuraavat sitten toinen toisiaan. 

Kertomuksen edetessä kirjoittaja viittaa elämänsä tapahtumiin ja arvioi niiden 

merkitystä samoin kuin koko kerrottua tarinaa. Lopetus on eräänlainen koko 

eletyn elämän ja siitä kerrotun kertomuksen makroevaluaatio. ”Jäähyväisten 

jättäminen” lukijalle ilmentää palaamista nykyhetkeen ja kirjoittamistekoon. 

(Vilkko 1997, 135.) 

 

Omaelämäkerrallisten kertomusten voidaan ymmärtää syntyvän kirjoittajan ja 

hänen lukijaodotustensa vuorovaikutuksen tuloksena. Odotukset realisoituvat 

keskinäiseen ymmärrykseen tähtäävien kulttuuristen kerronnan mallien ja 

erityisen kielen käytön avulla. Omaelämäkertojen kieli ja varsinkin päätösjakso 

voi olla hyvinkin metaforista. Lopetusjaksoissa omaelämäkerturit voivat muuttaa 

äänilajiaan ja vaikuttavat hyvin vakavilta, lähestulkoon juhlallisilta tai yleviltä. 

Lukijasta lopetusjaksot saattavat vaikuttaa problemaattisilta ja epäyhtenäisiltä, 

sillä monissa tapauksissa kirjoittajat tuntuvat harmonisoivan ja silottavan 

aiemmin kerrotun tarinan perusteella tulkittavissa olevia merkitysrakenteita. 

Tarinan kertoja saattaa esimerkiksi todeta lopuksi: ”Vaikeuksista huolimatta näen 

tulevaisuuteni valoisana”. Keskeltä elämää kirjoittaen syntyy siis melko 

hankalasti lopetettavissa olevia kertomuksia, joka täytyy ottaa huomioon. 
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Toisaalta on muistettava, että tavallisen amatöörikirjoittajan kokemattomuus ja 

kyvyttömyys voivat saada aikaa metaforisen virran tai tarpeen lopettaa tarina 

korrektisti. Vilkko (1997) kyseenalaistaa kuitenkin, että tämä olisi riittävä selitys 

metaforien käytölle elämäntarinan loppujaksossa. Kenties kirjoittajat haluavat 

päätösjaksossaan välittää jotain itsestään myös lukijalleen metaforien avulla? 

(Vilkko 1997, 136-137.) 

   

Tarinoiden filosofia 

 

Schapp (1959, 4, 12) katsoo uuden tarinan syntyvän silloin, kun saamme toisen 

ihmisen ymmärtämään paremmin omaa tarinaamme. Ihminen astuu tarinoiden 

kautta yhteisöönsä ja jokainen on tarinoidensa kautta ja niiden välityksellä 

suhteessa toisiin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa. Ihminen ikään kuin perii lukuisia 

tarinoita, joita hän ei ole omakohtaisesti kokenut. Ne eivät silti ole hänelle 

vieraita, vaan voivat muodostua huomattavaksi osaksi hänen omia tarinoitaan. 

Ihminen kasvaa tarinoihinsa hitaasti.  

 

Schappin (1976, 203) havainto todellisuudesta tarinan sisäisenä kategoriana 

johtaa siihen, että jokainen tarina yhtä aikaa esittää ja edustaa maailmaa. 

Schappin mielestä jokaisessa suuressa kulttuurissa on olemassa määräävänä yksi 

kaikkia muita tarinoita kantava ja niiden läpi tunkeva kokonaistarina, 

eräänlaisena viimeisenä horisonttina, jota ei voida ylittää. Kokonaistarina on 

ikään kuin maailmanhistorian tarina (Weltgeschichte), joka muodostaa katon, 

jonka alle kaikki tarinat sijoittuvat. Kaikki ihmiset ovat omien tarinoidensa kautta 

sidoksissa kokonaistarinaan. Jokainen on joutunut samaan tarinaan eri tavoin. 

Siteen laatu kokonaistarinaan vaihtelee kuitenkin Schappin mukaan hyvinkin 

paljon. 

 

Omaelämäkerran ymmärtäminen 

 
Eletystä elämästä kertovat muistikuvaukset viittaavat johonkin menneeseen 

tapahtumaan, mutta ihmiset muokkaavat niitä jatkuvasti uudestaan suhteuttaen 

niitä omaan elämäntilanteeseensa, kulloisiinkin positioihinsa sekä ympärillä 

olevaan ja muuttuvaan sosiaaliseen järjestykseen. Näin ollen jokainen muistikuva 
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voi olla tapahtumatilanteeseensa kytkeytyvä valinta ja toisin sanoen sitä voidaan 

pitää yhtenä konstruktiona eletystä tapahtumasta. Näin myös silloinkin, vaikka 

muistikuvaus näyttäisi pelkästään yksityiskohtaiselta tapahtumien toistamiselta tai 

luetteloinnilta.(Jokinen & Juhila 1996, 186; Shotter 1990, 135-136.) 

 

Laura Aron (1996) mukaan ihmiset kerrontavat (narrativize) elämäänsä eri tavoin. 

Joku kertoo seikkaperäisesti elämästään, kun taas toinen muistaa vain 

värikkäimmät kokemuksensa, ja kolmas ei löydä elämästään mitään kerrottavaa. 

Elämäntarina voidaan esittää eri aikoina ja eri konteksteissa. Tutkijalle 

elämäntarina kirjoitetaan toisella tavalla kuin esimerkiksi lähimmälle ystävälle. 

(Aro 1996, 51.) Se, mitä halutaan tuoda esille, on aina tarinankirjoittajasta ja 

lukijasta kiinni.  

 

Elämäntarinaan liittyy yksilön oma näkemys häntä itseään koskevista, 

merkityksellisistä tapahtumista. Elämäntarina on tarina elämästä, johon kuitenkin 

liittyy tietyltä osin myös identiteettikertomus eli kertomus minusta. Pyrkiessäni 

ymmärtämään omaelämäkertaa vaellan tulkinta-asemista toisiin. 

Omaelämäkerrallisten aineistojen kanssa työskennellessäni olen saanut tottua 

intensiiviseen kohteeseen sitoutumista, olemaan kasvokkain arkisen todellisuuden 

kanssa. Lukeminen on kyselevää ja voimakkaita tunnereaktioita synnyttävää. 

Lukeminen voi olla välillä myös syvästi sitoutuvaa ja kietoutuvaa.  

 

Lukija voi tunnistaa omaelämäkerran kirjoittamisen tekona, kertovana toimintana, 

joka tuottaa elämän jäsennystä jostain kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta 

käsin. Omaelämäkerturin voi havaita olevan vahvasti läsnä omassa tekstissään. 

Elämäntapahtumat ja niiden jäljet ovat piirtyneet elämänkertomukseksi. 

Omaelämäkerrat eivät jätä lukijaansa kylmäksi. Omaelämäkerrat ovat usein 

eloisia ja vavahduttavia, vakavia ja intiimejä. Kertomuksen päähenkilöön voi olla 

helppo samaistua ja arvioida hänen mukanaan elämän tapahtumia. Tekstin äänet 

voivat ahdistaa, itkettää tai naurattaa. Toinen teksti voi työntää luotaan, 

etäännyttää tai ärsyttää. Vastaan voi tulla tekstejä, jotka eivät riepottele lukijan 

tunteita. Jotkut tarinat voivat olla vähätapahtumaisia, pieniä ja hiljaisia olematta 

silti välinpitämättömiä. Hiljainen ja alakuloinen tarina voi sävähdyttää yhtälailla 

kuin eloisa ja dramaattinenkin. Sen sijaan pidättyväiset ja luettelomaiset tarinat 

voivat saada lukijan ymmälleen siitä, miksi tarina on ylipäätään kerrottu. Ensi 
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kosketus, lukijan ensikerta, sisältää neuvottelun siitä, tulenko ja millä tavoin 

toimeen tämän elämäkertatekstin kanssa. Luen kirjoittajaa hänen tekstinsä lävitse 

ja voin reflektoida sitä, mikä on ensivaikutelma, sekä sitä, eteneekö suhde. 

Lukiessaan omaelämäkertoja tutkija voi vastustaa, hyväksyä, kyllästyä ja hylätä 

tai löytää sukulaissielun. Kaikki ovat mahdollisia. Kuviosta (1.) käy ilmi 

kerrontaskeema, joka toistuu oppilaiden omaelämäntarinoissa. (Kaskisaari 

1993;Vilkko 1997.) 

 

tiivistelmä  johdatus siihen, mistä on kyse; huomiota herättävät merkit 

yhteenveto  ”ajatelkaa”, ”tiedättekö” 

johdattelu   

  

puitteet  aseman määritys, suuntautuminen, perehdyttäminen  

tausta   olosuhteisiin, kertomuksen lähtötilanteen kuvaus; 

orientaatio   identifioidaan  aika ja paikka sekä luonnehditaan henkilöitä 

    ja toimintaa 

 

komplikaatio  mitä tapahtui, tapahtumien mutkistuminen; kiinnostavaa, 

mutkistava toiminta  kertomisen arvoista, poikkeuksellista 

 

ratkaisu  reaktio edellisiin tapahtumiin 

tulos 

 

evaluaatio  tekojen ja tapahtumien kertojassa herättämät reaktiot;         

    sijoittuu usein ennen ratkaisujaksoa vastaamaan                 

    kysymykseen ”entä sitten?” eli kertomaan tarinan kärjen 

 

kooda   palataan nykyisyyteen: tapahtumien opetukset,  

moraali   johtopäätökset vastaavanlaisia tilanteita  

päätäntä  ja kokemuksia ajatellen 

 

Kuvio 1. : Omaelämäkerran kerrontaskeema 
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Jotta eri elämäntarinoiden arvioivia aineksia voisi vertailla, on aineistoa 

käsiteltäessä noudatettava kahta periaatetta. Elämäntarinaa tulee ensinnäkin pitää 

kokonaisena samaan aikaan kuin sitä ositetaan. Tämä antaa mahdollisuuden 

palata tarkistamaan kontekstitekijöitä, kun aineiston osia analysoidaan tarkemmin 

tutkimusprosessin myöhemmissä vaiheissa. Toinen vaatimus on  kirjoittajan 

oman ilmaisun säilyttäminen. Tutkija ei siis vain referoi tai kirjoita omaa 

koostetta elämäkerrasta, jonka avulla hän sitten operoi, vaan pitäytyy kirjoittajan 

esitysmuotoon. Autobiografia pysyy autobiografiana eikä muunnu tutkijan 

tulkitsemaksi biografiaksi. 

 

Miksi elämätarina kerrotaan niin kuin se kerrotaan ? 

 
Jotta voisi kertoa jotain koettua, on löydettävä tapa kertoa. Elämätarinassa on 

annettava kokemalleen hahmo ja otettava valmiina olevasta se tai haettava uutta. 

Elämätarina voi puhua, etsiä uutta hahmoa ja lisätä tietoa ehdottamalla uusia 

näkökulmia. Elämätarina voi vedota siihen, mitä emme ole tulleet ajatelleeksi. 

Elämätarina voidaan kertoa pala palalta, jolloin palaset löytävät paikkansa 

lopuksi. Tarinoiden monimuotoisuus voidaan myös taidokkaasti sommitella ja 

rajata, mutta toisaalta se voi tietoisesti rajoiltaan epäselvä. Elämä on voinut 

heittää palaset satunnaisesti toistensa viereen, jolloin ne ovat keskenään 

epävireisesti ja samalla kontrastia toisistaan saaden. Satunnainenkin järjestys on 

kuitenkin järjestys ja epäjärjestyksen keskeltä paljastuu järjestys ja tietyt elettävän 

elämän pelisäännöt. Muistikuvapalaset voidaan koota, arvioida ja laittaa 

paikoilleen. Jatkuvuutta menneen ja nykyisen välille löytyy yhtenäisestä 

kokonaisuudesta. Anni Vilkko (1997, 14-22) käyttää tällaisesta esityksestä 

”tilkkutäkki”-metaforaa. Tilkkutäkki kuvastaa jatkuvuutta menneen ja nykyisen 

välillä ja muistikuvien yhteenompelemista. Tilkkutäkki koostuu palasien 

sommittelusta niiden laatujen ja värien mukaan, joskus toistuvaksi kuvioksi, 

joskus palaset sijoittuvat toistensa viereen sattumusten summaksi.  

 

Vilkko (1997, 22) käsittelee omaa tutkijametaforaansa ja pohtii myös sitä, miten 

elämä jäsentyy omaelämäkerraksi. Näkökulmana hän tuo esille ns. 

Omaelämäkerran sopimusteorian ja sen perustana olevan olettamuksen 

kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden tasolla tapahtuvasta 
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merkityksenmuodostuksesta. Vilkon (1997, 22) käyttämä 

”omaelämäkertasopimus” -käsitteen ydinajatus on, että elämänsä kertoja ja 

kerrotun lukija kommunikoivat elämäkertatekstin välityksellä keskenään ja tämä 

kirjoittamis- ja lukemisprosessi tapahtumien ja neuvottelujen sarjana tuottaa 

käytännöillään ilmiön ”omaelämäkerta”. Sopimuksellinen, vuorovaikutukseen 

sitoutunut omaelämäkertakonseptio pitää sisällään moneen suuntaan avautuvan, 

omaelämäkerran olemusta koskevan teoreettisen keskustelun. 

 

Omaelämäkerran sopimusteorian olettama kommunikaatio on sellainen, että siinä 

kirjoittaja, teksti ja lukija ovat keskenään vuoropuhelussa. Taustalla on kuitenkin 

aina yksilötasoinen muistelemisen prosessi ja siitä ammennettava 

elämäkertatyöskentely, johon lukijalla ei ole suoraa pääsyä. Ilman sitä ei olisi 

omaelämäkertaa, eikä kerrontaa tai lukijaakaan. Kertominen muuntaa 

muistelemisen kirjoitukseksi, omaelämäkerraksi, jäsentää muistellun elämän 

tapahtumien ja kokemusten rakennelmaksi, menneen ja nykyisen kompositioksi. 

(Vilkko 1997, 23.) 

 

Yrityksissä käsitteellistä kokemusta omaelämäkertojen luennasta Vilkko (1997) 

on pyrkinyt noudattamaan kolmea periaatetta: liikkumaan mahdollisimman 

lähellä aineistoa, toimimaan luentakokemuksen ohjaamana sekä kunnioittamaan 

omaelämäkertakirjoittajia. Nämä ovat olleet myös oman tutkimukseni 

ohjenuorina ja niistä muodostuu käytännöllinen tulkintakehikko, joka 

toiminnassaan tavoittelee refleksiivistä, esimerkiksi Norman K. Denzinin 

ilmaisulla ”postmoderni herkkyys” luonnehtimaa tutkimuksellista otetta 

kvalitatiivisessa aineistotulkinnassa (Denzin 1994, 501, 504.) 

 

Elämäntarinat ovat tässä tavallisten lukiolaisten omasta elämästään kirjoittaen 

kertomia elämänkulun tietyltä osin kattavia elämäkertakuvauksia. Termin sisältö 

vastaa pitkälle Anna-Leena Siikalan ”elämänkertomus” -käsitettä (1984, 142-

143). Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ”elämäntarina” sopii kuitenkin hyvin 

kuvaamaan puheena olevia kertomuksia. Tämä kirjallisessa muodossa esitetty 

aines ei tahdo sijoittua totuttuihin teoreettisiin järjestelmiin. Elämätarina-termillä 

on arkikielinen merkitys osana kielellistä ja historiallista todellisuuttamme. 

Jokaisella on elämäntarina, jota voidaan ilmaista kirjallisesti tai suullisesti. Se 

voidaan kertoa kokonaisena tai osana elämästä. Omaelämäkerran kieli on ikään 
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kuin kirjoitettua puhetta. Se on paljolti arkipuhuntaa, jota kirjakielinen 

”juhlallisuus” kuorruttaa, suojaa ja oikeuttaa, mutta ei piilota. Taustalla kuultavat 

lävitse suullisesti kerrotun elämäntarinan ainekset, jo aiemmin kerrotut, 

jäsentyneet osakokonaisuudet, tapahtumakuvaukset ja niiden tulkinnat. (Vilkko 

1997, 73-74.) 

 

Elämäntarina kiinnittyy ensisijaisesti kirjoittajan elämän aikana tapahtuneeseen ja 

koettuun, tulkittuun ja osin kertoen ilmaistuun. Puhuttu kieli kääntyy 

kirjakieliseksi tekstiksi painotuksin, jotka poikkeavat kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa syntyvistä ominaisuuksista. Kertoja suorittaa alitajuiset ja 

tietoiset valintansa saadakseen lukijansa ymmärtämään sanomaansa 

mahdollisimman hyvin. Tämän kirjoitusprosessin tuloksena syntyy kertomus, 

jossa kirjoittava subjekti kohtaa lukijansa. Kertomus ei synny tyhjiössä, vaan 

kirjoittaja joutuu pohtimaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi samankaltaisia 

kysymyksiä kuin lukijansakin. Kirjoittaja ratkaisee ongelman siten, että päästää 

lukijan astumaan sisään tarinaansa. (Vilkko 1997, 75-76.) 

 

Yksilö muovaa käsitystä itsestään järjestämällä ja jäsentämällä elämänkulkunsa 

tapahtumia. Tätä elämän arviointia hän tekee jatkuvasti pitkin elämänkulkua. 

Näillä jäsennyksillään ja selityksillään hän antaa mieltä elämälleen, paikantaa 

itseään tässä ja nyt sekä ennakoi tulevaisuuttaan. Elämäntarinan kertominenkin on 

osa selittämistä, mutta eräällä merkittävällä lisäyksellä: se on samalla elämän 

esittämistä jollekulle, kuulijalle tai lukijalle. (Vilkko 1997, 77.) Minäkuvan 

ainesten välittyminen elämäntarinaan ei merkitse sitä, että tarina koostuu 

ainoastaan kertojan minäkäsityksestä ja sen muodostumisen historiasta tai yksilön 

psykohistoriasta. Minäkuva on sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin 

muodostama kokonaisuus, kuten Goffman (1973) on havainnut. Tämä 

kokonaisuus on elämäntarinan kerrontaa ohjaava taustarakenne, mikä on otettava 

huomioon. 
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Kertomuksia on kaikkialla 

 
Elämäntarinoissa on alkunsa, keskikohtansa ja loppunsa. Ne sisältävät 

arvostelmia tapahtumien luonteesta samoin kuin tietoa siitä, kuinka kertoja tuntee 

kertomansa tapahtumat. Mikko Lehtosen (1996, 118) mukaan kertominen ja 

arvottaminen ovat varsin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Kerronta on 

avaruudellisen ja ajallisen aineksen jäsentämistä syyn ja seurauksen ketjuihin. 

Kulttuurimme on sidoksissa loputtomaan määrään kertomuksia, eikä niitä 

kertakaikkiaan pääse pakoon. Arkisten kertomusten lisäksi joukkoon kuuluvat 

romaanien, vitsien, maalausten ja myyttien lisäksi elämäkerrat. Kerronta lyö siis 

leimansa loputtomaan joukkoonsa inhimillisiä toimintoja. Yhdessäkään tarinassa 

ei kuitenkaan voida kertoa kaikkea. Mitä vähemmän kertomukset tarjoavat 

informaatiota, sitä aktiivisemmin lukijoiden voi ajatella pyrkivän tuomaan niihin 

tolkkua. Kertomus ei kuitenkaan voi olla esimerkiksi pelkkä puhelinluettelo, jossa 

kerrotaan missä kukin asuu ja mikä puhelinnumero kenelläkin on. 

Puhelinluetteloa ei lueta kertomuksena, koska kertomus ei voi koostua pelkistä 

asiantiloista. Se, että jollakin on puhelinnumero, ei ole kertomus. Kertomuksen 

alkeismuodosta voidaan puhua, jos kerrotaan, missä joku asui ensin ja minne hän 

sitten muutti. Kertomuksen täytyy sisältää tapahtumia, sillä on oltava ajallinen 

ulottuvuus. Lisäksi tapahtumien on oltava yhteydessä toisiinsa. Tenavien Ressun 

kirjoitus: ”Oli synkkä ja myrskyinen yö…” ei vielä riitä, koska lukijalla on lupa 

odottaa jatkoa sille. Kertomuksella on oltava myös kertojansa, kuten tässä 

tapauksessa Ressu. Toisaalta kertomukset eivät vain ole, vaan ne kerrotaan. Ne 

kerrotaan aina jostakin näkökulmasta. (Lehtonen 1996, 118-119.) 
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DISKURSSIANALYYSI JA METAFORA-ANALYYSI 

 

Diskurssit ovat  puhetapoja, ajattelutapoja, tapoja esittää eli representoida jokin 

kohde tai aihe. Ne tuottavat merkityksellistä tietoa kohteestaan. Tämä tieto 

vaikuttaa sosiaalisiin käytäntöihin ja sillä on näin todellisia seurauksia ja 

vaikutuksia.  Kysymys siitä, onko jokin diskurssi tosi vai epätosi, ei ole yhtä 

merkittävää kuin se, onko sillä käytännön vaikutuksia. Kun sillä on vaikutuksia, 

kun se järjestää valtasuhteita ja säätelee niitä, sitä kutsutaan 

”totuusjärjestykseksi”. (Hall 1999, 105.) 

 

Diskurssianalyysin voi määritellä sellaiseksi kielen käytön ja muun 

merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan 

yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa 

sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9-10.) Aineiston 

diskursiivinen analyysi voi  osoittaa, että vaikka ihmiset painottaisivat omaa 

suhtautumistaan johonkin asiaan, niin muutkin positiot saattavat olla mukana 

puheen tai tekstin eri käänteissä. Erilaiset minät voidaan herättää henkiin 

esimerkiksi niihin viittaamalla. Sama ihminen voi tuottaa monenlaisia, jopa 

keskenään ristiriitaisia versioita. Versioiden moninaisuus otetaan tällöin 

tutkimuskohteeksi. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 38.) 

 

Tässä tutkimuksessani olen käyttänyt enemmän identiteetti-käsitettä 

luokitellessani identiteettikategorioita, kun tarkastelin toimijuutta. Identiteetin, 

subjektiposition ja diskurssin käyttäjän käsitteet kuvaavat diskurssianalyysissä 

erilaisia toimijaulottuvuuksia. Identiteetti on vain väljä yläkäsite, joka tarkoittaa 

niitä oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia, joita toimija olettaa itselleen, 

toisille toimijoille tai muut toimijat olettavat hänelle. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993, 38-39; Peräkylä 1990, 22; Suoninen 1992, 40.) 

 

Subjektiposition käsite sopii erityisesti tilanteisiin, joissa analysoidaan toiminnan 

rajoituksia ja sitä käytetään myös kuvaamaan toimijan aseman vaihteluita 
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samallakin toimijalla. Rajoitusten tutkiminen kuuluu diskurssianalyysin 

kiinnostusalueeseen, kun tarkastellaan, millä tavoin ihmisille mahdolliset positiot 

voivat lukkiutua erilaisissa elämän arkitilanteissa. Itsensä rakentamisella on omat 

kulttuuriset rajansa; kaikki positiot eivät ole yhtä mahdollisia. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1993, 39; Wetherell & Potter 1992, 78.) Esimerkiksi koulussa oppilaat 

ja opettajat saattavat ottaa positionsa annettuina (toinen tenttaa toista) samoin 

kuin potilaat ja lääkärit (toinen positioituu asiantuntijan ja toinen hoidettavan 

asemaan). (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 39.) 

 

Tutkijan on tärkeä olla sensitiivinen sen suhteen, mitä kaikkea hän omilla 

analyyttisillä tulkinnoillaan on tuottamassa ja mahdollistamassa. Kyse on siitä, 

miten diskurssit rakentavat sosiaalista todellisuutta ja millaisia seurauksia niiden 

käyttöön mahdollisesti liittyy. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 45.) 

 

Metafora on kielikuva, jossa rinnastetaan toisiinsa kaksi erilaista kielikuvaa. 

Metaforalla tarkoitetaan kahta toisilleen vierasta asiaa, joiden suhde on 

epäsymmetrinen. Toinen selittää toista. Metaforat vaikuttavat käytäntöihin 

käsitteellisellä tasolla. 

 

Metafora määritelmänsä mukaisesti tekee tuntematonta tutuksi, mutta samalla se 

usein paljastaa jostain ennestään tutusta ilmiöstä uusia piirteitä ja tässä mielessä 

tekee tuttua tuntemattomaksi. (Aro 1999, 45.) 

 

Chaim Perelman (1996, 129-141) tarkastelee metaforaa retorisen argumentoinnin 

erityistapauksena. Hänen määrittelynsä mukaan metafora on tiivistetty analogia ja 

sellaisenaan eräs assosioivan argumentaatiotekniikan muoto. 

Analogiapäätelmässä todetaan kahden suhteen samankaltaisuus siten, että 

”perusta” alueen suhteen väitetään jollain tavalla muistuttavan ”teema”-alueen 

suhdetta. Tällaisella kytkennällä halutaan selventää, jäsentää ja arvioida teemaa 

sen nojalla, mitä perustasta tiedetään. Analogiassa tuntematon selitetään tutulla. 

Esimerkiksi analogiasta ”vanhuus on elämälle samaa kuin ilta päivälle” voidaan 

johtaa metaforat ”elämän ilta” tai ”vanhuus on ilta”. (Perelman 1996, 129-131.)  
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Perelmanin retoriikan teorian perusjuonne on argumentoinnin rationaalisuuden 

tarkasteleminen. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että hänen päätelmänsä 

metaforasta on suppeaa ja rajoittuu analogiapäätelmien erityistapaukseksi. (Aro 

1999, 41.) 

 

Lukiolaisten tuottamissa elämäntarinoissa käytän kahden metodologian 

yhdistelemistä (metafora- ja diskurssianalyysi) saman ilmiön tutkimisessa. 

Tällainen eri menetelmien yhdisteleminen saman ilmiön tutkimisessa on 

mielestäni tärkeää, koska siten tavoitetaan erilaisia puolia samasta ilmiöstä.  
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DISKURSIIVINEN LUKUTAPA 

 
Diskurssin muodostavia ilmauksia säätelee tietty diskursiivinen käytäntö. Se 

synnyttää joukon pakottavia, lausumattomia, historiallisia sääntöjä, jotka 

puolestaan määrittävät tietyllä sosiaalisella, taloudellisella, maantieteellisillä tai 

kielellisellä alueella sen, mitä voidaan sanoa, kuinka se voidaan esittää, kuka voi 

puhua, missä ja minkä ehtojen vallitessa. Diskursiivinen käytäntö valvoo tiedon 

jakautumista ja hierarkisoi tietyt puhetavat. (Lehtonen 1996, 68.) 

 

”Diskurssi” on terminä peräisin ranskan sanasta ”discours”, joka merkitsee 

puhetta, esitelmää, juttelua tai jaarittelua. Se puolestaan on peräisin latinan 

sanasta ”discursus”, ympäriinsä juokseminen. Diskurssi on kahtalainen termi, 

jolla yhtäältä tarkoitetaan sitä vuorovaikutuksellista prosessia, jossa merkityksiä 

tuotetaan ja toisaalta tämän prosessin lopputulosta. (Lehtonen,1996, 69.) 

 

Diskurssit voivat olla toisiaan tukevia tai toisensa poissulkevia. Esimerkiksi 

lääketieteellinen tapa puhua asioista voi toisaalta tukea biologista, mutta sulkea 

pois psykoanalyyttisen. Nämä diskurssit ovat suhteellisen julkisia ja yleisiä. Kun 

ihmiset tuottavat merkityksiä diskursseissa, tuloksena on keskenään 

samankaltaisia tekstejä, jotka voivat olla puhetta, kirjoitusta, ääntä tai kuvaa. 

(Lehtonen 1996, 68-69.) 

 

Diskurssianalyysissä olennaista on merkitysten tilanteinen rakentuminen ja 

rakentaminen: merkitykset rakentuvat käyttöyhteyksissään. Merkitysten 

tarkasteleminen on aina sidoksissa merkitysten tuottamisten paikallisiin 

prosesseihin (esimerkiksi kasvokkaiseen vuorovaikutukseen tai tekstuaalisiin 

prosesseihin), jolloin merkitysten rakentumista tarkastellaan ”tässä ja nyt” 

tapahtuvana toimintana. Lisäksi merkityksellistämisen tavat ovat aina jollakin 

tavalla sidoksissa kunkin aikakauden diskurssiiviseen ilmastoon, laajempiin 

kulttuurisiin merkityksiin, merkityksellistämisen tapoihin ja kielellisiin 

käytäntöihin. (Jokinen et. al. 1999, 56.) 
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Diskurssianalyysissä ei kuitenkaan olla kiinnostuneita mistä tahansa 

merkityksistä, vaan nimenomaan kulttuurisista merkityksistä, yhteisen sosiaalisen 

todellisuuden rakentumisesta. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen ytimen voi 

hahmottaa kolmiona, jonka kärkinä ovat merkitykset, kommunikatiivisuus ja 

kulttuurisuus. Olennaista on, että tukeudutaan koko tähän kolmioon siten, että 

kärkien ajatellaan olevan toisiinsa kietoutuneita. (Jokinen et al. 1999, 54.) 

 

Käytännön tutkimuksen teossa on tärkeää, että samaa ilmiötä on mahdollista 

tehdä ymmärrettäväksi monin perustelluin tavoin. Tarkastelun keskiöön nostetaan 

se, minkälaiset kuvaukset ja selitykset ovat erilaisissa tilanteissa ymmärrettäviä, 

ja minkälaisia asiantiloja tai muita seurauksia selityksillä rakennetaan. Se 

merkitsee, että teoille ja ilmiöille ei riennetä nimeämään syitä, vaan otetaan 

tutkimuksen kohteeksi ne tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiötä ja nimeävät niille 

syitä. Sosiaalisen todellisuuden rakentumista pyritään selittämään vasta tämän 

mutkan kautta. (Jokinen et. al. 1999, 18.) 

 

Diskurssianalyysi on Husan (1999, 92-94) mukaan metodi, joka viittaa tiettyyn 

tapaan järjestää ja tulkita kielellistä aineistoa. Diskurssianalyysi on vieläkin 

vakiintumaton lähestymistapa ja sitä voidaan pitää eräänlaisena yleisenä, 

teoreettisena ideana, joka mahdollistaa monentyyppisen tutkimuksen tekemisen. 

Perusajatuksensa diskurssianalyysissä on, että kieli tai tekstiaineisto 

heijastaessaan sosiaalista todellisuutta samalla tuottaa sitä. Tekstit rakentavat 

sosiaalista elämää, kuvailevat kohteitaan ja muodostavat niistä erilaisia tulkintoja. 

(Potter & Wetherell 1987, 175-176.) 

 

Diskurssianalyyttista tutkimusta voidaan suorittaa eri näkökulmista, kuten 

tekstilingvistiikka tai sosiaalipsykologia. Kielellisillä ilmauksilla tuotetaan 

todellisuuden asiantiloja, jolloin kirjoittaja samanaikaisesti kuvatessaan 

todellisuutta myös rakentaa sitä. (Husa 1999, 104-105.) Tutkimuksessani 

joudunkin pohtimaan, minkälaista tieto on, joka paljastuu lukionuorten tarinoista 

sekä toisaalta, minkälaisia asiantilojen todellisuutta rakennan työni välityksellä. 

Tutkijana minun tuleekin rajata tutkimusongelma erilleen kokonaisuudesta, johon 

pitäisi suhtautua kuin esineeseen ulkopuolisen tutkijan silmin. Kyse on siitä, 

miten osallistun situationaalisesti itseäni suurempaan kokonaisuuteen. Tämän 

näkökulman Värri (1997, 66-67) on huomioinut. Suurempi kokonaisuus 
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merkitsee tässä sellaista olemisen kokonaisuutta, joka on yhteinen muiden olevien 

kanssa. Situationaalisuuteni vuoksi tämä oleminen on liian lähellä itseäni ja 

itsessäni niin, että se ei voi paljastua tiedon kohteena. Oleminen on mysteeri, joka 

välittyy ja on läsnä kokemuksissa. Mysteerin vastakohtana on ongelma, joka 

kuuluu diskursiivisen ajattelun alueelle. Ajatellessani jotain ongelmana rajaan sen 

eteeni ja näin siitä tulee objekti. Tällaiseen esineeseen voi suhtautua helpommin 

ulkopuolisen silmin. Tulkitessani todellisuutta asetan samalla peitteen maailman 

päälle. Käsitän vain objektistani sen, mitä ennakkositoumukseni sallivat käsittää.  

 

Diskurssianalyysin keskeinen kiinnostusalue on tutkia sitä, miten ihmiset 

konstruoivat itselleen identiteettejä tai asettuvat erilaisiin positioihin. Identiteetit 

on ymmärrettävä tilanteisiksi ja vaihtuviksi. Tutkijankin positiot vaihtuvat, koska 

ensiksikin hän kuuntelee aineistojensa suullisia tai tekstuaalisia ääniä ja 

keskustelee niiden kanssa niitä analysoidessaan. Toiseksi hän on dialogissa 

muiden tutkijoiden kanssa vähintäänkin heidän kirjoitustensa kautta. 

Kolmanneksi tutkija suuntaa puheensa ja kirjoituksensa jollekin yleisölle ja 

lopulta hän on kulttuurinen toimija kuten kuka tahansa muu, jota kautta hänellä 

on käytössään tietyt tulkintaresurssit. (Jokinen et. al. 1999, 202.) 

 

Diskurssianalyysi ja tulkinnan vakuuttavuus 

 
Diskurssianalyysi ei tavoittele tulkinnoilleen universaalin faktan statusta. 

Diskurssianalyysin omaksuman konstruktionistisen orientaation puitteissa faktat 

nähdään ylipäätään sosiaalisesti tuotettuina. (Jokinen et. al.1999, 234.) 

Tarkoituksena on tehdä aineistojen tarkkaan analysointiin perustuvia tulkintoja 

kielenkäytöstä. Analyyttisten tulkintojen vakuuttavuuden osoittamiseen käytetään 

usein seuraavia keinoja:  

1) Tukeutuminen toimijoiden tilanteisesti ilmaisemaan ymmärrykseen,  

2) tutkimuksen lukijoiden tekemä arviointi ja  

3) poikkeustapausten analysointi sekä  

4) tulkintojen suhteuttaminen aikaisempaan tutkimukseen. (ks. Potter 1996.) 
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Tukeutuminen toimijoiden tilanteisesti ilmaisemaan ymmärrykseen (participants´ 

own understanding) tarkoittaa, että tärkeämmäksi kuin analysoijan ymmärrys 

katsotaan se, miten kielellisten aineistojen toimijat näyttävät tulkitsevan 

kiinnostuksen kohteena olevan kielenkäytön luonteen. (Esimerkiksi miten 

kirjoittaja itse tilanteensa rakentaa.) Tutkimuksen lukioiden tekemä arviointi 

(readers´ evaluation) merkitsee, että aineisto-otteiden ja tutkijan päättelypolun 

esittely on oltava huolellista, jotta lukijan on mahdollista tehdä niistä omia 

tulkintojaan. Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa ristiriitaistenkin tulkintojen 

tekeminen ei ole suuri riski vakuuttavuudelle, sillä tulkinnoissa ei pyritä 

ylivertaisiin, muut tulkinnan mahdollisuudet syrjäyttäviin faktoihin. Sen sijaan 

sellainen retorinen esittämistapa, jossa tulosten vain todetaan nousevan 

aineistosta ilman päättelypolun näkyväksi tekemistä, on riski tutkimuksen 

vakuuttavuudelle. (Jokinen et. al. 1999, 235.)  

 

Poikkeustapausten analysointi (deviant case analysis) on hyödyllinen, kun 

tarkastellaan kielenkäytön yleisiä säännönmukaisuuksia. Poikkeuksia etsitään 

aineistosta, jotta mahdollisten säännönmukaisuuksien luonnetta pystyttäisiin 

täsmentämään. Poikkeustapaukset tekevät näkyviksi kulttuurisia ja 

vuorovaikutuksellisia itsestäänselvyyksiä. Tulkintojen suhteuttaminen 

aikaisempaan tutkimukseen (coherence with previous studies) tarkoittaa 

diskurssianalyyttisten tutkimusten tulosten kumuloitumista. (Jokinen et. al. 1999, 

235-236.) Esimerkiksi identiteettien vuorovaikutuksellisesta rakentumisesta on 

olemassa lukuisia, erilaisiin aineistoihin perustuvia tutkimuksia. (ks. Antaki & 

Widdicombe 1998.) 

 

Diskurssianalyyttiset tutkimusraportit ovat täynnä otteita empiirisistä aineistoista, 

joissa tapahtuvaa kielenkäyttöä tutkijat erittelevät yksityiskohtaisesti. 

Diskurssianalyysissä asia ymmärretään niin, että olennaiset sisällöt ja päälinjat 

rakennetaan puheessa ja kirjoituksissa usein juuri sanavalintojen, painotusten ja 

tauotuksien avulla. Tärkeimpiä tai analyyttisesti olennaisimpia asioita ei sanota
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tai kirjoiteta aina painokkaimmin vaan pikemminkin vihjaillen. Sen vuoksi 

yksityiskohdat voivat olla merkittäviä johtolankoja aineiston analyysissä. 

(Jokinen et. al.1999, 239, Suoninen 1997a, 29; Suoninen 1997b; Suoninen 1997c, 

26-38.) 

 

Puheet ja tekstit sisältävät paljon yksityiskohtia, joihin diskurssianalyysissä 

kiinnitetään huomiota. Nämä ovat kuitenkin aineistotyyppeinä erilaisia, koska 

elävän puheen yksityiskohtien näkyväksi tekeminen on työlästä, kun sen sijaan 

tekstiaineistot ovat sellaisenaan valmiita analysoitaviksi kaikkine 

yksityiskohtineen. Tekstit ovat aina jo ”valmiiksi litteroituja”. Ne 

tekstiaineistojen yksityiskohdat, joihin diskurssianalyysissä halutaan kiinnittää 

erityistä huomiota, liittyvät muun muuassa sanavalintoihin ja kategorisointeihin 

sekä retoristen keinojen käyttöön ja siihen, miten kielenkäyttö suhteutuu 

mahdollisiin vasta-argumentteihin. (Jokinen et. al.1999, 239-240.) 

 

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että aineiston laajuus on 

kulloiseenkin tutkimustehtävään ja -asetelmaan sekä käytettävissä oleviin 

resursseihin liittyvä ratkaisu. Aineistoa kerätään tutkimusintressin ohjaamana ja 

sitä saatetaan täydentää tutkimusprosessin aikana kehkeytyneiden ideoiden 

ohjaamana. Hyödyllistä on erottaa koko aineistokorpus ja varsinaisesti 

analysoitava aineisto. Laajemmasta aineistosta (korpuksesta) usein ainoastaan 

tietyt tapaukset tai osat valikoituvat tutkimusprosessin aikana analyysin 

fokukseen. Tutkijan analyyttisiä käsitteitä koskevat, ja kenties tutkimusprosessin 

aikana tarkentuvat tai muuntuvat valinnat ohjaavat myös aineiston fokusointia. 

Diskurssianalyysissä voidaan keskittyä yksittäistapauksiin tai muutaman 

tapauksen vertailuun yhtälailla kuin suuren tapausjoukonkin erittelyyn. (Jokinen 

et. al.1999, 241-242.) 

 

Analyysin kannalta olennaisia ”tapauksia” voivat olla myös aineistosta poimitut 

episodit tai katkelmat, jotka valikoidaan analyyttisten käsitteiden ja aineiston 

läpilukemisen välisessä vuorovaikutuksessa. Tällaisesta rajaustavasta toimivat 

esimerkkeinä faktoja konstruoivat lehtiuutisten katkelmat (vrt. Potter 1996b), 
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identiteettien rakentumiseen liittyvät haastattelujen kohdat (Widdicombe & 

Wooffit 1995) ja neuvonannon episodit ammatillisessa auttamistyössä (Silverman 

1997). (Jokinen et. al. 1999, 243.)   

  

Koko aineistokorpus on mahdollista käydä valitun analyyttisen intressin kautta 

läpi ja osittaa numeerisestikin, kuinka monta aiheeseen liittyvää kohtaa, 

katkelmaa tai episodia löytyy. Yleensä tapauksia on enemmän kuin esimerkiksi 

aineistoja, joista ne on poimittu. Kuhunkin aineistokorpukseen jää vielä paljon 

analysoimattomia osia, joihin voi kääntyä toisenlaisten analyyttisten käsitteiden 

innoittamana. Kielellisiä aineistoja on mahdotonta analysoida läpikotaisin ja siinä 

niiden viehätys piileekin. (Jokinen et. al. 1999, 243- 244.)   

 

Diskurssianalyysi on usein painotukseltaan perustutkimuksellista. Siinä eritellään 

kielellisiä tekoja, joilla ihmiset yhdessä toimien tuottavat jaettua sosiaalista 

todellisuutta. Tuotettu tieto kietoutuu väistämättä osaksi moninaisia sosiaalisia 

käytäntöjä, joten tässä mielessä tulokset tulevat aina käytetyiksi. 

Diskurssianalyysi ei taivu muutostutkimukseksi, jonka lähtökohdat ovat tarkasti 

sidottuja. Sen sijaan diskurssianalyysiin voidaan kytkeä tietyillä varauksilla 

soveltavan tutkimuksen ja kriittisen tutkimuksen aspekteja. Kyse ei ole 

selittävästä vaan metodologisesta ja metodisesta teoriasta, jota tutkija käyttää 

suunnatakseen huomionsa joihinkin analysoimansa aineiston ominaisuuksiin tai 

yksityiskohtiin. Vaikka diskurssianalyysi on aineistolähtöistä, se ei tarkoita 

teoriattomuutta. (Jokinen et. al. 1999, 244-245, 249.)  
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KOHDERYHMÄN VALINTA 

 
Tutkimukseeni osallistui kolme lukiota Tampereen alueelta. Opiskelijat olivat 

teoreettisella otannalla valittuja, molempia sukupuolia edustavia, ja kaiken 

kaikkiaan heterogeeninen joukko oppilaita eri tasoisista lukioista. Valitsin 

sisäänpääsyrajojen perusteella helpoimman ja vaikeamman lukion. 

Sisäänpääsyrajat sain tutkimustani varten selville Tampereen kaupungin 

kouluvirastosta.  

 

Esitutkimus  

 

Dialogisuuteen ja opiskelijoihin liittyen suoritettiin kaksi esitutkimusta. Ne tehtiin 

syys- ja kevätlukukauden aikana 1998-1999 Tampereen yliopiston opiskelijoille. 

Esitutkimusten tarkoituksena oli tarkentaa kyselyyn kuuluvia avoimia kysymyksiä 

ja kehittää tutkimukseen sopiva kehyskertomuksen muoto. Nämä esitutkimukset 

osoittautuivat antoisiksi ja selkiyttivät tutkimusongelman. Näihin esitutkimuksiin 

suhtauduttiin yleisesti ottaen suurella mielenkiinnolla ja kaikki olivat 

ymmärtäneet annetun tehtävän oikein. Toisena esitutkimuksena pidän pro gradu -

tutkielmaani, jossa avoimien kysymysten laatiminen selkiytyi edelleen. Avoimiin 

kysymyksiin vastasivat kasvatustieteen peruskurssiin osallistuneet opiskelijat 

luentosalissa luennon päätyttyä. Heille selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja 

vastaamisaikaa annettiin noin 10 min. Kaikki vastaukset, joita oli yhteensä 50, 

olivat asiallisia pohdintoja, vaikka vastausten pituus vaihteli vastaajasta riippuen 

hieman. Avoimia kysymyksiä oli yhteensä kolme ja niissä pyydettiin kuvailemaan 

itseään opiskelijana muutamalla lauseella, ja pohdiskelemaan oman oppimisen 

kannalta hyvää opetustapaa sekä kuvailemaan hyvän opettajan ominaisuuksia. 

Jokaiselle vastaajalle jaettiin aluksi vastauspaperia ja pyydettiin palauttamaan se 

nimettömänä luentosalista lähtiessä.  
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Pro gradu -tutkimus suoritettiin kevätlukukauden lopussa 1999, jolloin käytin 

tutkimuksessani kahta aineistonkeruumenetelmää, eläytymismenetelmää ja 

kyselyä. Tällä tavalla saatoin täydentää ja tarkentaa kyselyn avulla 

eläytymistarinoista saamiani tuloksia, jolloin avoimet vastaukset olivat apuna 

erilaisten tarinoiden ymmärtämisessä.  
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TUTKIMUSPROSESSIN KÄYNNISTYMINEN   

 
Kysely tarkentui kevätlukukaudella 2001 ja sen muotoutumiseen vaikutti 

dialogisuuden moninaiset ulottuvuudet ja sen tutkimisen ongelmallisuus. 

Kyselylomake (ks. Liite 1. Avoimet kysymykset) sai lopullisen muotonsa 

huhtikuussa 2001. Avoimet vastaukset (48) muodostuivat kysymysten pohjalta 

buberilaisen dialogisuusfilosofian olennaisten teemojen myötä. Kysymyksissä tuli 

esille teemat: aika, yksilöllisyys, tila ja vapaus sekä luottamus. Kyselyistä 

saatujen tietojen pohjalta syvensin tutkimusta elämäntarinoiden avulla. Lopullisen 

muotonsa elämäntarina-ohjeistus sai syyskuussa 2001. Tarinoita tuli yhteensä 

65:ltä oppilaalta. 

 

Kyselyt ja ohjeistus elämäntarinan (ks. Liite 2. Omaelämäntarinan ohjeistus) 

kirjoittamiseen jaettiin kolmessa eri lukiossa Tampereella. Vastauksia sain 

takaisin eri aikoihin, ja sitä mukaan harkittiin, tarvitaanko lisää vastaajia. 

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu näistä kahdesta 

aineistonkeruumenetelmästä. 

 

Kyselylomake jaettiin rehtorin välityksellä opettajille, jotka tunneillaan jakoivat 

kyselyn ja konseptin oppilaille ja keräsivät vastaukset takaisin. Kyselyn alussa 

oppilaat vastasivat taustatietoihin, joissa kysyttiin luokka ja sukupuoli. 

Vastausajaksi ohjeissa annettiin puoli tuntia. Kyselylomake sisälsi 17 kysymystä. 

Elämäntarinoille varattiin aikaa kokonainen oppitunti. 

 

Vastausten määrä 

 

Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998) mukaan kvalitatiivisen aineiston koon 

määräämiseksi on muotoutunut muutamia käytännössä koeteltuja sääntöjä. On 

järkevää kerätä aineistoa riittävästi niin kauan, kun uudet tapaukset eivät tuota 

enää mitään tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Yksi tapa ratkaista aineiston 
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riittävyys on puhua sen kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Saturaatio ajatus 

perustuu ideaan, jonka Bertaux (1981, 188) esitti: määrätty määrä aineistoa riittää 

tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion, mikä tutkittavasta ilmiöstä on 

mahdollisuus saada, ainakin jos kirjoittajien kokemus- ja kulttuuritausta pysyy 

suurin piirtein samana. Lisäaineiston kerääminen ei näytä tuottavan kohteesta 

uutta informaatiota ja aineiston tietty peruslogiikka alkaa toistua. Alunperin 

käsitteen ovat sosiaalitieteisiin lanseeranneet Glaser ja Strauss (1967). Bertaux 

(1981) on havainnut, että kokemukset kyllääntymispisteestä vaihtelevat. Ajatus 

aineiston kyllääntymisestä, saturaatiosta, on tutkijalle sekä helpottava että 

haasteellinen. Se tarjoaa yhden ratkaisun kysymykseen ”vieläkö pitäisi kerätä 

aineistoa?”. Toisaalta saturaatioajattelu haastaa tutkijan tarkkailemaan 

aineistoaan. Tutkija ei tällöin mekaanisesti kerää aina uutta ja uutta aineistoa, 

vaan aktiivisesti tarkkailee sen kertymistä ja tekee ratkaisun siitä, koska aineistoa 

on riittävästi hänen tarkoituksiinsa. Näin aineiston kokoa ei määrää mekaaninen 

normi, vaan aineiston toimivuus.  

 

Oppilaiden vastaukset alkoivat toistaa itseään noin 30 vastauksen jälkeen, eivätkä 

loput tuottaneet enää uutta informaatiota. Vastauksia kertyi kevätlukukaudella 

2001 yhteensä 48, joista tyttöjen vastauksia oli yhteensä 34 ja poikien 14. 

Oppilaat vastasivat kysymyksiin konseptipaperille ja vastausten pituudet 

vaihtelivat tytöillä 25 riviä eli yhden sivun vastauksesta muutamaan riviin ja 

keskiverto vastaus oli tytöillä noin kymmenen riviä. Pojilla vastausten pituudet 

vaihtelivat kymmenestä rivistä yhteen ja keskiverto vastauksen pituus oli pojilla 

noin viisi riviä.  

 

Kyselyn avulla selvitin oppilaiden näkemyksiä lukion dialogisuudesta. Laadin 

seuraavat kysymykset buberilaisen dialogisuusfilosofian ehtojen perusteella: 

 

 Aika, oppilaan ja opettajan yhteinen aika lukiossa 

 Yksilöllisyys, oppilaan yksilöllisyyden arvostaminen ja huomioiminen lukiossa 

 Tila ja vapaus, oppilaan ja opettajan yhteinen tila, etäisyys ja läheisyys 

 Luottamus, oppilaan ja opettajan välinen luottamus oppimistilanteissa 
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Näiden teemojen avulla oppilaat saivat tehtäväkseen pohtia lukion 

oppimistilanteita annettujen kysymysten pohjalta. Analyysini perustui siihen, että 

pyrin suhteuttamaan oppilaiden antamat selonteot tutkimukseni teoreettiseen 

viitekehykseen, tutkimusongelmaani ja siihen liittyviin kysymyksiin.  

 

Ihmettelystä selontekojen analysointiin 

   

Harold Garfinkelin (1967) käsitteellä ”account-able” kiteytettynä sosiaalinen 

toiminta on ”selitettävissä olevaa”. Korostan sitä, että sosiaalisen toiminnan 

tunnuspiirteenä on, että se on tehtävissä ymmärrettäväksi selonteoin. Selonteot 

näyttäytyvät tässä tutkimuksessa aluksi lukionuorten vastauksina ja myöhemmin 

elämäntarinoina. Molemmat kertovat elävästi kohtaamisista lukiossa ja toisaalta 

ne rakentavat kohtaamisia. Symboliset rakenteet sijaitsevat arkielämän pienissä 

tilanteissa, joissa ihmiset jatkuvasti tuottavat eksplisiittisiä ja implisiittisiä 

selontekoja. Selonteot eivät ole vapaita, vaan ne täytyy muotoilla sellaisiksi, että 

muut toimijat voivat ne hyväksyä tai ainakin suvaita joko kasvokkaisissa tai 

tekstivälitteisissä vuorovaikutusprosesseissa. 

 

Empiirisessä tutkimuksessani ihmettelyni kohdistui siihen, miten monenlaisia 

versioita yksilö voi rakentaa samastakin ilmiöstä. Diskurssianalyysiin sisälle 

pääseminen tuntui aluksi hankalalta, koska diskursiivisen maailma ja sen 

käsitteistön tunteminen ei ole selkeärajaista. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen 

kirjallisuudessa puhutaan  esimerkiksi diskursseista ja tulkintarepertuaareista.  

 

Itse päädyin diskurssin käsitteeseen, koska Suonisen (2001) mukaan Diskurssin 

käsite sopii tutkimuksiin, jossa painopiste on historiallisuuden tarkastelussa, 

valtasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa käytännöissä. Sen sijaan 

tulkintarepertuaarin käsite on vähemmän käytetty, mutta sopii parhaiten 

tutkimustehtäviin, jossa spesifioidaan yksityiskohtaisesti arkisen kielenkäytön 

vaihtelevuutta. Tärkeintä on muistaa, että molemmat ovat tutkijan tulkintatyön 

tuloksia, eivätkä analyysin raakamateriaalia. Analyysin raakamateriaalina olevaa 

aineistoa, (kuten tässä tutkimuksessa avoimia vastauksia ja elämäntarinoita), voi 
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luonnehtia tekstiksi. Kaikille analysoitaville teksteille on ominaista, että ne eivät 

ole yksiselitteisiä tuotteita, vaan hyvinkin avoimia erilaisille tulkinnoille. 

(Fairclough 1992, 75.) 

 

Diskurssianalyysissä ei ole tapana tutkia diskursseja tai repertuaareja sinänsä, 

vaan tutkia sitä, miten ne aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. 

Mikäli tartuttaisiin vain näihin, ne olisivat irrallaan elävästä elämästä ja antaisivat 

jähmeän kuvan todellisuudesta. Diskurssit ovat osoittautuneet aineistoanalyysini 

jälkeen hyvinkin vaihteleviksi, jopa keskenään kilpaileviksi ja joskus taas 

rinnakkaisiksi. Keskeistä niiden muotoutumisessa on vuorovaikutuskonteksti. 

Diskurssin käyttäjän käsite tuo samasta asiasta esille toiminnallisemman puolen, 

kun taas esimerkiksi subjektiposition käsite sopii niihin tilanteisiin, joissa 

analysoidaan toiminnan rajoituksia (Suoninen 2001, 58.) Identiteetin käsite on 

väljä yläkäsite, joka voidaan määritellä tarkoittamaan niitä oikeuksia, 

velvollisuuksia ja ominaisuuksia, joita toimija olettaa itselleen, toisille toimijoille 

tai muut toimijat olettavat hänelle (Peräkylä 1990, 22; Suoninen 1992, 40.)  

 

Se, kumpi käsite - subjektipositio vai diskurssin käyttäjä - on osuvampi, riippuu 

tutkimusongelman painotuksista. (Suoninen 2001, 59.) Valtasuhteita 

painottavassa analyysissä subjektiposition käsite on osuvampi, kun taas kielen 

käytön moninaisuuteen ja vaihtelevuuteen keskittyvässä tutkimuksessa diskurssin 

käyttäjän käsite on perusteltu valinta. Tässä tutkimuksessa analysoitavat tekstit ja 

sieltä esille tuleva kielen käytön moninaisuus on suhteessa 

vuorovaikutustilanteiden ja tapahtumien kulkuun. Sen vuoksi päädyin diskurssin 

käyttäjän käsitteeseen. 

 

Lukiolaisten vastauksissa aiheet olivat autonomisia, mutta toisiinsa yhteydessä 

olevia. Myös elämäntarinoissa tapahtumat olivat samaan tapaan autonomisia. 

Tutkimuksessa kysymyksenasettelu on tärkeää, koska tutkimuksen lähtökohta 

määrää sen, mistä ollaan kiinnostuneita. Itse olen kiinnostunut dialogisuuteen 

liittyvistä ehdoista ja siitä, miten oppilaat kokevat niiden toteutumisen. Etsin 

avoimista vastauksista erityisesti oppilaan minuus-diskursseja. Elämäntarinoiden 

yhteydessä huomioni kiinnittyy erityisesti identiteetin rakentamisen/rakentumisen
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prosesseihin. Aineiston diskursiivisen analyysin avulla haluan osoittaa, miten 

erilaisia versioita lukiolaiset voivat tuottaa keskenään. Lukionuorten äänien 

moninaisuus on tutkimuskohteenani sellaisenaan.  
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AVOIMEN KYSELYAINEISTON ANALYYSI  

 
Vastaukset kerättiin keväällä 2001. Sitä mukaan kun niitä tuli, selailin 

paperipinoja ensin hajanaisemmin ja myöhemmin johdonmukaisemmin. 

Vastauksia selaillessa kiinnitin huomiota niiden pituuksiin ja samalla järjestelin 

vastaukset pinoihin sen mukaan, mistä koulusta ne olivat tulleet. Samalla 

kiinnitin huomiota siihen, että tytöt olivat pohtineet asioita poikia enemmän, mikä 

näkyikin vastausten pituuksien vaihtelussa. Vastaajien anonymiteetin säilymiseksi 

vastaukset olivat kerätty nimettöminä.  

 

Ensimmäinen varsinainen lähestyminen kyselyllä hankittuun aineistooni oli 

materiaalin tarkastelu tutkimusongelmani kannalta. Aluksi pyrin löytämään 

olennaiset asiat ja erottelemaan epäolennaiset seikat. Kirjoitin tässä vaiheessa 

kaikki vastaukset puhtaaksi, koska erilaisten käsialojen lukeminen vei paljon 

aikaa. Puhtaaksi kirjoittaminen antoi kokonaisnäkemyksen oppilaiden 

vastauksista. Sen jälkeen pyrin löytämään aineistostani vastauksia kysymyksiini, 

mitkä tekijät edistävät dialogisuutta. Näiden elementtien kautta pääsin 

syvemmälle tekstien analysoimisessa. Teemoittelua jatkoin eteenpäin pitäen 

mielessäni ne käsitteet, jotka nousevat buberilaisesta dialogisuudesta ja jotka olen 

yhdistänyt Deweyn opetusfilosofiaan sekä Habermasin kommunikatiiviseen 

teoriaan.  

 

Aineiston analyysini oli kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä 

analyysivaiheessa kaikki vastaukset (48) tulivat kuunnelluiksi. Toiseen 

analyysivaiheeseen valitsin avoimista vastauksista lähilukua varten vain ne (11), 

jotka mielestäni edustivat parhaiten muita vastauksia. 

 

Oppilaiden näkemyksiä dialogisuuden edellytyksistä 
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Tukeudun vankasti tutkimusaineistooni ja sen yksityiskohtaiseen tarkasteluun. 

Tuon esille aineiston laadun ja rikkauden. Aineistoni sisältää erilaisia näkökulmia 

ja eri merkityssysteemeihin tunnistettavissa olevia paloja. Kaksivaiheisen 

analyysini jälkeen poimin lähilukuun oppilaiden tekstikatkelmia. Oppilaiden 

tekstejä analysoidessani tuon esille dialogisuuteen liittyviä ehtoja ja sen, miten 

oppilaat kokevat niiden toteutumisen.  

 

Analysoin tutkimusaineistoani diskursiivisesti buberilaisesta 

dialogisuusfilosofiasta nousevien dialogisuusehtojen kautta. Analyysissa etsin 

niitä tekijöitä, joita oppilaat opettajiltaan edellyttävät dialogisuuden 

onnistumiseksi. Analysoin vastauksia erityisesti kolmen dialogisuusperiaatteen 

varassa siten, että etsin oppilaiden tapoja puhua esille nostetuista teemoista. Esitin 

aineistolle kysymyksen oppilaan minuuden diskursseista suhteessa 

dialogisuuteen.  

 

On huomattavaa, että kenen tahansa toimijan jokapäiväinen kielenkäyttö on 

vaihtelevaa, moniäänistä ja toisinaan ristiriitaistakin. Diskurssianalyysiä tehtäessä 

kiinnostus kohdistetaan koko tähän jännitteiseen rikkauteen. Kielenkäytön 

vaihtelevuus (engl. variability) on tulkittavissa eri suhteessa merkityssysteemeihin 

(diskursseihin tai repertuaareihin), joihin toimija kulloinkin tukeutuu sekä koko 

ajan vuorovaikutustilanteisiin. (suoninen 2001, 66.) 

 

Kuunteleminen 

 
Kuuntelu on tässä ensimmäinen periaate, jonka olen jakanut kahteen osaan: 

kuuntelemiseen ja aikaan. Buberilaisittain se merkitsee herkkyyttä kuunnella 

toisen ajatuksia ja olemusta ja antaa kohtaamiselle aikaa. Vastauksista kävi ilmi, 

että dialogiseen kohtaamisen edellyttämä molemminpuolisuus ei kuulu kaikkien 

opettajan tapoihin. Dialogisuusehtojen järkkyessä monologissa elävällä 

opettajalla on pyrkimys palauttaa kaikki käsittämätön tuttuun ja hallittavissa 

olevaan muotoon, mikä kuvastuu edellisestä vastauskatkelmasta.  
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”(…) yleensä opettaja sanoo, että olen tehnyt tätä 20 v. ja tiedän kyllä…, 

vaikka olen antanut aivan asiallista palautetta sekä suullisesti että 

kirjallisesti. Tai sitten suhtautuvat positiivisesti, mutta eivät tee mitään.” 

 (oppilas 1) 

 

Oppilaan minuuden diskurssiksi on erotettavissa kriittisen oppilaan diskurssi 

(olen antanut aivan asiallista palautetta). Kriittisen oppilaan diskurssi nivoutuu 

lukion oppimisympäristöön siten, että oppilas puhuu antamastaan palautteestaan 

sekä opettajan suhtautumisesta siihen. Opettaja toimii piintyneiden 

toimintatapojensa ja lukion opetussuunnitelman vankina. Opettajalla on tässä 

positionsa ikään kuin annettuna ja tuota stabiiliutta tuotetaan jokapäiväisissä 

käytännöissä (kuten oppilas huomauttaa: yleensä opettaja sanoo, että olen tehnyt 

tätä 20 v. ja tiedän kyllä). Osapuolet ovat etäällä aidosta dialogista ja toistensa 

näkemyksistä. Esille tulee lisäksi vastakohtaisuus deweylaiselle 

kasvatusajattelulle, jossa oppijakin on aktiivisemmassa roolissa tehden 

ehdotuksia opetuskäytäntöjen suhteen. 

 

Deweylainen malli koulusta yhteisönä, ei ylläolevassa katkelmassa toteudu. 

Päätökset Deweyn tapaan tulisi tehdä demokraattisessa yhteisössä aivan kuin 

yhdessä kotona. Opettaja ei kuitenkaan tässä esimerkissä halua jäädä opintojen 

ohjaajaksi, vaan hän pitäytyy tiukasti vanhassa roolissaan. Samoin tämän 

kirjoittajan tekstissä Habermasin teoria kommunikatiivisen opettamisen ideaalista 

jää perinteisen opettajuuden varjoon. Tasavertainen ja ihmisarvoinen tilanne on 

tässä vastauksessa oppilaan toiveena, opettaja vaan ei päästä irti vanhoista 

tottumuksistaan. Opetustilanteessa oleva epäsymmetrisyys sulkee pois myös 

symmetrisyyden mahdollisuuden ja samalla monologisuus sulkee pois 

dialogisuuden. 

 

Vastaava epäsymmetrisyys voi tulla esille myös seuraavalla tavalla (ks. oppilas 

2.) komplikaatio-diskurssina (luulevat, että oppilaat haluavat vain viisastella tai 

pilkata), kuten seuraavassa selonteossa. Kun oppilaat tuottavat merkityksiä 

diskursseissa, tuloksena on keskenään samankaltaisia kirjoituksia. Diskurssien 
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keskeiset oletukset toistuvat näissä teksteissä. Tekstit ovat tässä mielessä toisiaan 

tukevia ja näin kriittisen oppilaan diskurssi sisältää tässä myös 

komplikaatiodiskurssin. 

 

Opettaja kokee seuraavassa tekstikatkelmassa kritiikin pilkaksi ja olettaa 

oppilaiden kääntyneen häntä vastaan viisastelullaan. Opettaja pelkää 

menettävänsä auktoriteettisuhteensa oppilaaseen. Opettaja ei ole tai ei halua olla 

selvillä oppilaan näkökulmista.  

 

”Opettajat eivät halua kritiikkiä heidän opetustavastaan ja luulevat, että 

oppilaat haluavat vain viisastella tai pilkata. Esimerkiksi, jos pyytää 

parempia muistiinpanoja, opettaja käskee lukea asiat kirjasta uudelleen. 

Opettajien on ehkä joskus vaikea sopeutua uusiin opetusmenetelmiin...” 

(oppilas 2) 

 

Oppilas puolestaan joutuu dialogin puuttuessa reflektoimaan opettajan toimintaa 

ja tämän käyttäytymisen syitä. Samalla hän puolustaa opettajaa (Opettajien on 

ehkä joskus vaikea sopeutua uusiin opetusmenetelmiin) ja pyrkii näin 

”säilyttämään opettajan kasvot” (Goffman 1955, 213-231). Kyse on siitä, että 

oppilas tekee tekstissä tiettyjä asiantiloja mahdolliseksi, mutta lieventää niitä. 

Tässä sama diskurssi on täynnä piiloisia ja ristiriitaisia seurauksia. Toisaalta 

opettajat tuotetaan itsekkäinä ja vanhoihin tapoihin piintyneinä, mutta toisaalta 

heidät nähdään muuttuvassa maailmassa, johon heidänkin on vaikea sopeutua. 

Dialogisuuden vaikeutta ei ujuteta vain opettajan kontolle, vaan oppilas antaa 

lukijalle vihjeen ulkopuolisesta ongelmasta, johon hän viittaa (uusiin 

opetusmenetelmiin ). 

 

Vapaampi ja oppilaskeskeisempi koulu, jota erityisesti Dewey korostaa 

opetusfilosofiassaan, ei näytä edellisen kaltaisessa tilanteessa olevan mahdollista. 

Habermas näkee tämänkaltaisen opetustavan antavan oppilaalle passiivisen 

roolin, ja voidaan liittää Habermasin määrittelemään traditionaaliseen 

opetustyyliin. 
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Aika 

 
”Aika vaihtelee eri opettajilla, mutta suurin ongelma on 

välinpitämättömyys (…)Monet opettajat eivät yksinkertaisesti ymmärrä, 

miksi oppilas ei ymmärrä tai ei itse ymmärrä käsiteltävää asiaa 

tarpeeksi hyvin(…)Lukiossa on paljon pystyttävä työskentelemään yksin, 

eikä opettajat liioin ehdi keskittyä yksilön ongelmaan(…) vaan kiire on 

taas päästä eteenpäin(…)” (oppilas 3) 

 

Selonteosta on löydettävissä ymmärtämätön oppilas -diskurssi (opettajat eivät 

ymmärrä, miksi oppilas ei ymmärrä). Minuuden diskurssi voidaan ymmärtää 

lukion oppimisympäristöön liittyen siten, että opetus etenee vain 

opetussuunnitelman mukaan, jolloin oppilas kokee jäävänsä vaikeissa asioissa 

yksin. Toisaalta oppimista on vaikeuttanut oppilaiden osalta se, että oppilas ei koe 

opettajan välittävän heidän yksilöllisistä saavutuksistaan. Välinpitämättömyys 

nousee tekstissä kirjoittajan esille tuomaksi ongelmaksi ja samalla kirjoitus on 

kriittinen opetusta kohtaan, joten jälleen selonteko voidaan lukea myös kriittisen 

oppilaan diskurssiksi. Oppilas korostaa humanistista painotusta vahvasti 

viitatessaan yksilön ongelmaan. 

 

Edellisessä lainauksessa tulee selvästi ilmi se ongelma, jonka Dewey on tuonut 

kasvatusfilosofiassaan esille. Hänen mukaansa kasvatuksen olisi perustuttava 

oppilaan henkilökohtaisiin kokemuksiin, jolloin olisi mahdollista luoda 

läheisemmät yhteydet nuoren yksilön välille ja siten pikemminkin lisätä kuin 

vähentää oppilaiden saamaa ohjausta. Myöskään Habermas ei näe perinteistä 

suhtautumista oppilaaseen positiivisessa mielessä, vaan näkee oppimisen 

yhteisenä asiana oppilaan ja opettajan välillä. 

 

Dialogisuuden kannalta on tärkeää, että oppilas kokee opettajan välittävän 

yksilöstä ja tämän asioista. Seuraavassa katkelmassa on havaittavissa ristiriitaisen 

oppilaan diskurssi (”olen vain harvoin tukeutunut heihin…yleensä aikaa on 
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löytynyt”). Ristiriitaisen oppilaan diskurssissa oppilaan minuus rakentuu 

ristiriitaisesti: toisaalta oppilas luottaa opettajiin, mutta toisaalta hän ei uskalla 

tukeutua heihin. Tämänkaltaisen ristiriitaisen jännitteen myötä tuotetaan 

monenlaisia käytännöllisiä funktioita esimerkiksi ”kasvojen säilyttämistä” 

(Goffman 1955), tunnelman keventämistä, pätemistä, jonkin asian oikeuttamista 

tai anteeksipyyntöä. 

 

”(…) Pidän opettajia luotettavina, mutta itse olen vain harvoin 

tukeutunut heihin(…)…Yleensä aikaa on löytynyt välitunneilla tai koulun 

jälkeen, jos asia ei liity suoranaisesti opettavaan asiaan” (oppilas 4) 

 

Oppituntien puitteissa keskustelulle on mahdotonta varata aikaa, mutta oppilas 

tuo esille välitunnit ja koulun jälkeisen ajan, jolloin opettajan kanssa voi 

keskustella oppilaan asioista. Dewey ja Habermas eivät ole teorioissaan ainakaan 

selkeästi ottaneet esille oppilaan ja opettajan välisen keskustelun merkitystä 

tunne-asioihin ja luottamukseen liittyen. 

 

Yksilöllinen palaute 

 
Kasvatettavan erityisistä tarpeista tietoiseksi tulemisen jaottelin avoimissa 

kysymyksissä kahteen osaan: yksilölliseen palautteeseen ja yksilölliseen tahtiin. 

Nämä merkitsevät buberilaisittain toisen ihmisyyden ehdotonta kunnioittamista. 

Oppiminen on hyvin yksilöllistä ja lukiolaisten mukaan opittavan asian 

ymmärtäminen jää usein oppilaan vastuulle, koska työtahti on kiireinen. 

 

Seuraavasta selonteosta voidaan hahmottaa hyvän oppilaan diskurssi (”olen hyvä 

oppilas ja aktiivinen…”)ja hyvän oppilaan identiteetti. Tämä diskurssi 

aktualisoituu selonteossa aktiivisena toimintana ja toimijana. Lisäksi identiteetti 

näkyy selvästi. Anssi Peräkylän (1990, 22) identiteetin määritelmää mukaillen, 

oppilas on seuraavassa aineistokatkelmassa ottanut itselleen hyvän oppilaan 

ominaisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia, joita hän olettaa itselleen ja toisille. 

Dewey opetusfilosofiassaan on painottanut oppilaan aktiivisuutta oppimisessa ja 
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tässä kirjoittaja onkin kuvannut itseään tämän kaltaisena oppilaana. Alleviivatut 

kohdat tuottavat sekä hyvän oppilaan diskurssin että identiteetin. Oikeus, 

velvollisuus ja ominaisuudet tuodaan esille itsestään selvänä. 

 

”Kokeiden ja esseiden palautuksen yhteydessä olen saanut paljon 

palautetta, joka on hyödyllistä ja rakentavaa. Monet opettajat tuntevat 

minut jo hyvin, ja huomioivatkin minut. Useimmat jopa pitävät minusta, 

suureksi osin luultavasti koska olen hyvä oppilas ja aktiivinen koulun 

asioissa. Jos olen pärjännyt välillä huonommin, he ovat hiukan 

pettyneitä, mutta rohkaisevat ja uskovat että seuraavalla kerralla menee 

paremmin.” (oppilas 5) 

 

Tässä vastauksessa korostuu myös oppilaan tarve tulla huomioiduksi yksilönä 

(opettajat tuntevat minut jo hyvin, ja huomioivatkin minut). Kokeminen on 

Buberin mukaan yksilönä olemisen ja Minä-Se -suhteen olennainen tapa 

(Buber1962, 81, 120). Oppilas havaitsee ja kokee tilanteet yksilöllisesti 

oppitunneilla. Tuntemukset voivat olla erilaisia tai samansuuntaisia jonkun 

oppilaan kanssa, mutta ne ovat silti ainutlaatuisia kokemuksia ja tuntemuksia.  

 

Menestyneet oppilaat saavat kokea dialogisuutta useimmin kuin heikommin 

pärjänneet. Dialogisuuden kannalta olisi tärkeää, jos heikompaakin oppilasta 

kannustettaisiin ja rohkaistaisiin oppimisessa.  

 

”Koulumenestyksellä on merkitystä. Tämä onkin syy siihen, että 

opettajat ovat aina suhtautuneet minuun myönteisesti. Opettajat ovat 

kannustaneet ja kehuneet ja auttaneet ongelmissa esim. vaikeissa 

tehtävissä. He ovat myös mielellään kertoneet oppimäärän ulkopuolista 

asiaa, mikäli olen osoittanut kiinnostusta.” (oppilas 6) 

 

Edellisessä katkelmassa tulee esille Deweyn ajatus opittavan asian lähtevän 

oppilaan kiinnostuksen kohteista. Näin oppilas kokee opittavan asian 

merkitykselliseksi itselleen. Tekstistä on löydettävissä jälleen hyvä oppilas -
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diskurssi, sillä oppilas viittaa selvästi omaan menestymiseensä lukiossa 

(Koulumenestyksellä on merkitystä. Tämä onkin syy siihen, että opettajat ovat 

aina suhtautuneet minuun myönteisesti). Dialogisuusfilosofiassa ihmisyyden 

ehdoton kunnioittaminen ei tarkoita vain menestyneiden oppilaiden 

kunnioittamista. 

 

Samankaltainen teksti, jossa on jälleen havaittavissa toistuvuutta edelliseen 

tekstikatkelmaan, tarkentaa oppilaan näkemystä koulumaailman todellisuudesta. 

Aineistokatkelmassa tulee esille kohtalonomaiset painotukset siitä, miten 

oppilaiden saavutukset ja suoritukset jakautuvat huonoihin ja hyviin 

arvosanoihin, joiden kautta opettajan suhtautuminen oppilaaseen määräytyy. 

Esimerkki tuo esille edelliset diskurssit ikään kuin yhteenvetona. Oppilas tuottaa 

itsensä ja vuorovaikutustapahtumat kohtalon määräämänä, jolloin oppilas on 

ikään kuin arvosanojensa uhrina. Nimeän tämän uhri -diskurssiksi. 

 

”(…) If a test goes badly, the teacher doesn`t pay as much attention (in 

some cases, but not all) to you. Some teachers just wants the good to get 

better and let the people who didn`t cauch on as fast be considered a 

waste of time. This is just in some cases though. Other teachers pay more 

attention and make sure you catch up to the rest of the class after an 

exam goes poorly.” (oppilas 7) 

 

Dialogisuuden kannalta koulumenestys näyttää tekstien pohjalta olevan 

välttämätöntä. Dialogisuuteen on lähes mahdotonta päästä, jos opettaja suhtautuu 

oppilaaseen epäilevästi ja ennakkoluuloisesti. Julkilausuttuja tapoja puhua 

koulumenestyksestä on monia, mutta kaikissa niissä on yhtäläisyyksiä. Tässä on 

löydettävissä heikko oppilas -diskurssi. Huono oppilas merkitsee vastauksissa 

passiivista ja heikosti menestyvää oppilasta, johon kohdistuu ennakkoluuloja. 

Tällainen oppilas jää helposti toisten varjoon tai joutuu silmätikuksi.  

 

”Koulumenestyksellä on tässä koulussa suuri merkitys, sillä opettajat 

inhoavat huonoja oppilaita.” (oppilas 8) 
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Luottamus 

 
”Tällaisessa tilanteessa opettaja, jolle kerrotaan (luottamuksellisia 

asioita) valitaan niin hyvin, ettei hän naura tms. Itse en nolottaessa 

käänny opettajan puoleen(…)” (oppilas 9) 

 

Harkitsevan  oppilaan -diskurssi tuo näkökulman vuorovaikutusprosessiin (”Itse 

en käänny… opettajan puoleen”). Tähän nivoutuu oppilaan ja opettajan 

keskinäinen ymmärrys. Lukionuori voi pysytellä etäällä, koska pelkää 

naurunalaiseksi joutumisen riskiä. Oppilas näkee aidon dialogisuuden 

edellytyksenä olevan molemminpuolisen avoimuuden, joka ei ole mikään 

itsestäänselvyys. Dialogisuuden rakentuminen koostuu vuorovaikutusketjusta, 

jossa molempien osapuolten on tehtävä harkittuja valintoja vuorovaikutuksen 

aikana. 

 

Seuraavan katkelman nimeän humanistisen oppilaan -diskurssiksi (…opettajiin 

voi luottaa…juttu jää kahdenkeskeiseksi.) Kaiken perustana on ihmisten 

omakohtaisten kokemusten ymmärtäminen. Dialogisen kohtaamisen 

edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus, joka on onnistuneissa 

kohtaamisissa saavutettavissa. Luottamus merkitsee tässä sitä, että 

kahdenkeskiset keskustelut pysyvät sellaisina, opettajan ja oppilaan välillä. 

Luottamus merkitsee kykyä kuunnella ja kunnioittaa toista. Vaikka luottamus 

opettajaan on kuvataan esimerkissä sangen ongelmattomaksi, se on vaatinut 

eräänlaisen vuorovaikutusketjun, jonka aikana luottamus on kehittynyt ja 

vahvistunut näin paljon. 

 

”Kyllä meidän koulun opettajiin voi luottaa, eikä tarvitse edes sanoa, 

että tämä on sitten luottamuksellista. Jos sen sanoo, voi olla varma, että 

juttu jää kahdenkeskeiseksi.” (oppilas 10) 

Sukupolvierot 
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Olen esitellyt edellä monen lukionuoren vastauskatkelmia ja niissä on tullut esille 

merkityssysteemien kirjo ja rikkaus. Esimerkkikatkelmat ovat kuitenkin olleet 

vain aineistosta irrotettuja paloja, kuten seuraavakin esimerkki oppilaasta, joka 

tuo varovasti esille, miten näkemys uskonnosta on aiheuttanut hieman 

ymmärtämättömyyttä.  

 

”…Hieman (sukupolvieroja, joita opettaja ei ymmärrä) esimerkiksi 

näkemys uskonnosta.” (oppilas 6) 

 

Buberilaiseen dialogisuuteen sisältyy kuuntelu, toisen näkökulmasta tietoiseksi 

tuleminen ja toisen ihmisyyden ehdoton kunnioittaminen. Nämä dialogisuuden 

kolme perusperiaatetta kuuluvat myös sukupolvierojen hyväksymiseen. 

Useimpien vastaajien mielestä opettajat ovat tietoisia nuorten maailmankuvasta. 

Opettajien maailmankuva eroaa nuorten maailmankuvasta, mutta he hyväksyvät 

eroavaisuudet ja erilaiset näkökannat. Tämä toisen näkökulmasta tietoiseksi 

merkitsee sitä, että opettaja haluaa tulla tietoiseksi oppilaan 

elämänkatsomuksesta. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että opettajan olisi 

tunnustettava esimerkiksi skinheadin maailmankuva omakseen tai oppilaan olisi 

muutettava uskontokuntaansa tai poliittista näkökulmaansa opettajansa suuntaan. 

Oppilaat kokevat dialogisen opettajan olevan suvaitsevaisempi ja antavan 

oppilaalle vapautta omien käsityksiensä muodostamiseen.  

 

Opettaja voi kokemuksensa avulla hienovaraisesti tukea oppilasta ja tämän 

itselleen valintoja kuitenkin ilman itsekkäitä tarkoitusperiä (esimerkiksi opettaja 

saa puuttua asioihin huomatessaan oppilaan ajautuvan vahingollisiin piireihin). 

Merkittävää dialogisuuden kannalta oppilaiden mukaan on asioista 

keskusteleminen, jolloin kuunnellaan erilaisia vaihtoehtoja ja tullaan tietoiseksi 

muidenkin näkökulmista.  

 

Deweyn kasvatusfilosofian perusajatuksena on, että opettajalla on suurempi 

kokemus ja laajempi näkökulma monista asioista, joten hänellä on oikeus ja 

velvollisuus tuoda ne julki. Deweyn mielestä oppilas tarvitsee aikuisen tukea ja 

ohjausta, jotta oppilas kokee olonsa turvalliseksi. Tämä ei silti tarkoita, etteikö 

oppilas voisi tuoda julki myös omia näkemyksiään (esimerkiksi 

elämänkatsomuksestaan). Habermasin kommunikatiivinen teoria merkitsee myös 
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sitä, että oppilas voi aktiivisena kanssasubjektina esittää kysymyksiä ja 

näkökulmiaan asioista. 

 

” (…)Sukupolvieroista mainittakoon, että kaikki opettajat eivät ymmärrä 

henkevän keskustelun merkitystä ja hyödyllisyyttä; kaikki eivät opi vain 

istumalla 8 tuntia paikallaan opettajan nuhteessa, kuten ehkä ennen.” 

(oppilas 11) 

 

Johtopäätökset avoimista vastauksista 

 
Oppilaan minuutta määrittävät diskurssit olivat vastauksissa toisiaan tukevia, 

mutta osittain myös ristiriitaisia keskenään. Niiden kautta lukijalle hahmottui 

kuva lukion monimuotoisesta oppimisympäristöstä. Kokemukset olivat hyvin 

yksilöllisiä ja dialogisuus rakentui kuuntelun, ajan, yksilöllisen palautteen tai 

luottamuksen muodoissa hyvin monisäikeiseksi kudelmaksi.  

Buberin (1962) filosofian kaksitahoinen maailmasuhde tuli ilmi Minä-Sinä ja 

Minä-Se sanapareina vastauksissa, kun oppilaat toivoivat opettajan kohtelevan 

heitä Minä-Sinä -asenteella. Minä-Se -asenne kuuluu kuitenkin opettajan ja 

oppilaan kasvatussuhteeseen, jonka oppilaat hyväksyivätkin. Opettajilla on 

yleensä enemmän tietoa opetettavasta asiasta kuin monilla oppilailla, mutta se ei 

tee oppilaita vähempiarvoisiksi. Opettajan tulisi ottaa jokaisen omat kokemukset 

huomioon niin paljon kuin mahdollista opetuksen puitteissa. Toisen kohtaamisen 

edellytyksenä on se, että opettaja hyväksyy oppilaan tekemät virheet ja osoittaa, 

että ne eivät ole vähennä ihmisarvoa. Deweyn opetusfilosofiset ja Habermasin 

kommunikatiivisen teorian lähtökohdat näyttivät olevan yhä merkittävämpiä 

tämän päivän koulussa ja nämä tulivat ilmi oppilaiden vastauksissa selvästi. 

 

Buberin kasvatusetiikan kolme periaatetta esiintyi oppilaiden vastauksissa. 

Vastauksissa tuli esille opettajan kuunteleva asenne, oppilaan  näkökulmasta 

tietoiseksi tuleminen ja oppilaan ihmisyyden ehdoton kunnioittaminen. 

Dialogisuuden edellytyksiä olivat lukiolaisten mukaan luottamus ja hyväksyvyys. 

Buberilainen dialogisuusfilosofia ei ollut irrallaan lukion oppimistilanteista. 

Oppilaiden mukaan opettajan olisi luotava luottamusta herättävä ilmapiiri ja 

säilytettävä luottamuksensa esimerkiksi tilanteessa, jossa oppilas kertoo 
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henkilökohtaisista asioistaan opettajalle. Monologisissa tilanteissa opettajalla ei 

ollut aikaa tai halua kuunnella oppilasta tai hän saattoi nauraa ja vähätellä tämän 

ongelmia. Häneltä puuttui kyky tulla vastaan oppilasta ja olla läsnä eri tilanteissa.  

 

Oppilaat kokivat dialogisuuden mahdollisuuden seuraavien lähtökohtien 

toteutuessa: 1) Opetuksen perustana on maailma - opettajan ja oppilaan välitilassa 

tulee välittyä maailma, ei opettajan mielivaltaisia käsityksiä maailmasta. 2) 

Oppilasta ei pidä muuntaa  opettajan omien tarkoitusten mukaiseksi, vaan 

oppilaan näkökulma olisi otettava huomioon myös lukion oppimistilanteessa.   

 

Kaikkiaan vastauksista ilmeni Minä-Sinä -yhteys siinä tapauksessa, kun oppilaat 

ja opettajat arvostivat toisiaan. Vastakohtana oppilaat näkivät minäkeskeisesti 

suhtautuvan opettajan tai sellaiset oppilaat, jotka eivät hyväksyneet toisten 

oppilaiden esittämiä ns. tyhmiä kysymyksiä.  

 

Opettaja ja muut oppilaat saattoivat kysymyksillään joko innostaa tai lannistaa 

muita. Kannustava ja hyväksyvä ryhmä oli yksi dialogisuuden edellytys. 

Opettajan käyttäytymisellä näytti olevan suurin merkitys dialogisuuden kannalta. 

Dialogisuuden esteiksi oppilaat näkivät sellaisen opettajan, joka etääntyy 

oppilaiden keskusteluista ja näkemyksistä tai sulkee heidät ulkopuolisiksi 

kuuntelijoiksi saadakseen pitää tunnin kenestäkään välittämättä. Oppilaat kokivat 

tulevansa kohdelluiksi opetuksen objekteina, jotka saivat silloin vain koulun 

sääntöjen puitteissa käyttäytyä ja toimia tietyin, odotetuin tavoin.  

 

Lukiolaiset toivat vastauksissaan esille reflektoinnin merkityksen. Opettajan tulisi 

kyseenalaistaa toiminta- ja ajattelutapojaan, jotta dialogisuutta voitaisiin kehittää. 

Oppilaat toivoivat opettajan arvioivan oppituntejaan etukäteen, sen aikana ja 

jälkikäteen. Hänen tulisi oppilaiden mukaan arvioida tilannetta uudelleen 

kysymällä: ”Mitä voisin tehdä toisin?” Myös Mezirowin (1995) mukaan 

jälkikäteisreflektio voi keskittyä esimerkiksi omiin menetttelytapoihin tai 

ennakko-oletuksiin. Mezirowin (1995) termillä kriittinen reflektio tarkoitetaan 

juuri ennakko-oletuksiin kohdistuvaa kyseenalaistavaa reflektiota.  
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Sellaisissa oppimistilanteissa, jossa opettaja puolusteli vanhoja 

opetusmenetelmiään tai koulun yleistä toimintaa itsestään riippumattomilla, 

ulkoisilla tekijöillä, olivat oppilaiden mielestä itsekeskeistä (monologista) 

toimintaa. Osa oppilaista toi vastauksissaan esille palautteen huomioimisen 

eräänä reflektoinnin keinona. Dialogisuutta edisti palautteen huomioiva opettaja.  

 

Kaikkiaan vastauksissa mielenkiintoista oli Erving Goffmanin (1955) idea 

”kasvojen säilyttämisen” olennaisuudesta. Analyysin kannalta tämä merkitsee 

sitä, että ristiriitaisia jännitteitä tuli esille. Kohtaaminen tuotettiin tapahtumana, 

johon vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten kiire, uudet opetusmenetelmät 

yms. oppilaan ja opettajan ulkopuolella olevat tekijät. Oppilaat etsivät syitä 

opettajan monologiselle käyttäytymiselle muualta, koska he eivät halunneet 

dialogisuuden olevan yksin opettajan vastuulla. 
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OPPILAIDEN OMAELÄMÄNTARINAT 

 
Oppilaiden omaelämäntarinat ovat tässä tutkimuksessani narratiivinen aineistoni. 

Yhteensä elämäntarinoita kertyi 65 kappaletta. Näistä 35 oli lukiolaispoikien 

kirjoittamia ja loput 30 olivat lukiolaistyttöjen tuottamia tarinoita. Lukiota käyvät 

nuoret ovat tarinoissaan kuvanneet vertaisryhmäänsä, johon he tuntevat  

kuuluvansa.  

 

 Kaksivaiheinen analyysini on edennyt siten, että aluksi käsittelin kaikki (65) 

elämäntarinaa, joista valitsin lähilukuun vain ne (13), jotka mielestäni parhaiten 

edustivat kaikkia elämäntarinoita. Diskurssianalyysin piirissä nimitetään 

lähemmän tarkastelun kohteeksi otettavia kuvauksia usein selonteoiksi (engl. 

account). Näin toimin seuraavien kuvausten kohdalla, joissa oppilaat ovat tehneet 

ymmärrettäväksi omaa itseään ja maailmaa.  

 

Havainnollistan selontekojen annon ja maailman välistä suhdetta John Shotterilta 

(1993, 36) ja  Eero Suoniselta (Jokinen et.al.1999, 20) omaksumaani kuviota. 

Katson selontekojen ja maailman kietoutuvan yhteen. Kuviossa (2.) ei ole vain 

yhtä ankkuripistettä, vaan sitä voi lukea alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Näin ollen 

aineistoa voidaan tarkastella Suonisen tavoin kolmen näkökohdan kautta: 1) mitä 

merkityksiä selonteoissa voidaan käyttää, 2) miten nuo merkitykset esitetään 

vuorovaikutustilanteissa ja 3) miten selonteot ovat osallisena jaetun sosiaalisen 

maailmamme eli kulttuurimme rakentumisessa. (Jokinen et. al. 1999, 21.) 
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    MAAILMA 

  (merkitykset, joilla maailmaa  voidaan tarkastella) 

 

pohjautuu       muotoilee 

 

    SELONTEOT 

   (joita annetaan vuorovaikutustilanteissa) 

 

Kuvio 2.  Selontekojen ja maailman välinen suhde. 

 

Olen pyrkinyt toimimaan diskurssianalyysin periaatteiden mukaisesti ottamalla 

esille tulkittuja diskursseja. En kuitenkaan ole tarttunut pikkutarkasti aineistooni, 

mutta olen pyrkinyt esittämään tarkasti jokaisen tulkintani katkelman yhteydessä 

teoreettisen viitekehyksen kautta. 

 

Aluksi pyrin raamittamaan koko analysoitavan aineistoni tarkoituksellisesti hyvin 

kevyesti. Tällä tavoin olen ollut avoin aineiston rikkaudelle ja sieltä esille 

nouseville yllätyksille. Olen tutkimuksessani huomioinut diskurssianalyysin 

vaatimukset siitä, että valmiilla ehdoilla tutkittava ilmiö helposti katoaa. Sen 

vuoksi olen tutkinut ilmiötä aluksi sen omilla ehdoilla ja pyrkinyt vasta sen 

jälkeen tarkempiin huomioihin. Aluksi etsin tarinoista toistuvia elementtejä 

dialogisuudesta, jotta pääsin syvemmälle tarinoiden juoneen. Sen jälkeen etsin 

tarinoista siihen kytkeytynyttä identiteettiä. Subjektiivisuuden rakentumista lähdin 

hahmottamaan Buberin dialogisuusfilosofian avulla sekä Deweyn kokemus, 

kasvu ja sosiaalisuus -käsitteiden varassa. Opetustilanteen vuorovaikutuksen 

tarkastelussa Habermasin kommunikatiivinen teoria oli yhtenä suuntaviittanani.  

Ensin väljästi aineistoani lähestyttyäni keskityin myöhemmin konkreettisiin 

esimerkkeihin tarkemmin ja lähdin tekemään diskurssi- ja metafora-analyysin 

kautta luokituksia identiteeteistä. Luokitusten avulla pääsin tekemään havaintoja 

identiteettikategorioista, joiden kautta havaitsin dialogin eri tyyppejä alkaen 

aidosta ja päätyen monologiin. 
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Minkälaiset elementit toistuvat tarinoissa? 

 
Tarinoissa tulee esille dialogisia ja monologisia elementtejä. Dialogiset elementit 

koostuvat läsnäolon kuvauksista, jolloin oppilas kokee opettajan tulevan hänen 

lähelleen antaen kuitenkin sopivalla tavalla tilaa. Monologiset elementit sisältävät 

kuvauksia, joissa oppilas sen sijaan kokee opettajansa etäisenä ja kylmänä tai 

liian hyökkäävänä ja ahdistavana.  

 

Omaelämäntarinoiden aloitukset orientoivat lukijaa kertomukseen ja tässä 

tehtävässään ne ovat tekstiin kuuluvaa tavanomaista ainesta. Esimerkiksi 

”Muistan sen kuin eilisen päivän” tai ”Toinenkin muisto asiasta muistuu nyt 

mieleeni” Puheeseen liittyessään tällaiset kahdenväliset aloituslauseet etsivät 

yhteistä maailmaa, kaikupohjaa ja ymmärrystä. Kirjoitettuna nämä puhelevat 

osuudet tuntuvat kuuluvan siihen ajatustyöhön, joka jää päänsisäiseksi osuudeksi 

ja jäävät sen vuoksi tavallisimmin kirjoittamatta. Osana omaelämäkertatekstiä ne 

ovat kirjoitettua puhetta, puheenvuoroja ilman konkreettista dialogia, toista 

osapuolta läsnä.  

 

Tilanteinen minuus 

 
Elämäntarinan muistelu aloitetaan yleisesti rakentamalla tarinan sisälle 

tietynlainen tilanteinen minuus, johon liittyy menneisyys. Minuus on kiinnittynyt 

vuorovaikutukseen joko dialogisena tai monologisena. 

 

Oppilas ei seuraavassa selonteossaan pysty ilmaisemaan itseään muutoin kuin 

arvosanojensa perusteella. Maailma pyörii sisäänpääsy-vaiheessa keskiarvojen 

vertailemisessa ja tämä vertailu jatkuu ylioppilaskirjoituksiin asti. Tässä 

esimerkissä tiivistyy lukionuoren maailma, jossa ihmisarvo mitataan 

koulusuoritusten perusteella.  

 

”Peruskoulun päästötodistuksessani komeili keskiarvona 9.4. Tästä on 

hyvä jatkaa samaa rataa ajattelin, mutta toisin kävi. Lukiossa jo 

ensimmäisestä kurssista alkaen numeroni olivat selvästi huonompia kuin 

aiemmin….”  (oppilas 1) 
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Edellisessä selonteossa kirjoittaja voidaan myös tulkita institutionaalisen roolin 

kantajaksi, koska hän kokee olevansa oppilas, jolle opettaja ylhäältä antaa 

numeroita. Roolit ovat läsnä numeroiden muodossa siten, että vain opettajalla on 

valta arvostella oppilaansa osaamista. Tässä selonteko toimii ikään kuin 

hidastuskuvana, josta on tunnistettavissa orientaatio sellaisiin laajoihin 

käytäntöihin, joita voidaan luonnehtia institutionaalisiksi. Tässä 

institutionaalisuus tulee esille vuorovaikutuskäytännössä, jossa opettaja 

arvostelee oppilaat. Oppilas määrittää itsensä opettajan antamien arvosanojen 

kautta. 

 

Kirjoittajan minuuden rakentuminen tapahtuu seuraavassa selonteossa 

hetkittäisten kohtaamisien kautta. 

 

”Erityisesti muistan liikuntatunnit… Minun onnekseni 

liikunnanopettajani oli hyvin ymmärtäväinen ja ystävällinen. Monesti me 

keskustelimme hyvin luottamuksellisesti ja hän auttoi minua paljon. 

Kerroin hänelle tunteistani ja pahasta olostani. Ja opettajani jakoi omia 

kokemuksiaan myös lukioajastaan. Suurin apu tuli 

liikunnanopettajaltani. Toki sain tukea myös ystäviltäni ja perheeltäni. 

Opettajani lainasi minulle kirjan ja keskusteli kanssani paljon.” (oppilas 

2) 

 

Persoonallisuuden kehittyminen liittyy edellisessä katkelmassa onnistuneisiin 

dialogisiin kokemuksiin. Minuutta peilataan dialogisissa kohtaamisissa. 

Kirjoittaja tarjoaa lukijan nähtäväksi kohtaamisia, joissa heijastuvat 

dialogisuuden moninaiset ulottuvuudet kuten esimerkiksi hyväksyvyys, luottamus 

ja läsnäolevuus. Näitä ulottuvuuksia voidaan tarkastella myös Deweyn (1956) 

kasvun -käsitteen avulla, joka merkitsee uusien toimintatapojen luomista. 

Selonteossa viitataan vuorovaikutukseen, jossa oppilas luo opettajansa avulla 

uusia toimintamalleja entisten, ahdistavien tilalle. Lisäksi Deweyn (1956) 

kasvatusajattelun käsitteistä sosiaalisuus korostuu tässä yksilön saadessa apua 

jaetuista kokemuksista. Selonteossa ilmenevää luottamuksen synnyttämää 

keskustelua voidaan pitää tasavertaisena ja ihmisarvoisena tilanteena Habermasin 

(1984) määritelmän mukaisesti. 
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Edellinen selonteko on varsin monisäkeinen, koska siinä oppilas on aktiivisena 

toimijana tunnustellut varovaisesti tuttuja vuorovaikutuksen käytäntöjä  jopa 

institutionaalisten roolien yli (”Kerroin hänelle tunteistani ja pahasta olostani”). 

Selonteko heijastaa valinnaisuutta, koska toimijat (opettaja ja oppilas) ovat 

jakaneet sellaisia kokemuksiaan, joita harvemmin koulussa otetaan edes esille 

oppilaan ja opettajan välillä. Tunteet ja pahan olon kokemukset pidetään yleensä 

piilossa. Oppilas ei niitä kerro opettajalle, mutta opettajakaan ei useimmiten jaa 

omia tuntemuksiaan oppilaalle (”opettajani jakoi omia kokemuksiaan myös 

lukioajastaan”). Molemminpuolisuus tulee selvästi esille, jolloin osapuolten kyky 

tai pyrkimys dialogiseen vuorovaikutukseen mahdollistuu näissä kohtaamisen 

hetkissä. 
 

Seuraavassa katkelmassa tuodaan lyhyesti esille, kuinka kirjoittaja on dialogisten 

kohtaamisten saattelemana ottanut askeleen kohti aikuisuutta. Kirjoittajan 

mukaan opettajat vaikuttavat väistämättä persoonallisuuden kehittymiseen. Tämä 

tuleekin ilmi kasvutarinoissa, joissa oppilas on käynyt onnistuneesti läpi 

identiteetin löytämisen eräänlaisena elämänvaiheena opettajansa tuella.  

 

”… (yksi opettaja) auttanut minua kohti aikuisuutta. On kuitenkin paljon 

opettajia, jotka ovat vaikuttaneet persoonallisuuteeni. Se on 

väistämätöntä.” (oppilas 2) 

 

Edellinen selonteko käsittää merkittäviä asioita: persoonallisuuden ja kasvun. 

Siinä tulee esille myös Deweyn (1956) kasvun-käsite oppilaan ymmärtäessä 

opettajiensa avulla kasvaneen aikuiseksi. Vuorovaikutuksellinen aspekti 

lukionuoren muuntuvine odotushorisontteineen korostuu. Opettajan nähdään 

positiivisesti vaikuttaneen kasvun ja kehittymisen kokemuksiin. Aikuisen 

vaikutus persoonallisuuteen nähdään väistämättömänä. 

 

Monologisuus esitetään joskus tarinoissa puuttuvien elementtien kautta. Opettaja 

tuodaan esille puutteellisena.  

 

”… (opettajasta) ei välity se innostuneisuus ja aito välittäminen 

oppilaistaan, mikä minusta opettajien työhön kuuluu. …opettajilta 

katoaa kyky nähdä lahjakkuutta oppilaissaan, heiltä ei saa kannustusta, 



 
 

 

 

130

mikä taas on oiva apu laskemaan motivaatiota ja romuttamaan herkän 

itsenäistyvän nuoren itsetuntoa…” (oppilas 3) 

 

Edellinen tarinakatkelma on kuvaus itsestään selvistä asioita. Opettajan odotetaan 

kannustavan oppilasta oppimaan uusia asioita. Oppilas korostaa niitä asioita, 

jotka Dewey (1956) katsoo merkittäväksi oppimisprosessissa: kaiken oppimisen 

lähtökohtana on kiinnostus opetettavaan asiaan. Kiinnostus opittavaan asiaan 

lopahtaa, mikäli opettaja saa asian näyttämään merkityksettömättömältä 

yksittäisen oppilaan kannalta. Selontekoa voidaan tarkastella myös Habermasin 

(1984) näkemyksen kautta. Selonteossa näkyykin traditionaalisuus opettamisessa. 

Oppilaan rooli on tärkeää koko oppimisprosessissa, eikä oppilaita tulisi nähdä 

”kulttuurisina tyhmyreinä”. Opettaja suhtautuu oppilaaseen traditionaalisen 

opetuksen sisältämän ajattelutavan mukaisesti. Kirjoittajalle oppilaan arki 

avautuu varsin ahdistavana. Sosiaalinen toiminta näyttäytyy edellisen katkelman 

kautta hyvin päämäärä-orientoituneena (Habermas 1984), kun sen tulisi olla 

ymmärrysorientoitunutta kommunikatiivista toimintaa. Kirjoittajalle 

opetusprosessi sisältää Habermasin (1984) määrittelemää strategista toimintaa 

(oppilasta kohdellaan objektivoivasti ikään kuin luonnon objektina). 

 

Metaforisuus elämäntarinassa 

 
Elämäntarinoiden lukijana olen yrittänyt asettua aina puhelevan vuorovaikutuksen 

toiseksi osapuoleksi. Seuraava tarina on hyvin kriittinen. Perusteet kritiikille on 

kehitelty konkreettisesta opetusprosessista. Asiat on tuotu pelkistetysti esille, 

mutta niihin liittyy kovin erilaisia, kantaa ottavia merkityspotentiaaleja. Vaikka 

selonteko on esitetty melko yksiselitteisenä, siihen voi liittyä vaikeasti 

tunnistettavia merkityksiä itsenäistyvän nuoren kannalta. Lukionuori kuvaa 

kokemuksiaan metaforia (alleviivatut kohdat) apunaan käyttäen :  

 

”Onko minulla elämää? Onko minulla  elämänkertaa koulusta? Onko? 

…Eräs (opettaja) oli niin kamala… hän oli kuin orjapiiskuri, pitäen 

omaa lakia yllä ja kuten eräässä sanonnassa ”My way or the Highway” 

ja tässä tapauksessa hänen tapansa. Jos olit hänen silmätikkunsa, oli 

sulla joka tunti kuumat paikat ja vaikka kuinka yritit opiskella ja tehdä 
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läksyt ja kun et osannut kaikkia, huusi hän pää punaisena vähintään 

puoli tuntia ja seuraavalla tunnilla lisää… Useimmista opettajista 

paistaa välinpitämättömyys oppilaita ja opetustaan kohtaan..” (oppilas 

4)  

 

Elämäntarina kiinnittyy ensisijaisesti kirjoittajan pohdintaan siitä, mikä tekee 

elämästä elämän. Hän pohtii, onko hänellä elämää tai elämänkertaa koulusta. 

Lukionuori ei aluksi näe elämäänsä kertomuksena. Vähitellen muistot 

muotoutuvat tekstiksi sisältäen tietynlaisia painotuksia. Kirjoittaja painottaa 

monologisuuden tuntemuksia. Kertoja on suorittanut alitajuiset ja tietoiset 

valintansa saadakseen lukijansa ymmärtämään sanomaansa. Tekstiä luonnehtiikin 

puheenomaisuus.  

 

Metaforisesti tarkasteltuna tarinakatkelmassa tulee esille paljon monologisuuteen 

liittyviä metaforia. Oppilas kuvataan orjaksi ja opettaja orjapiiskuriksi, jolla on 

valta oppilaaseen. Silmätikkuna oppilas joutuu joka tunti ahkeruudestaan 

huolimatta kokemaan nöyryytystä. Opettaja on kuvattu omien lakien mukaan 

toimivana vallanpitäjänä. Tuota valta-asemaa hän käyttää omien tarkoitusperiensä 

mukaisesti, lähes mielivaltaisesti oppilaaseen, jonka on valinnut silmätikukseen.  

 

Edellinen selonteko on monin tavoin särmikäs, siinä on myös kuvaus Habermasin 

(1984) määrittelemästä strategisesta toiminnasta, joka on päämäärärationaalista 

toimintaa suhteessa toisiin. Tarinaan nivoutuu kokemus opettajasta, joka pyrkii 

vaikuttamaan oppilaaseen objektin tavoin. Oppilas on passiivisen vastaanottajan 

roolissa, mutta ulospääsytietä tilanteesta on vaikea hahmottaa. Edes hetkittäinen  

molemminpuolinen kohtaaminen ei onnistu. Selontekoa voidaan tarkastella 

Habermasin (1984) esittämän kysymyksen kautta: ”Onko opettajan tehtävänä 

pyrkiä iskostamaan opetussisältö oppilaiden tajunnan sisällöksi?”  

 

Mikäli tarinassa olisi onnellinen loppu, niin ulospääsytienä kyseisestä tilanteesta 

voidaan Habermasin (1984) tavoin nähdä ainoastaan kommunikatiivisen 

opettamisen ideaali. Oppilas pyritään kohottamaan kommunikatiivisesti 

kompetentiksi, oppimisprosessin kanssasubjektiksi. 
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Dialogisuus kokemuksena 

 
Osassa tarinoista näkyy selvästi, että oppilaalle itselleen alkaa hahmottua tarinaa 

kirjoittaessa dialogisen vuorovaikutuksen merkitys. Muistelutyönsä edettyä 

oppilas usein ymmärtää opettajien vaikuttaneen valintoihinsa ja jopa 

persoonallisuutensa kehittymiseen. Identiteetin kehittymisestä voi hahmottua 

kuva kirjoittamisprosessin aikana. 

 

”Lukioaikana opettajat ovat vaikuttaneet melko vähän henkilökohtaisiin 

valintoihini… Valintoihini vaikuttavat tekijät löytyvätkin useimmiten 

lukion ulkopuolelta. Näitä tekijöitä ovat mm. elämänkatsomukseni, 

ystäväni ja harrastukseni… Jotkut opettajat ovat kuitenkin vaikuttaneet 

henkilökohtaisiin valintoihini ja niiden toteuttamiseen… kenties 

vaikuttanut myös persoonallisuuteni kehittymiseen… Vaikka yleensä ei 

näytäkään siltä, että opettajat vaikuttaisivat valintoihini tai 

persoonallisuuteeni, uskon heidän silti vaikuttavan. Se on tavallaan 

piilovaikutusta. Vaikka ei tunnu siltä, että jokin vaikuttaisi, vaikuttaa se 

kuitenkin alitajuisesti. Opettajat vaikuttavat meihin siinä missä kaikki 

muukin ympärillämme.”  

(oppilas 5) 

 

Edellisessä tarinakatkelmassa oppilas alkoi pohtia vuorovaikutuksen merkitystä 

vasta, kun hän kiinnitti tarinassaan subjektiiviset kokemuksensa tiettyyn aikaan ja 

paikkaan. Niihin oli mahdollista päästä käsiksi vasta kirjoittamisprosessin avulla. 

Kirjoittaminen tuo kokemuksen konkreettisemmaksi, jotta sen tulkintaan voi 

tarttua. Miten kirjoittaja molemminpuolisen kohtaamisen suhteuttaa, jää kuitenkin 

tarinassa auki.  

 

Seuraavassa selonteossa kuvataan oppilaan ja opettajan välistä dialogisuutta  

hyvinkin ratkaisevana. Dialogisuuden eriytymättömyys heijastuu tarinassa 

kuvauksen ilmiasuun, mutta dialogisuutta on vaikea ilmaista kielellisesti. 

Kirjoittaja kuvaa dialogisuutta ns. kemiallisena reaktiona ”kemiat sattuvat 

osumaan kohdalleen”. Oman dialogisen kokemuksen ”totuus” on ainutkertainen 

löytö.  
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”Vasta nyt huomaan, kuinka suuri merkitys opettajan ja oppilaan 

välisellä vuorovaikutuksella on… Se miten tällaisen vuorovaikutuksen 

pystyy luomaan ja miten se edistäisi omia valintojani, on vaikea tietää, 

mutta joidenkin opettajien kanssa kemiat sattuvat osumaan 

kohdalleen…(oppilas 6) 

 

Edellisessä selonteossa ei ilmene dialogisuudelle tarkentavia aineksia. Sen sijaan 

löytyy kuitenkin viittauksia dialogisuuden sisältämään ei-sanalliseen toimintaan. 

Lukija virittyy odottamaan, voisiko vaikkapa epäilevä tai kannustava katse toimia 

yhtenä vuorovaikutuksen osasena. Dialoginen vuorovaikutus merkityksellistyy 

tilanteen mukaiseksi, perustavanlaatuiseksi kietoutumiseksi. Selonteko viittaa 

monivivahteiseen dialogiin, jossa mitään osia ei voida määrittää selvärajaisesti. 
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IDENTITEETTIKATEGORIA 

 
Merkittävää on huomioida myös lukiolaisen viiteryhmä, jonka 

moraalijärjestykseen yksilö sosiaalistuu. Tarinoissa kuuluu oppilaan oma ääni: ei 

opettajan eikä myöskään tutkijan. Oppilaiden äänet ovat selkeitä ja erottuvat 

toisistaan. Lukiessaan oppilaiden elämäntarinoista voi havaita, että sama oppilas 

on rakentanut itsensä eri identiteetein tarinaansa huomaamattaan. Oppilaan 

puhetta ei voi tunnistaa, mutta se on jokaisessa tarinassa ainutlaatuinen. 

Elämäntarinat ovat kuin kehityskertomuksia. Lukija voi kokea tarinan kautta 

oman kasvuprosessinsa. Oppilas on tarinoissa nuori, joka tietää olevansa 

vastuussa teoistaan ja valinnoistaan sekä tavoitteistaan. Opettaja kuvataan 

elämäntarinoissa oppilaan kokemuksen kautta kaksijakoisesti, joko hyväksi tai 

pahaksi. Opettajan mustavalkoisuuden kuvaamiseen oppilas käyttää 

esimerkinomaisia ja tunnusomaisia lausahduksia. 

 

Narratiivinen lähestymistapa kuuluu laajaan ajatuslinjaan, jossa minuutta ei nähdä 

pysyvänä ja olemuksellisena, vaan kulttuurisena prosessina, muuttuvana ja 

moniulotteisena. Identiteetti on sen mukaan tarinallinen luomus. Lukionuorten 

tarinoissa yksilö tietää, mihin viiteryhmään hän kuuluu ja mitä häneltä odotetaan. 

Tarinoissa identiteetit muovautuvat juuri näiden odotusten kautta. Erilaisen 

identiteetin kautta tarinoissa kuvastuu erilaisia totuuksia, joita tuon esille 

kategorioiden muodossa. 

 

Minkälaisia identiteetteja oppilaalle on tarinoista löydettävissä? Tarinoiden 

identiteetit näyttävät olevan kaikkiaan vaihtelevia. Jopa saman tarinan sisältä 

saattaa erottaa erilaisia oppilasidentiteettejä. Useimmiten identiteetti, jonka 

oppilas rakentaa tarinaan heti alusta pitäen pysyy samana tarinan loppuun asti. 

Joku oppilas näkee identiteettinsä tarinansa alussa toisenlaisena kuin tarinansa 

lopussa. Identiteettejä on tarinoissa kolmenlaisia: menestyjä, silmätikku sekä 

hiljainen kärsijä. Metaforisilla ilmauksilla tekstiin ammennetaan merkityksiä ja 

niitä elämäntarinoihin sisältyy runsaasti. 
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Elämäntarinat alkavat usein siitä, että oppilas kertoo omasta suhtautumisestaan 

itseensä oppijana. Näin hän rakentaa identiteettinsä heti tarinaan. Elämäntarinat 

muovautuvat oppilas-identiteeteiksi. Oppilas peilaa koko tarinan ajan itseään 

muistojaan vasten. Muistot voivat tarinoissa linkittyä toisiinsa tai olla irtonaisia, 

yksittäisiä tapahtumia, jotka muistuvat mieleen. 

 

Identiteettikategoria muotoutuu, kun tarkastellaan tarinan juonenkulkua. 

Menestyjä-, hiljainen kärsijä- tai silmätikku -identiteetti toistuvat näissä 

elämäntarinoissa seuraavasti: Menestyjä on oppilas, joka näkee elämänsä vain 

ulkoisten arvojen kautta. Syvällinen kasvutarina jää tällöin taka-alalle tai 

kokonaan pois. 

 

Hiljainen kärsijä kuvataan tekstissä vaikeiden kokemusten kautta. Hän kokee 

olevansa ikään kuin painavissa kahleissa vankileirillä tai tiukassa ja lyhyessä 

talutusnuorassa. Kokemukset ovat tuntuneet ylitsepääsemättömiltä, mutta niiden 

myötä oppilas on kasvanut. Näissä elämäntarinoissa oppilas kertoo oman, 

syvällisemmän, kasvutarinansa. Hiljainen kärsijä on oppilas, joka kokee olevansa 

henkisesti kasvanut dialogisessa kohtaamisessa opettajan kanssa. Hiljainen 

kärsijä näyttäytyy tällöin reflektoivana oman identiteettinsä löytäneenä oppilaana. 

 

Silmätikuksi itsensä rakentava oppilas ei ota vastuuta omasta elämästään. 

Menestyjä sen sijaan ottaa vastuun vain omasta koulumenestyksestään. Hiljainen 

kärsijä osoittautuu ainoaksi todelliseksi vastuunkantajaksi. Hän ottaa vastuun 

molemminpuolisesta kohtaamisesta ja dialogisuuden onnistumisesta. Hän kokee, 

että dialogisuus ei voi tapahtua ilman hänen omaa panostaan. Sen sijaan 

silmätikulle vastuunottaminen merkitsee vain irrottautumista auktoriteeteistä. Hän 

valitsee omasta mielestään polkunsa itse, mutta todellisuudessa ajautuu tietyille 

kursseille ja on toisten johdateltavissa. Silmätikku siirtää vastuun dialogisesta 

kohtaamisesta kauemmas itsestään. 

 

Menestyjä on toisaalta jättänyt vastuun dialogisuuden toteutumisesta lähes 

kokonaan opettajalle. Hän olettaa opettajien kantavan vastuun myös oman 

persoonallisuuden kehittymisestä, kun sen sijaan hiljainen kärsijä löytää tien, 

jossa onnistunut kohtaaminen opettajan kanssa auttaa häntä kehittymään eheäksi 

persoonaksi.  
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Kenelle tarina on suunnattu? 

 

Teksti voi olla suunnattu lukiota käyville, lukion aloittaville tai käyneille, 

nuorille. Yhtä hyvin teksti voi olla yleistä selontekoa auktoriteeteille, 

vanhemmille, opettajille tai tutkijalle. Teksti on toistaalta ikään kuin satu, joka 

päättyy yleensä hyvin. Hetkittäinen molemminpuolinen kohtaaminen on sadun 

onnellinen loppu, kun kohtaamattomuus näyttää olevan surullinen loppu. 

 

Elämäntarinan tyypillinen alku on sellainen, jossa oppilas aloittaa lukion. Lukio 

on pelottava paikka, josta hän on kuullut juttuja ennestään. Kavereiden kautta 

oppilaalle on muodostunut jo etukäteen kuva lukiosta. Siitä kuvasta ja sen 

todellisuudesta oppilas puhuu tarinassaan. Lukio näyttäytyy aluksi paikkana, jossa 

kenestäkään oppilaasta ei enää tunneta vastuuta ja välitetä samalla tavalla kuin 

peruskoulussa. Oppilaan täytyy ottaa vastuu itsestään ja samalla omasta 

elämästään. Lukiossa helppo elämäntapa, jossa joku toinen päättää asioista toisen 

puolesta, on jäänyt taakse. Samalla elämäntarinoissa korostuu vastuu 

tulevaisuuden suunnitelmista, koska valinnat ulottuvat myös lukion jälkeiseen 

elämään.  

 

Lukionuoren kerronta 

 
Tarinalle voi asettaa kysymyksiä. Tarinalta voi kysyä, mitä oppilaan ja opettajan 

välinen dialogisuus on ja miten se näyttäytyy. Miten dialogisuus tuotetaan? 

Elämäntarinoissa aloitus on useimmiten johdatusta siihen, mitä on koettu ja mistä 

tarinassa on kysymys. Tarinassa tiivistetään tunnelma ja valmistetaan lukijaa 

tulevalle. Tarinan alkupuolella on yleensä kuvaus kirjoittajasta itsestään 

lukiolaisena. Kirjoittaja perehdyttää lukijansa tällä tavoin siihen, mihin hän 

kuuluu ja mitä häneltä vaaditaan. Tämän jälkeen elämäntarina yleensä mutkistuu. 

Tapahtumien mutkistuminen koetaan kertomisen arvoisena, koska siihen liittyy 

varsin usein dialogisuuden tai monologisuuden kokemukset. Lukija odottaa 

molemminpuolista kohtaamista tai kohtaamattomuutta, joka kuvataankin 

tapahtumien herättämien reaktioiden kautta.  
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Ratkaisujaksossa kirjoittaja antaa vastauksensa lukijan esittämiin kysymyksiin 

dialogisuuden kokemuksista ja siitä, miten kirjoittaja oli tuntenut 

persoonallisuutensa kehittymisen ja identiteetin löytymisen. Kirjoittaja kuvaa 

henkilökohtaiset tuntemukset ja palaa nykyisyyteen, jotta kykenee esittämään 

arvionsa tapahtuman merkittävyydestä.  

 

Teksti on elämäntarinoissa vakuuttava. Tarinoissa puhutaan lukionuoren kielellä. 

Lukija perehdytetään huolellisesti lukiomaailmaan. Asioista kerrotaan 

harkitsevasti ja asiantuntevasti. Tarinan kirjoittajat eivät oleta, että lukija tietää, 

mistä on kysymys. Tarinoissa selitetään syyt ja seuraukset tapahtumille ja 

juonenkäänteille. Opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta muistellaan lukion 

alkuvaiheesta nykyhetkeen. Vuorovaikutus on usein alkuvaiheessa koettu 

etäiseksi ja jopa kylmäksi. Oppilaat itsekään eivät ole aluksi valmiita 

molemminpuoliseen kohtaamiseen, vaan jättäytyvät tilanteen ulkopuolelle. 

Dialogisuuden kokemukset tulevat tarinoissa esille vasta lukion myöhemmissä 

vaiheissa, kun sekä oppilas että opettaja tuntevat toisensa paremmin.  

 

”Lukion alkuvaiheessa oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus oli 

eräällä tavalla kylmää, ja ehkä juuri siksi opettajien neuvoja ei otettu 

vakavasti.”  (oppilas 7) 

 

Oppilaiden yksilöllinen ja yhteiskuntakriittinen näkökulma avautuu, kun 

tarinoista kuvastuu länsimaisen yhteiskunnan tapa suhtautua ihmisiin. Eräässä 

tarinassa esimerkkeinä on käytetty ulkopoliittisia tilanteita, joihin oppilaalla on 

oma kriittinen ja perusteltu näkemyksensä. Se poikkeaa opettajan tai auktoriteetin 

näkökulmasta. Tässä tapauksessa auktoriteettina nähdään Euroopan Unioni ja 

toisaalta koululaitos sekä opettaja. Oppilas muistelee tapauksia, joihin liittyy 

monenlaisia tuntemuksia ja käsityksiä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. 

Oppilas ja opettaja ovat hyvin etäällä toistensa ajatusmaailmoista ja tietämättömiä 

toistensa näkökulmista.  

 

”Toinen tapaus, joka tosin ei ollut aivan yhtä röyhkeä, mutta kuitenkin 

vastenmielinen, oli World Trade Centerin muistotilaisuudet. 

Ensimmäinen koulun toimesta, myöhemmin EU:n käskystä meidän täytyi 

seistä hiljaa useita minuutteja ulkomailla kuolleiden 3000-4000 
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ulkomaalaisen muistoksi. Kyllähän kuolleita täytyy kunnioittaa ja on 

anteeksi antamatonta, että fundamentalistiset itsemurhalentäjät tappavat 

tuhansia siviilejä, mutta yksikään kuolleista ei ollut edes suomalainen… 

Terroriteko ei ole sen pahempi kuin Ruandan kansanmurha tai kaikki 

maailmassa tällä hetkellä riehuvat sisällissodat, joista kukaan ei piittaa 

ja joista monet ovat paljon raaempia… ” (oppilas 8) 

 

Edellinen tarinakatkelma nivoo yhteen sen, mitä Deweylle (1963, 38) oppiminen 

merkitsee. Hän korostaa, että kaikki inhimillinen kokemus on sosiaalista 

kanssakäymistä ja keskustelua. Lukionuori kokee tarinassaan oman 

näkemyksensä eroavan opettajan näkemyksestä. Umpikuja on luotu tarinan 

kulkuun, mutta ulospääsyä ei ole odotettavissa. Lukija näkee syvän kuilun 

osapuolten välillä. Epäsymmetrisyys ilmenee tarinassa selvästi, koska ainoastaan 

toisella osapuolella (opettajalla) on lupa tuoda ajatuksensa julki. Symmetrisyyteen 

on matkaa, koska oppilaan näkemystä ei oteta huomioon, eikä siitä keskustella. 
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ERILAISIA KOHTAAMISIA 

 

Kohtaamiset ovat oppilaan elämässä hyvin ratkaisevia. Niillä on lähes aina jokin 

ratkaiseva vaikutus oppilaan. Kohtaaminen näyttäytyy tarinoissa joko dialogisena 

tai monologisena. Dialoginen kohtaaminen tapahtuu opettajan kanssa, joka on 

valmis kiireen keskelläkin kannustamaan ja tukemaan oppilaan omia tavoitteita. 

Monologisessa kohtaamisessa opettaja ajaa itsekkäästi omaa etuaan, eikä ota 

vastuuta oppilaiden persoonallisuuden kehittymisestä.  

 

Metaforisesti tarkasteltuna menestyjä, hiljainen kärsijä ja silmätikku kuvastavat 

tietyllä tavalla viattomuutta, jotka saavat tekstissä tarinan myötä kuitenkin 

erilaisia merkityksiä. Menestyjä on toisaalta opintoihin syventynyt, paljon tukea ja 

huomiota tarvitseva, toisaalta omien etujensa tavoittelija ja itsekkäästi omia 

tavoitteitaan toteuttava olento. Menestyjä saa tässä siis kaksoismerkityksen. 

Hiljainen kärsijä saa lukijan sympatiat puolelleen, kun sen sijaan silmätikulle ei 

lukijaltakaan heru sympatiaa. 

  

Menestyjäksi itsensä rakentava oppilas kokee seuraavassa katkelmassa lukion 

alusta alkaen haasteelliseksi. Hänellä on tavoite, jonka hän haluaa toteuttaa. 

Hänen on suunnistettava eri rastien kautta maaliin. Suunnistaminen ei tule 

olemaan helppoa, koska rämeikkö on vaikeakulkuista. Tämän kirjoittaja tietääkin. 

Polku täytyy tuntua haasteelliselta ja merkittävältä, jotta motivaatio kestää 

loppuun asti. Polun kulkeminen vaatii kartan ja kompassin, jotka merkitsevät 

aikuismaisuutta ja omaa ajattelua. Polku on eräänlainen suunnistusreitti, jonka 

varrella on leimattavia rasteja. Kilpailijoita on paljon (muut oppilaat), joten aikaa 

ei jää hukattavaksi, mikäli aikoo voittaa sekä itsensä että muut. 

 

”Tiesin meneväni paikkaan, jossa omat ajatukset ja työnteko merkitsevät 

enemmän…Opettajat kohtelevat meitä aikuismaisemmin ja he laittavat 
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meidät ajattelemaan… …ovat auttaneet pysymään valitulla polulla 

tekemällä siitä haasteellista ja merkityksellistä… rajoitetut tuntimäärät  

ovat kääntyneet vastaan. Ei ole mahdollista käsitellä 

opetussuunnitelmaan kuulumattomia asioita, koska aikataulut kävelevät 

vastaan.” (oppilas 9) 

 

Edellisen tarinakatkelman lähtökohta on siinä mielessä deweylainen, että Kasvun 

-käsite tulee tarinassa esille, koska oppiminen tapahtuu oppilaan oman ajattelun ja 

näkökulmien laajenemisen kautta. Oman ajattelun merkitys on tarinassa alkuna 

Deweyn (1956) määrittelemälle sosiaalisuudelle, koska vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa, oppilas joutuu suhteuttamaan omia ajatuksiaan toisten ajatuksiin. 

Toisaalta tarinassa toteutuu myös deweylaisittain ymmärrettynä kokemuksen 

merkitys, koska opettaja on tehnyt opittavasta asiasta kiinnostavan ja merkittävän 

juuri oppilaan kannalta katsoen.  

 

Seuraavassa tarinakatkelmassa hiljaiseksi kärsijäksi ja toisaalta menestyjäksi 

itsensä rakentava oppilas kertoo alun vaikeuksistaan ja kasvuprosessistaan. Hän 

kuitenkin selviytyy ja menestyy. Tarinassa lukion suorittamista kuvaillaan 

arkiseksi aherrukseksi. Kaikki on kirjoittajalle vierasta ja turvatonta, koska 

opettajia ei tunnu kiinnostavan oppilas yksilönä. Kirjoittaja haikailee mennyttä 

aikaa, lapsuutta. Lapsuus merkitsee kirjoittajalle aikuisen turvallisuutta ja 

läsnäolevuutta. Hän kokee nyt kasvaneensa nuoreksi ja hyväksyy vähitellen 

asioiden muuttumisen. Kasvuprosessi on ollut osa elämään valmistautumista 

opettajan avulla. Ainekset identiteetin löytymiseen ja persoonallisuuden 

kehittymiseen ovat sisältyneet lukioaikaan.  

 

” …Alkoi arkinen aherrus ja kauhea kiire… Puuttui oikeastaan kaikki 

tuttu ja turvallinen yläaste touhu, jossa opettajia oikeasti kiinnosti myös 

juuri sinun asiasi…oppilaat ovat kasvaneet. Olen tajunnut, että täällä 

minun täytyy itse huolehtia oppimisestani ja kaikista muistakin 

asioista…Olen kasvanut aika paljon lukioaikanani. Minusta on tullut 

ajatteleva ja omista asioista huolta pitävä nuori. Ja se on kyllä 

opettajien ansiota.  Ei elämässäkään kukaan tule kysymään, että onko 
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minulla nyt  kaikki hyvin…Vuorovaikutusta ei välttämättä huomaa, jos 

sitä ei joskus mieti. Ja tämä sai minut miettimään.” (oppilas 10) 

 

Edellisessä tarinakatkelmassa Deweyn (1956) määritelmä kasvusta on toteutunut 

oman identiteetin kehittyessä aikuisen tuella. Mikäli kokemus kasvusta 

ymmärretään Deweyn tavoin, se voidaan tarinan kautta kuvata kokemuksiksi 

”minä olen”, jolloin tarvitaan muisto siitä, mitä aikaisemmin ”olen ollut”. 

Identiteetit ja niiden eri muodot aktualisoituvat eri tilanteissa ja jotta ne 

vahvistuisivat ”minä olen” -kokemuksiksi, tarvitaan merkityksellinen teko, joka 

sitoo kehon ja mielen samaan diskurssiin, samaan identiteettiin. (Ronkainen 

1999, 72.) 

 

Seuraavassa katkelmassa tulee ilmi, kuinka menestyjäksi itsensä rakentava  

oppilas sopeutuu lukiomaailmaan, mutta tietää myös toisten kokemuksesta, 

minkälaista on joutua opettajan silmätikuksi. Kirjoittaja pelkää aluksi 

kasvuprosessia. Hän näkee itsensä jälleen pienenä lapsena, joka on aikuisten 

armoilla. Lapsi kaipaa tässäkin tarinassa turvallisuutta ja läheisyyttä. Myöhemmin 

lapsi kasvaa ja pärjää yksinkin. Tämä lapsi selviytyy aikuisten maailmassa. 

Omien näkökulmien ja mielipiteiden esilletuominen on kirjoittajalle merkinnyt 

opettajan monologista suhtautumista. Mielipiteistä voidaan rokottaa. 

Rokottaminen pelottaa ja sattuu. Kukaan ei mielellään anna rokottaa itseään. 

Pienille lapsille rokottaminen merkitsee turvatonta tapahtumaa, jossa hän ei ole 

selvillä, miksi rokotetaan. Vaikka rokotus on vain hetkellinen tapahtuma, sen 

jättämä kohta tuntuu pitkään aralta. Rokotus merkitsee kirjoittajalle ikään kuin 

oppilaan vaientamista. (Alleviivatut kohdat ovat selonteossa merkittäviä 

metaforia.) 

 

”Tutisin jännityksestä ja luulin loppuni tulleen. Tunsin itseni pieneksi 

lapseksi…en vielä tiennyt mitä tuleman piti. Paljon myöhemmin 

ensimmäisenä lukiovuotenani olin jo hyvin sopeutunut elämään 

opiskelijana… jaksoin panostaa puurtamiseen. Kouluni opettajat 

valitsevat aina joitakin silmätikuikseen, eivätkä läheskään aina kohtele 

oppilaitaan tasa-arvoisesti. Eräät eivät hyväksy ollenkaan oppilaiden 
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mielipiteitä ja rokottavat siitä…Vaikka minulla ei olisi ystäviä koulussa, 

pärjäisin hyvin, mutta vain jos opettajien kanssa tulisi toimeen… Minulle 

se on tärkein asia opiskelussa.”  (oppilas 11) 

 

Seuraavassa otteessa oppilas rakentaa itsensä hiljaiseksi kärsijäksi. Lukio 

näyttäytyy kirjoittajalle metaforisesti vankileirinä, jossa kohtaaminen jää 

kylmäksi. Vankileiri näyttäytyy ahdistavana paikkana. Kirjoittaja muistelee myös 

myöhempiä kokemuksiaan  ja yksilöllisiä valintojaan. Tarkemmin elämäänsä 

pohdiskeltuaan, hän huomaa dialogisilla keskusteluilla opettajien kanssa olleen 

paljonkin merkitystä. Oppilas pääsee pois vankileiristä onnistuneiden 

kohtaamisten avulla. (Alleviivatut kohdat ovat selonteon merkittäviä metaforia.) 

 

”…Minulla oli kuvitelma, että oppilas-opettaja -suhde olisi lukiossa 

jollain tavalla rennompi kuin peruskoulussa. Kuvitelmani osoittautui 

nopeasti harhaksi: tunnelma joidenkin opettajien tunneilla oli kuin 

vankileirillä…oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus oli eräällä 

tavalla kylmää. …Joidenkin opettajien kanssa voi nykyään jutella 

aiheesta kuin aiheesta, vaikka se ei liittyisi kouluun millään tavalla. 

Tarkemmin asiaa ajateltuani, voisin sanoa, että opettajat ovat 

vaikuttaneet suuresti yksilöllisiin valintoihini. Voisi siis sanoa, että he 

ovat vaikuttaneet tulevaisuuteeni itseni jälkeen eniten. Osalla opettajista 

on taas ollut päinvastainen vaikutus.” (oppilas 12) 

 

Seuraavassa tarinakatkelmassa opettajan ja oppilaan välinen dialoginen 

kohtaaminen tapahtuu läsnäolevuuden ja kannustuksen muodossa. Kohtaaminen 

on elämäntarinoissa hetki, jolloin opettaja hellittää otettaan, mutta on tarvittaessa 

läsnä. Molemminpuolista dialogista kohtaamista ei voi tapahtua, jos oppilas ei ole 

itsekään siihen valmis. Oppilas on avoimesti keskustellut opettajansa kanssa, ja 

tällä tavalla osoittanut olevansa valmis dialogiseen kohtaamiseen. 
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Dialogisuus tulee tässä katkelmassa esille vahvuuksien kehittämisenä ja 

valintojen kannustamisena. Lukion alusta asti on tärkeää, että lukiosta löytyy 

ainakin yksi opettaja, joka kannustaa oppilasta kehittämään yksilöllisiä taitojaan. 

Harjoitustilan hankkiminen ja soittimien lainaaminen on seuraavassa katkelmassa 

dialogista vuorovaikutusta konkreettisimmillaan. Nuoren identiteetin 

kehittymiselle on suuri merkitys, kun aikuinen osoittaa arvostavansa tämän 

osaamistaan ja kannustaa omien kykyjen esille tuomisessa. Tarinassa opettaja on 

tarjonnut apuaan, jotta oppilaat voivat toteuttaa itseään. Soittoharrastuksen 

tukeminen merkitsee yksilön persoonallisuuden kehittämistä ja valintojen 

tukemista sekä arvostamista. 

 

”Yleensä ne asiat olisivat olleet mielenkiintoisimpia. Koulumme nyt jo 

entinen musiikinopettaja  tuki minua ja kahta muuta miespuolista 

opiskelijaa lukion ensimmäiseltä luokalta lähtien. Saatuaan tietää 

soittamishalukkuudestamme hän hankki meille koululta harjoitustilan ja 

lainasi soittimia, kunnes omat saatiin hankituksi. Se on merkinnyt 

minulle paljon, sillä tuskin muuten bändiämme olisi perustettu.” (oppilas 

13) 

 

Edellisessä tarinakatkelmassa kiinnostavan ongelman ratkaiseminen ja tekemällä 

oppiminen liittyvät musiikin opiskeluun. Deweyn (1956) kasvatusajattelun 

lähtökohta toteutuu tarinassa ainakin käsitteen kokemus osalta, koska oppimisen 

lähtökohtana on selvästi oppilaan oma kiinnostus ja aktiivisuus opittavaan asiaan. 

Dialogisuuden kiinnittyminen oppimistilanteeseen merkityksellistyy tällä tavalla 

aina kulloiseenkin paikkaan kiinnittyen. Tässä tarinassa dialogisuus kiinnittyi 

tiettyyn, elettyyn kokemukseen. Se toimii lukijalle orientaatiovihjeenä siitä, miten 

tilanteeseen uponnut kokemus voi tulla esille yhtenä muistona ja kuitenkin 

samalla muut tilanteet ylittävänä dialogisuuden kokemisena - kyse on 

dialogisuuden moninaisesta ilmiöstä. 
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Erilaiset dialogin tyypit elämäntarina –aineistossa 

 
Pyrin löytämään aineistostani erilaisia dialogin tyyppejä alkaen aidosta ja päätyen 

monologiin (tekninen dialogi) ja valeasuisiin dialogeihin. Jaottelin elämäntarinat 

dialogin tyyppeihin ja havaitsin, että dialogin eri tyypit ovat sidoksissa oppilaan 

identiteettiin. Seuraavaksi esitän yhteyden identiteettien ja dialogin tyyppien 

välillä. Aluksi tarkennan tarinoihin rakennettua identiteettiä. 

 

Tarinoiden alussa oppilaat alkoivat määrittää suhdetta oppimiseen ja opettajiinsa, 

jolloin he rakensivat identiteettiään lukijalle. Useimmiten tarinan alun identiteetti 

vahvistui. Joissakin tarinoissa oppilas alkoi muistojen myötä ymmärtää itseään 

paremmin ja tarinan alussa muotoutunut identiteetti sai yllättäen toisenlaisia 

piirteitä, kun oppilas alkoi muistelussaan reflektoida omia kokemuksiaan 

lukiossa. Tällä tavoin oppilas saattoi elämäntarinaa kirjoittaessaan ymmärtää, 

miten kokemukset linkittäytyivät toisiinsa ja sitä kautta identiteetti muovautui 

toisenlaiseksi tarinan loppua kohden. Tämänkaltaiseen elämäntarinan 

kirjoittamiseen liittyi jonkinlaisia ahaa-elämyksiä ja muistelu tiivistyi 

huomattavasti loppua kohden, jolloin dialogisuuden kokeminen alkoi hahmottua. 

Muistelun kautta oppilaat ymmärsivät myös sellaista, mitä he eivät aikaisemmin 

olleet tulleet ajatelleeksi, ja miten paljon opettajan dialoginen suhtautuminen 

olikin mitä todennäköisemmin vaikuttanut ihmisenä kasvamiseen.  

 

Kaikkiaan identiteetti rakennettiin tarinoiden juonenkulkuun varsin selkeästi. 

65:stä tarinasta vain neljässä identiteetti oli joko hyvin ristiriitainen tai puuttui 

mielestäni kokonaan siten, että sitä oli vaikea hahmottaa identiteettikategorioiden 

kautta. Nämä neljä poikkeuksellista tarinaa kertoivat siitä, miten lukionuoren 

identiteettikäsitys voi olla hyvinkin selkiytymätön. Neljä tarinaa kertoivat ikään 

kuin jonkinlaisesta identiteettikriisistä. 

 

 Tarinoita läpikäymällä havaitsin, että ainoastaan ”hiljaiseksi kärsijäksi” itsensä 

rakentaneet kykenivät aitoon dialogisuuteen tai ainakin pyrkivät 

molemminpuoliseen kohtaamiseen. Heidän pyrkimyksenään ei ollut oman 

erinomaisuuden esille tuominen tai näennäinen keskustelu opettajan kanssa, vaan 
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heidän kykynsä reflektoida omaa suhtautumistaan opettajaan ja opettajan 

suhtautumista itseen oppilaana oli kehittynyt.  

 

”Menestyjäksi” itsensä rakentaneilla vuorovaikutus opettajaan muodostui pitkälti 

vain teknisen dialogin varaan - toisen objektiiviseen ymmärtämiseen. He eivät 

pyrkineet luomaan molemminpuolista yhteyttä opettajaan, vaan heille riitti se, että 

he pystyivät edistymään opinnoissaan ja ymmärsivät, mistä oli kysymys. Toisaalta 

teknisen dialogin myötä oli havaittavissa myös valeasuista dialogia. 

”Menestyjillä” korostui halu tuoda itseään esille näennäisellä keskustelulla ja 

rupattelulla opettajan kanssa. Tämä merkitsi kuitenkin pikemminkin oman 

itseluottamuksen vahvistamista keskustelun tekemällä vaikutelmalla. 

 

”Silmätikuiksi” itsensä rakentaneet eivät pyrkineet edes valeasuiseen dialogiin. 

Heillä ei ollut minkäänlaista pyrkimystä myöskään tekniseen dialogiin, jossa he 

olisivat pyrkineet toisen objektiiviseen ymmärtämiseen. He eivät halunneet 

haaskata aikaansa näennäisiin keskusteluihinkaan. Näin ollen valeasuista dialogia 

ei ollut havaittavissa näissä tarinoissa. Monologisuus kuvastui sen sijaan siinä, 

että ”silmätikut” eivät kyenneet minkäänlaiseen yhteisyyteen. He halusivat kaiken 

käsittämättömän  ja uuden palautettavan tuttuun ja hallittavissa olevaan. Opettaja 

esiintyi heille auktoriteettinä, jota he välttelivät kaikin keinoin. Sen vuoksi heille 

turvallisinta näytti olevan välinpitämättömyys ja piittaamattomuus. Heidän ainoa 

pyrkimyksensä oli pysytellä etäällä ja kapinoida kaikkea vastaan. Kapina oli tuttu 

keino pitäytyä tutuksi tulleessa monologisessa tavassa ja kääntyä pois päin 

auktoriteeteista, joita opettajat heille edustivat.  

 

Näiden kolmen identiteettikategorian ja dialogin eri tyyppien välillä oli selkeä 

yhteys. Kuten jo mainitsinkin, identiteetti löytyi joko tarinan alusta pitäen 

selkeästi tai joissakin tarinoissa identiteetti muotoutui tarinan loppua kohden. 

Kaiken kaikkiaan nämä kategoriat erottuivat toisistaan eikä niille ollut 

hahmotettavissa alaluokkia. Identiteettikategorioiden myötä löytyneet dialogin eri 

tyypit tulivat selvästi esille siten, että ”menestyjien” tarinoissa oli havaittavissa 

sekä teknistä että valeasuista dialogia, kun taas ”silmätikkujen” tarinoissa ei ollut 

näistä kumpaakaan, vaan ainoastaan monologisuutta. Ainoastaan ”hiljaisen 

kärsijän” tarinassa oli aitoa dialogisuutta tai siihen pyrkimistä.  
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Näiden lisäksi oli neljä tarinaa, jotka eivät kuuluneet mihinkään 

identiteettikategoriaan. Niissä ei ollut havaittavissa selkeää identiteettiä eikä 

myöskään dialogisuutta tai monologisuutta. Näissä tarinoissa tuli esille kritiikkiä 

opetuksesta, opetettavista aineista ja opettajista ilman, että dialogisuuteen olisi 

kiinnitetty huomiota. Identiteettiä oli vaikea hahmottaa tarinan juonesta. 

Kirjoittajalla saattoi olla identiteetin eli minuuden kriisi, jota voi kuvata termillä 

psykososiaalinen kriisi. Tämä kriisi saattaa liittyä lukionuoren reaktioihin 

suhteessa vallitseviin sosiaalisiin oloihin ja nuoren oman minuuden etsimiseen. 

Nuoren kriisiä suhteessa yhteiskunnan normeihin ja kulttuurin arvoihin voidaan 

kuvata termillä sosiokultturelli kriisi, joka nähdäkseni voi liittyä myös lukion 

oppimisympäristön ja lukiokulttuurin asettamiin odotuksiin. Neljän nuoren 

tarinan painopisteet olivat kriittisiä ja katsonkin, että näiden nuorten 

vuorovaikutuksessa oli havaittavissa ristiriitoja yhteiskunnan asettaman 

normiston ja toisaalta perinteisten arvojen ja ihanteiden kanssa. Nuoreen saattoi 

myös kohdistua sekä ulkoa- että sisältäpäin hänen lapsuudessaan omaksumiensa 

arvojen ja normien taholta ristikkäisten odotusten ja vaatimusten paine (vrt. 

Hägglund et al. 1978), mutta tärkeintä on, että nämä nuoret voisivat rauhassa 

omaksua näkemyksensä asioista ja muodostaa siten eheän identiteettinsä. Lukio 

merkitsee monelle nuorelle murrosvaihetta, jolloin kasvukriisi kuuluukin 

elämään. Tärkeintä on, että opettaja olisi läsnä erilaisissa kriisivaiheissakin. 

 

Huomattavaa oli, että tarinoista ei tullut esille sukupuolen välisiä eroja 

identiteettien eikä dialogin eri tyyppien suhteen. Identiteettikategorioiden mukaan 

jakautuneet dialogin tyypit ovat edustettuna aineistossani seuraavalla tavalla 

taulukossa (2.): 

 

 Taulukko 2: dialogin tyypit tarinoissa 

TEKNINEN JA VALEASUINEN DIALOGI (menestyjä) 19
MONOLOGISUUS (silmätikku) 18
AITO DIALOGISUUS (hiljainen kärsijä) 24
VAIKEA TYYPITELLÄ 4
YHTEENSÄ 65  
 

 

Miten elämäntarinan kautta voidaan ymmärtää kohtaamisia? 
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Teksti ruokkii välillä pelkoa ja välillä kunnioitusta opettajia kohtaan. Se, miksi 

lukionuori pelkää ja kunnioittaa, kerrotaan tarkkaan. Siinä syyllistetään ne 

opettajat, jotka eivät ajattele oppilaita yksilöinä vaan massana. Kunnioitusta 

herättävät ne opettajat, jotka kiireen keskellä ehtivät kuunnella ja ottaa oppilaan 

näkökulmat huomioon. Opettajat ja kasvattajat voivat tässä syyllistää tekstin 

kautta itsensä. Opettajat voivat ihmetellä lukiessaan tekstiä, että miten usein 

pelonilmapiiri onkaan oppitunnilla läsnä. Toisaalta suurinta osaa opettajista ei ole 

syyllistetty. Dialogisuus on vain joillekin opettajille kuin vieras maaperä. 

Oppilaat ovat heille vieraita. Vieraiden kohtaaminen kuvataan jäykäksi ja 

kylmäksi. Vieraat pidetään etäällä itsestä. 

 

Elämäntarinoissa lukionuorta kuljetetaan hyvänä ihmisenä. Hyvä ja paha 

rakennetaan sisään elämäntarinoihin. Monologisesta opettajasta piirretään kuva, 

joka pitää oppilasta oppimisen kohteena. Tietoa vain ”paukutetaan” päähän. Kuva 

dialogisesta opettajasta on vastakkainen, koska hän kohtelee oppilasta 

tasavertaisena ihmisenä, jolla on oikeus olla sellainen kuin hän on. 

 

Kiinnostavaa on, että opettajan ja oppilaan kohdatessa toisensa, muodostuu 

tapahtumien sarja. Vuorovaikutusosapuolilla on roolit, joissa heille on 

muodostunut tietynlaiset kommunikoinnin tavat. Ne ovat olennaisia tarinassa 

tapahtuvan kommunikoinnin jatkon kannalta. Analysoijan on mahdollista jäljittää 

aineistosta ”pienoiskulttuurin” synty. Kulttuurisiin aineksiin kuuluu ne 

vuorovaikutuskäytännöt oppilaan ja opettajan välillä, jotka edellyttävät 

jonkinlaista uusintamista myös vuorovaikutuksellisen kohtaamisen tasolla. Tämä 

tarkoittaa, että oppilas ei näyttäydy opettajalle toisena Sinänä, toisena Minänä, 

vaan useimmiten vuorovaikutus on Minä-Se -asenteella tapahtuvaa. Se on 

ymmärrettävää, koska opettaja ei voi olla oppilaalle pelkästään kaveri.  
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TULOSTEN YHTEENVETO  

 
Olen omaksunut monenlaisia työkaluja vuorovaikutuksen kulkujen näkyväksi 

tekemiseen ja tulkintojen perusteltavuuden kohentamiseen ja siten pyrkinyt 

avaamaan mahdollisuuksia yhteiselle ymmärrykselle.   

 

Heuristinen analyysi tapahtui tässä tutkimuksessa diskursiivisen lukemisen kautta 

siten, että esitin aineistokatkelmia lukijalle. Tarinoista poimituissa 

aineistokatkelmissa kuvattiin lukionuoren subjektiivista elämismaailmaa. 

Metafora-analyysin kautta nostin esille oppilaiden korostamia teemoja Martin 

Buberin dialogisuusfilosofian kolmen perusperiaatteen valossa: toisen 

kuuntelusta, toisen näkökulman tietoiseksi tulemisesta ja toisen ihmisyyden 

ehdottomasta kunnioittamisesta. Näitä edustivat tässä tutkimuksessa lukionuorten 

kokemukset erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lukion oppimisympäristössä. 

Dialogisuus on lukionuorten vastauksissa ja tarinoissa määrittynyt opettajan ja 

oppilaan läsnäolevuudeksi. Läsnäolevuus mahdollistaa oppilaan kasvun täydeksi 

persoonaksi. 

 

Dialogisuus näyttäytyi tämän tutkimuksen perusteella varsin moniulotteisena. Se 

sai hyvinkin erilaisia sävyjä oppilaista riippuen. Avoimien vastausten perusteella 

ilmeni, että jotkut oppilaat tarvitsevat enemmän dialogisuutta kuin toiset. Usein 

hyviä arvosanoja helposti saaneet oppilaat eivät olleet edes kiinnittäneet huomiota 

dialogisuuteen. Sen sijaan heikommat oppilaat kokivat, että dialogisuus on 

merkittävää oppimisen kannalta.  

 

Diskursiivisen lukemisen ja metafora-analyysin avulla etsin elämäntarina -

aineistosta dialogisuuden eri tyyppejä alkaen aidosta ja päätyen monologiin 

(tekninen dialogi) ja valeasuisiin dialogeihin. Jaottelin aineiston 

identiteettikategorioihin ja tarinoista oli löydettävissä kolme oppilasidentiteettiä, 

joilla kaikilla oli hyvinkin erilainen näkemys dialogisuudesta toisiinsa nähden. 
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Elämäntarinoissa  ”hiljaisiksi kärsijöiksi”, ”menestyjiksi” ja ”silmätikuiksi” 

itsensä rakentaneet lukionuoret kokivat dialogisuuden eri tavoin. 

 

Ainoastaan ”hiljaisiksi kärsijöiksi” itsensä rakentaneet lukionuoret kykenivät 

aitoon dialogisuuteen tai ainakin halusivat saada yhteyden toiseen ihmiseen 

(opettajaan). Heidän pyrkimyksenään ei ollut vain oman erinomaisuuden 

osoittaminen näennäisten keskusteluiden kautta, vaan he reflektoivat omaa 

suhtautumistaan opettajaan ja opettajan suhtautumista itseensä vaikeiden 

kokemusten myötä. Vaikeat kokemukset saattoivat liittyä opiskeluun tai muihin 

henkilökohtaisiin tekijöihin. 

  

”Menestyjien” vuorovaikutus opettajan kanssa muodostui pitkälti vain teknisen 

dialogin varaan - dialogisuus oli näennäistä eli toisen objektiivistä ymmärtämistä. 

Heidän suhtautumisensa opettajaan liittyi arvosanoihin ja koko lukio näytti 

merkitsevän ulkoisia tekijöitä kuten hyviä arvosanoja. Tärkeintä heille oli edistyä 

opinnoissaan ja ymmärtää kulloinkin opetettava asia mahdollisimman hyvin ja 

nopeasti. Toisaalta ”menestyjillä” korostui halu oman erinomaisuuden 

osoittamiseen. Tämä merkitsi heille oman itseluottamuksen vahvistamista 

keskustelun tekemällä vaikutelmalla. 

 

”Silmätikut” eivät kyenneet molemminpuoliseen kohtaamiseen. Heillä ei 

näyttänyt olevan valmiuksia dialogisuuteen. He eivät pyrkineet toisen 

objektiiviseen ymmärtämiseen, joten edes teknistä dialogiakaan ei  ollut 

havaittavissa. Toisaalta he välttelivät myös näennäisiä keskusteluita opettajan 

kanssa, joten valeasuista dialogia ei myöskään ilmennyt. Sen sijaan monologisuus 

kuvastui ”silmätikkujen” suhtautumisesta toiseen ihmiseen. He eivät pyrkineet 

minkäänlaiseen yhteisyyteen, vaan käyttäytyivät hyvinkin itsekkäästi. He 

halusivat kaiken käsittämättömän ja uuden palautettavan tuttuun ja hallittavissa 

olevaan, jonka vuoksi heidän suurin pyrkimyksensä oli pysytellä mahdollisimman 

etäällä ja kapinoida opettajia vastaan. 

 

Heuristinen menetelmä oli tutkimukseni metametodologinen valinta, joka salli 

muiden kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käytön aineiston suhteen. 

Tutkimuksessani tämä tarkoitti sitä, että keräsin aineistoa avointa kyselyä ja 

elämäntarinaa käyttäen. Analyysivaiheessa molemmat aineistot tulkitsin 
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heuristisen orientaation kautta. Omaelämätarinoita analysoidessani käytin lisäksi 

apunani diskurssianalyysin ja metafora-analyysin keinoja pitäen kaiken perustana 

heuristista orientaatiota. Olen pöyhinyt molempia aineistojani erilaisten 

analyysimetodien avulla löytääkseni eri tyyppisiä tekijöitä ja syventääkseni tietoa 

dialogisuudesta.  

 

Avoimet vastaukset antoivat aineistona toisenlaisen näkökulman dialogisuuteen 

verrattuna elämäntarinoiden avulla saatuun tietoon. Avoimet vastaukset antoivat 

tietoa dialogisuuden edellytyksistä lukiossa ja siitä, mitä oppilaat odottivat 

opettajalta dialogisuuden suhteen. Vastauksista erottelin oppilaan erilaisia 

minuus- diskursseja. Elämäntarinoissa pääsin käsiksi erilaisiin identiteetteihin 

metafora-analyysin avulla ja identiteettikategorian luominen mahdollisti dialogin 

eri tyyppien löytämisen alkaen aidosta dialogista päätyen monologiin. 

Elämäntarinat toivat tietoa siitä, miten valmiita oppilaat itse ovat dialogiselle 

vuorovaikutukselle.  

 

Diskurssianalyysin avulla olen voinut esittää molemmille aineistoilleni 

monenlaisia kysymyksiä dialogisuuteen liittyen. Avoimista vastauksista etsin 

erityisesti dialogisuuden edellytyksiä, kun sen sijaan elämäntarinoille esitetyt 

kysymykset liittyvät dialogien eri tyyppien ja identiteettikategorioiden etsimiseen. 

Toisaalta metafora-analyysin avulla sain tietoa erilaisista kohtaamisista, joiden 

kautta dialogin eri tyypit valottuivat.  

 

Deweyn kasvatusfilosofia ja Habermasin kommunikatiivinen teoria ovat olleet 

tukemassa Buberin dialogisuusfilosofista viitekehystä, johon tutkimusongelmani 

perustuvat. Aineistosta oli havaittavissa Deweyn kasvatusfilosofian periaatteiden 

ja Habermasin kommunikatiivisen teorian toteutumista niissä elämäntarinoissa, 

joissa aito dialogi tuli selvästi esille. Toisaalta nämä eivät toteutuneet, mikäli 

elämäntarinoissa oli kysymys monologisista kokemuksista. Diskurssianalyysin 

lisäksi metafora-analyysi on avannut uuden maailman elämäntarinoista 

koostuvaan aineistoon ja sen tulkintaan. Näin ollen olen pyrkinyt 

mahdollisimman laaja-alaiseen kokonaiskuvaan, jossa erilaiset aineistot 

täydentävät toisiaan ja analyysimenetelmät syventävät saatua tietoa. 
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Kammatessani aineistoani heuristisen metodin lisäksi diskurssianalyysin ja 

metafora-analyysin avulla saavutin erilaisilla metodeilla ja analyyseillä enemmän 

kuin yhden sosiaalisen todellisuuden. Todellisuus saattoi välillä osoittautua 

päällekäin meneväksi ja joskus ristiriitaiseksikin. Tarkoituksenani on ollut tehdä 

sellaisia tulkintoja, että muutkin voivat niihin yhtyä. Diskurssianalyysiin nojaten 

olen voinut esittää myös sellaisia tulkintoja, joista lukija voi olla eri mieltä. Olen 

esittänyt tulkintani mahdollisimman selkeästi, jotta tulkintapolut on toisten 

tutkijoiden nähtävillä. Lisäksi olen yrittänyt tutkimukseni aikana pitää mielessäni, 

että tutkijakin tuottaa tutkimaansa todellisuutta esimerkiksi pikkusanoilla kuten 

”myös” ja ”vain”. Ne ovat omalta osaltaan luomassa käsityksiä todellisuudesta. 

Metodologisia lähestymistapoja valitessani tarkoituksena ei ole ollut moralistisen 

tai muutoin mustavalkoisen todellisuuden luominen.  

 

Teemojen avulla oppilaat saivat tehtäväkseen pohtia lukion oppimistilanteita 

annettujen kysymysten pohjalta. Analyysini perustui siihen, että pyrin 

suhteuttamaan oppilaiden antamat selonteot tutkimukseni teoreettiseen 

viitekehykseen, tutkimusongelmaani ja siihen liittyviin kysymyksiin. Esitin 

aineistolle kysymyksiä siitä, minkälaisiin minuus -diskursseihin oppilaan 

näkemys dialogisuudesta kytkeytyy. Vastaukset johdattivat selvittämään aihetta 

toisenlaisen aineiston eli omaelämäntarinoiden avulla. Niille olen voinut esittää 

erilaisia kysymyksiä, joiden kautta tietoni tutkittavasta aiheesta on laajentunut 

entisestään. 

 

Tutkimuksessani olen kohdannut useita kysymyksiä esimerkiksi, tulisiko 

koulujärjestelmän puitteissa ja opetussuunnitelmassa olla tilaa oppilaan ja 

opettajan väliselle vuorovaikutukselle enemmän. Olen jäänyt pohtimaan, 

etääntyvätkö opettaja ja oppilas toisistaan yhä enenemässä määrin kiireen ja 

tavoitteidensa myötä. Tietynlainen tapani kertoa lukion dialogisuudesta, ei ole 

yleistettävää, mutta toistuvuutta  vastauksista ja tarinoista löytyy. Kyselytutkimus 

on kuin poikkileikkaus dialogisuudesta ja narratiivinen aineisto (elämäntarinat) 

tuottaa tätä kyselytutkimuksessa ilmennyttä toistuvuutta.  
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Yleisenä huomiona tutkimustuloksia arvioidessa voin todeta, että lukiolaisten 

avoimet vastaukset ja elämäntarinat eivät poikenneet toisistaan eri tasoisten 

lukioiden tai käyttämäni menetelmän suhteen. Pikemminkin esille nousivat 

avoimia vastauksia ja tarinoita yhdistävät tekijät sekä sanallisten ilmaisujen 

rikkaus. Avoimet vastaukset olivat muutaman rivin pituisia, kun taas pisimmät 

tarinat olivat kahden konseptin mittaisia (noin kahdeksan sivuisia) ja lyhyemmät 

puolen sivun mittaisia. Niin pojat kuin tytötkin kirjoittivat pitkiä ja lyhyitä 

vastauksia tai tarinoita. Aineiston määrän kasvattaminen ei ollut enää tarpeellista, 

koska tarinoiden sisältö toistui dialogisuuden suhteen samantyyppisenä. 

 

Tarinakatkelmista voi kaikkiaan havaita sen, miten lukionuori luo hahmoja 

tapahtumakuluista. Kokemukset ovat jäsentyneet siten, että tarinoihin on poimittu 

tapahtumien moninaisuudesta juonen kannalta olennainen osa. Tarina on toiminut 

oppilaalle mielen seulana, joka nostaa esiin tiettyjä asioita ja jättää toisia 

huomiotta. Jokainen yksilö on tarinassaan valikoinut esiin ne aspektit, jotka ovat 

hänen tarinansa kannalta merkityksellisiä. On ollut mielenkiintoista havaita, että 

oppilas on tarinassaan tulkinnut vuorovaikutustapahtumia oman merkityksensä 

kautta ja jäsentänyt tapahtumia kokonaisuuksiksi. Osa kokemuksista jää kuitenkin 

aina tarinoitumatta, mutta ne olkoon aineksia uusille tarinoille. 
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III-OSA: TULOKSET JA POHDINTA 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimukseni on noudattanut päälinjoiltaan heuristisen tutkimuksen vaiheita. 

Esiymmärrykseni muodostumiseen vaikuttivat erityisesti buberilainen 

dialogisuusfilosofia, deweylainen oppimisfilosofia ja habermasilainen 

kommunikatiivinen teoria sekä hermeneutiikan lähtökohdat. Heuristisen ajattelun 

kautta lähestyin lukionuoren kohtaamisen ideaalitilannetta dialogisessa 

oppimistilanteessa. Martin Buberin dialogisuusfilosofian avulla raotin verhoa, 

jonka takana dialoginen vuorovaikutus mielestäni oli. Tutkimukseni myötä tulin 

vakuuttuneeksi siitä, että emme koskaan, minkäänlaisissa olosuhteissa voi täysin 

unohtaa henkisen ulottuvuuden ja läsnäolevuuden merkitystä lukionuoren 

täydeksi persoonaksi kasvulle. 

 

Menetelmällisesti myös Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys on antanut pohjan 

tutkimukselleni. Tahdoin aluksi selvittää itselleni, miten 

aineistonkeräämismenetelmänä käyttämäni avoimet kysymykset ja 

omaelämäntarinat voi soveltaa aineistoni analyysiin ja minkälaisia näkökulmia se 

antaa lukiolaisen ja opettajan kohtaamiseen. Kysymysten ja vastausten kautta 

hahmotin sitä monimuotoista kokonaisuutta, jonka oppilaiden vastaukset ja 

tarinat muodostivat.  

 

Tutkimuksen I-osan teoreettinen ymmärrys ja esiymmärrykseni kehittyminen 

kulkee tutkimukseni eri vaiheiden mukana. Avoimien vastausten ja 

elämäntarinoiden tulkinta tukeutuivat pitkälti hermeneuttiseen ajatteluun. 

Aineistoa pöyhimällä sain diskurssi- ja metafora-analyysin kautta esille 

oppilaiden erilaisia identiteettikategorioita, jotka nimesin tässä aineistossani 

hiljaiseksi kärsijäksi, silmätikuksi ja menestyjäksi. Identiteettikategoriat kuvasivat 

oppilaiden erilaisten toimintojen kautta rakentuvaa identiteettiä heidän 

tarinoissaan. Tarkastelin erilaisia kohtaamisia oppilaan ja opettajan välillä. 

Metafora-analyysin kautta pyrin löytämään dialogin tyyppejä 
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identiteettikategoriaa apunani käyttäen. Näiden avulla dialogisuus hahmottui 

monimuotoisena ilmiönä, jonka tarkkoja ääriviivoja tuskin huomaa.  

 

Tutkimukseni rajautui Martin Buberin kolmen perusperiaatteen tarkasteluun. 

Rajauduin erityisesti dialogisuusfilosofian alueelle, joten kysymykset 

auktoriteetistä ja nuorisokulttuurista jäävät työssäni vähemmälle huomiolle. 

Lukionuoren subjektiiviset kokemukset dialogisuudesta ovat olleet pääpainona 

tutkimuksessani. Tämän vuoksi olen keskittynyt oppilaan ja opettajan välisen 

vuorovaikutuksen tarkasteluun oppilaan subjektiivisen näkemyksen kautta. 

Habermasin (1984) kommunikatiivinen oppimisen teoria ja kommunikatiivisen 

opettamisen ideaali sekä Deweyn (1956) kasvatusfilosofia ovat mahdollistaneet 

buberilaisen dialogisuusfilosofian tarkastelemisen tiettyyn kontekstiin sidottuna 

(koulu oppimisympäristönä).  

 

Johtopäätöksenä voi tästä aineistosta tehtyjen tulkintojen pohjalta todeta, että 

dialoginen opetustilanne edellyttää opettajalta Minä-Se-asennetta, mutta sen 

yksinomaisuus johtaa oppilaiden esineellistämiseen. Kun opettaja kohtelee 

oppilaita Se -asenteella, ei aitoa dialogia voida saavuttaa. Minä-Sinä -ideaali on 

merkittävää lukion oppitunnilla lukionuoren persoonallisuuden kehittymisen 

kannalta. Ymmärrän dialogisuuden toisaalta tilanteisena aspektina, yhdistyneenä 

tiettyyn asiaan, tiettyihin diskursseihin sekä tiettyyn aikaan ja paikkaan. 

Dialogisuuteen pohjautuu kokemus reflektiivisyydestä ja oman identiteetin 

hahmottamisesta eheänä ja kehittyvänä kokonaisuutena. Dialogisuuden 

kokemuksissa ei tullut esille sukupuolten eroavaisuuksia. Dialogisuus on tämän 

aineiston perusteella yksilöllinen kokemus -ei niinkään sukupuolittunut kokemus.  

 

Johtopäätöksenä esitän dialogisuuden reseptin muodossa seuraavasti:  
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Dialogisuusresepti 

 

Ajatuksia 

Asenteita 

Kuuntelua 

Hyväksymistä 

Ihmettelyä 

Avoimuutta 

Välittämistä 

Näkökulmia 

 

Ota perusaineksiksi ajatuksesi ja asenteesi, 

hämmennä niitä, kunnes ne ovat valmiita läsnäolevuuteen. 

Laita joukkoon lisukkeeksi runsaasti hyväksymistä  

ja kuuntelua sekä hyppysellinen ihmettelyä. 

Mausta avoimuudella ja välittämisellä. 

Hauduta kunnes aineet sekoittuvat. 

Anna kirkastua, kunnes olet valmis kohtaamaan toisen. 

Tarjoile erilaisten näkökulmien kera.  



 
 

 

 

157

 

 

TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Kvalitatiivisen aineiston luotettavuus ja tämän tutkimuksen kulku 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on vaikeampaa kuin 

kvantitatiivisilla menetelmillä tehdyn tutkimuksen. Kvantitatiiviset 

analyysioperaatiot ovat yksiselitteisempiä kuin kvalitatiiviset operaatiot, vaikka 

ne ovatkin perusteiltaan samoja. Kvantitatiivinen tutkimus  jakautuu myös 

selvemmin erottuviin vaiheisiin kuin kvalitatiivinen tutkimus. (Mäkelä 1990, 45.)  

 

Mäkelä (1990) toteaa, että kvalitatiivisen tutkimuksen toistettavuutta ei voi 

muotoilla reliabiliteettiongelmaksi eikä kvalitatiivisen tulkinnan osuvuutta voi 

rinnastaa tilastollisen mallin osuvuuteen tai selitysvoimaan. Tästä johtuen 

kvalitatiivisen analyysin luotettavuutta arvioitaessa tulisi kiinnittää huomio 

seuraaviin seikkoihin: aineiston merkittävyyteen ja  yhteiskunnalliseen tai 

kulttuuriseen paikkaan, aineiston riittävyyteen, aineiston kattavuuteen ja 

analyysin arvioitavuuteen sekä toistettavuuteen. (Mäkelä 1990, 47-48.) 

 

Reliabiliteetin sijasta myös Varto (1992, 103-104) puhuu ennemmin tutkimuksen 

luotettavuudesta, jolla tarkoitetaan tutkimuksen vapautta satunnaisista ja 

epäolennaisista tekijöistä. Varton (1992, 103) mukaan tutkimukselta edellytetään 

lisäksi pätevyyttä. Tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, 

jossa tutkimuksen tulos vastaa tutkimukselle asetettuja päämääriä ja 

tutkimuskohdetta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pätevyys on keskeinen piirre, 

koska yleistykset tehdään tutkimuksen kuluessa ja esitetään tutkimustuloksina. 

Oikeastaan lähes kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia. Niiden 

pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla  empiirisesti yleistäviä päätelmiä 

kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Tärkeää on, että analysoitava aineisto 

muodostaa tavalla tai toisella kokonaisuuden, tapauksen. (Eskola & Suoranta 

1998, 66.) 



 
 

 

 

158

Kvalitatiivisen aineiston arviointiperusteet 

 
Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteina voidaan pitää Mäkelän (1990) 

mukaan 

1) aineiston merkittävyyttä ja yhteiskunnallista paikkaa 

2) analyysin kattavuutta 

3) analyysin arvioitavuutta ja toistettavuutta 

(Mäkelä 1990, 53). 

 

Analyysin kattavuudella Mäkelä tarkoittaa sitä, että tutkija ei perusta tulkintojaan 

satunnaisiin poimintoihin (Mäkelä 1990, 53). Aloitin aineistonkeruun avoimilla 

kysymyksillä, joita olin esitutkimuksen perusteella tarkentanut ja selkeyttänyt. 

Kyselyn oli tarkoitus toimia tulkitsemiseni apuvälineenä tutkimusprosessin 

alkuvaiheessa. Avoimet vastaukset toimivat myös orientaationa tarkastellessani 

dialogisuutta elämäntarinoista. 

 

Tutkimuksen arvioitavuus tarkoittaa sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan 

päättelyä ja hänellä on näin edellytykset hyväksyä ja riitauttaa tutkijan tulkinnat. 

Aineistokatkelmat ovat tässä tutkimuksessa esillä, jotta lukija voi seurata 

analyysiani. Analyysin toistettavuus merkitsee sitä, että luokittelu ja 

tulkintasäännöt on esitetty tarkasti. Luokittelusäännöt dialogisuuden elementtien 

osalta olen pyrkinyt kuvaamaan riittävällä tarkkuudella. Tehdyt tulkinnat ovat 

näkyvissä aineiston ohessa.  

 

Mäkelän (1990) mukaan kvalitatiivisen aineiston analyysin vaatimuksena ei ole, 

että kaksi tutkijaa tulee sen perusteella samaan lopputulokseen, vaan että lukijalle 

annetaan edellytykset ja mahdollisuus hyväksyä tai riitauttaa tutkijan ratkaisut 

(Mäkelä, 58). Laadullisten menetelmien käytön yhteydessä yleistettävyyttä ja 

luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään käyttämällä toisiaan täydentäviä 

menetelmiä. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä toimineet avoin 

kysely ja elämäntarinat tukevat teoreettista työskentelyäni.  
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Olen pyrkinyt kuviossa (3.) kuvaamaan tutkimuksen kulun tutkimusongelmaa 

kartoittavista esitutkimuksista tutkimustulosten analysointiin asti. Kuvion 

tarkoituksena on kuvata, miten tutkimus eteni ja selventää sitä, että tutkimuksen 

eri vaiheet kietoutuivat myös toisiinsa. Tutkimuksen eri vaiheet eivät edenneet 

järjestelmällisesti vaiheesta toiseen, vaan tutkijana kävin jatkuvaa keskustelua  eri 

vaiheiden välillä. Tällaista keskustelua käymällä tutkimusongelma rajautui, 

viitekehyksen muodostaminen tuntui luontevammalta ja tutkimusmenetelmien 

valinta kirkastui. Tutkimustulokset ja niiden analysointi eivät myöskään olleet 

erillisiä, toisista vaiheista riippumattomia. Tällä tavalla tulin yhä tutummaksi 

aineistoni kanssa ja pystyin karsimaan pois epäolennaiset asiat. Jouduin myös 

jättämään osan aihealueeseen liittyvistä osasista pois, koska tunsin tutkimukseni 

tarvitsevan selkeät rajaukset. Yksi näistä poisjätetyistä osista on lukionuorten 

keskinäinen dialogisuus ja ryhmän vaikutus oppimistilanteiden dialogisuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen kulku. 

 

 

 

  
Esitutkimus 

 
Pro gradu -tutkielma 
 
tutkimusongelman tarkentaminen 
 

  
Kirjalliseen aineistoon perehtyminen 
 
• dialogisuusfilosofia 
• kasvatusfilosofia 
• aikaisemmat tutkimukset 
 
täsmällisen tutkimusongelman löytyminen 
ja viitekehyksen rakentaminen 

   
 Tutkimuksen lähtökohtiin tutustuminen 
 

Aineistonanalyysimenetelmät 
• Hermeneuttinen ymmärtäminen 
 Heuristinen metodi 
• Diskurssianalyysi 
• Metafora-analyysi 
Aineistonkeruumenetelmät 
• avoimet kysymykset 
• omaelämäntarinat 

 
 Aineiston analyysi 

• avoimien vastausten analyysi 
ja tulkinta 

• elämäntarinoiden analyysi ja 
tulkinta 

 
 Tutkimustulosten selvittäminen  
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Tutkimusaineiston ymmärtäminen vaati intensiivistä vaiheesta toiseen etenemistä, 

mutta toisaalta aineistosta etääntymistä ja siihen palaamista. Tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta kriittisiä vaiheita olivat aineistonkeruumenetelmien 

valinta, aineiston hankinta eli tutkimuksen suorittaminen sekä  

aineistonanalyysimenetelmien valinta. Aineiston analysoiminen ja 

tutkimustulosten selvittäminen olivat myös erittäin haastava vaihe, jonka aikana 

tutkimusprosessi vaati tutkijalta ennenkaikkea kärsivällisyyttä ja kykyä kuunnella 

aineistoaan. 

 

Tutkimusmenetelmän luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen menetelminä olivat avoin kysely ja elämäntarinat. Tutkimus 

suoritettiin järjestelmällisesti siten, että jokainen vastaaja sai samat ohjeet 

opettajalta ennen vastaamista. Tutkimusaineistoa kertyi kolmesta Tampereen 

kaupungin lukiosta siten, että yhteensä 48 oppilasta vastasi avoimiin kysymyksiin 

ja 65 oppilasta kirjoitti pienimuotoisen omaelämäntarinan. Yhteensä 

tutkimukseeni osallistui 113 oppilasta. 

 

Tuloksista kävi ilmi, että kaikki vastaajat olivat ymmärtäneet vastaamisohjeet 

oikein. Vain muutama avoimeen kyselyyn vastannut oli palauttanut sen vähäisin 

pohdiskeluin. Muut vastaajat olivat pohtineet vastauksiaan. Vastauksia oli 

tarkasteltava alusta pitäen tarkoin, jotta tutkijalle selvisi aineiston riittävyys eli ns. 

saturaatiopiste. Saturaatiopiste merkitsee, että vastaukset alkavat toistaa itseään. 

Aineiston tarkasteluun paneuduttiin intensiivisesti vasta, kun suurin osa oli saatu 

kerättyä. Elämäntarinoiden kirjoittaminen oli luovempaa. Tarinoissa oli värikkäitä 

kuvauksia oppilaiden kokemuksista. Tarinoihin sisältyneestä pohdinnasta 

huomasi, että niihin oli paneuduttu. Tarinoiden hyvä taso johtui ilmeisesti siitä, 

että niiden kirjoittamiseen oli annettu aikaa oppitunnin verran, kun sen sijaan 

avoimille kysymyksille vain puoli tuntia.  
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Tutkimuksen suorittamisen luotettavuus 

 
Tutkimusaineiston tulee olla yhteiskunnallisesti merkittävää, sen vuoksi on 

eriteltävä itse aineiston tuottamistilannetta, tutkijan mahdollista vaikutusta 

aineistoon sekä aineiston luonnollisuutta, edustavuutta ja riittävyyttä. (Mäkelä 

1990, 48-52). Tutkimuslupa kysyttiin jokaisesta tutkimukseen osallistuneiden 

lukioiden rehtoreilta, jotka lupautuivat antamaan kyselyt ja tarinoiden ohjeistukset 

opettajille, joiden tunneilla kysymykset ja tarinananto jaettaisiin oppilaille ja 

vastaamisen jälkeen opettajat keräsivät ne itselleen. Opettajia oli myös ohjeistettu 

etukäteen rehtoreiden välityksellä. 

 

Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin lukiolaisia Tampereen kolmesta lukiosta. 

Kaikkia vastaajia kohdeltiin tutkimuksen aikana tasavertaisesti ja aineistoa 

jäsennettiin jo tutkimuksen suorittamisen vaiheissa siten, että anonyymisyys 

säilyisi alusta loppuun. Tutkijana pyysin oppilaita kirjoittamaan vastaukset ja 

tarinat mainitsematta niiden yhteydessä omia henkilötietojaan. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet eivät myöskään halunneet anonyymisyyden vuoksi 

mainita sukupuoltaan tai luokkaansa. Tämä onkin ymmärrettävää, kun kyseessä 

on henkilökohtaiset kokemukset. Pohdin myös, miksi avoimet vastaukset eivät 

olleet niin syvällisiä kuin omaelämäntarinat. Tähän saattoi vaikuttaa se, että avoin 

vastaus oli rajoitettu kymmeneen riviin, kun taas omaelämätarinan kirjoittamiseen 

annettiin enemmän aikaa ja sitä ei rajoitettu. 

 

Tutkimustulosten luotettavuus 

 
Kvalitatiivisen aineiston riittävyydelle ei ole tarjolla samanlaisia mittalukuja kuin 

kvantitatiiviselle aineistolle. Tästä johtuen on tullut tavaksi puhua kvalitatiivisen 

aineiston kyllääntymisestä: aineiston kerääminen voidaan lopettaa, kun uudet 

tapaukset eivät enää tuo esiin uusia piirteitä. (Mäkelä 1990, 52). Kyllääntymisen 

eli saturaation ajatus perustuu siihen ideaan, että määrätty määrä aineistoa riittää 

tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion, mikä tutkittavasta ilmiöstä on 

mahdollisuus saada, edellyttäen että kirjoittajien kokemus- ja kulttuuritausta 

pysyvät suunnilleen samoina. Lisäaineiston kerääminen ei silloin näytä tuottavan 
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kohteesta uutta informaatiota ja aineiston tietty peruslogiikka alkaa toistua. 

(Eskola 1998, 74-75.) 

 

Aineiston  kyllääntyminen on tutkijalle toisaalta helpottavaa mutta toisaalta myös 

haasteellista. Se tarjoaa yhden ratkaisun aineiston määrän keruuseen, mutta 

saturaatioajattelu haastaa tutkijan kuitenkin tarkkailemaan aineistoaan. Tutkija ei 

vain mekaanisesti kerää aina uutta, vaan joutuu aktiivisesti tarkkailemaan sen 

kertymistä ja ratkaisee itse, koska aineistoa on kertynyt riittävästi. Aineiston 

kokoa ei määrää jokin mekaaninen normi, vaan aineiston toimivuus. (Eskola 

1998, 75.)  Saturaation voi saavuttaa, kun on selvillä, mitä aineistostaan hakee. 

Aineistosta on etsittävä eroja ja yhtäläisyyksiä, samantapaisia lausumia tai 

teemoja, jotta kyllääntymispiste selviää. Jos saturaatiota ei osaa määrätä 

etukäteen, niin sitä voi tarkkailla tutkimusta tehdessään, mutta vaarana on käyttää 

sitä selityksenä laiskuudelle. (Eskola & Suoranta 1998, 63).  

 

Tässä tutkimuksessa aineistojen tehtävänä ei ole perinteisesti hypoteesien 

todistaminen, vaan niiden keksiminen. Aineistot vauhdittavat tutkijan ajattelua, 

eivät latista sitä. Aineistojen avulla voidaan löytää uusia näkökulmia, ei vain 

todentaa ennestään epäiltyä. Laadullinen tutkimus toimii parhaimmillaan niin, 

että ei ainoastaan pyydetä vastauksia tutkijan konstruoimiin kysymyksiin, vaan 

vastaajat voivat vapaasti tuottaa käsityksensä tutkittavasta asiasta. Eskolan (1998, 

78) mukaan esimerkiksi opetusta tutkiva tutkija voi löytää tällä tavalla 

aineistostaan ajatuksia ja käytäntöjä, jotka eivät muutoin olisi tulleet edes hänelle 

mieleen. 

 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys ja tutkimusongelma olivat 

lähtökohtana sille, mitä aineistosta etsitään. Saturaatiopiste ei ollut ennalta 

määrättävissä, vaan suurin osa aineistosta alkoi toistaa itseään, kun yllättäviä 

poikkeuksia enää löytynyt. 
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Kvalen (1995) mukaan tulosten sisältörikkaus on osa tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen toistettavuus sellaisenaan on teoreettisesti mahdollista muille 

tutkijoille, ja käytännössä myös lukijalle annetaan edellytykset arvioida ja 

mahdollisesti hyväksyä tutkijan esittämät tulkinnat.  

 

Analyysin kattavuuden varmistaminen tapahtui käsillä olevassa tutkimuksessa 

aineiston analyysin kaksivaiheisuudella ja toisaalta aineiston pöyhimisellä 

erilaisin analyysimenetelmin. Tutkimustulosten luotettavuus otettiin huomioon 

siten, että viitekehyksen ja aineiston välillä käytiin jatkuvaa keskustelua. Tämän 

tarkoituksena oli se, että tulkinnat eivät perustu satunnaisuuksiin tai 

epäolennaisuuksiin. Sama periaate jatkui myös tutkimustulosten 

tulkintaprosessissa ja niiden kirjoittamisessa. Analyysin on oltava raportin lukijan 

arvioitavissa ja toistettavissa. Käsillä olevassa tutkimuksessa saadut tulokset 

vastaavat tutkimukselle asetettuja tavoitteita ja tutkimuskohdetta. Tulokset ovat 

päteviä, siinä merkityksessä minkä Varto (1992, 104) on pätevyydelle antanut. 

Tutkimuksen kulku ja siinä saadut päätelmät ovat syntyneet siitä 

kokonaisuudesta, joka on tarkasteltavissa käsillä olevassa tutkimusraportissa. 
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POHDINTOJA 

   

Tutkimusprosessi 

 
Otin alunperin erityisenä haasteena halun ymmärtää jotakin, joka toisaalta 

näyttäytyy jo avoimena edessämme. Tutkimuksen tavoitteenani oli pyrkiä 

tekemään näkyväksi se, miten kohtaaminen lukiossa tapahtuu. Dialogisuuden 

tutkiminen on vaikeaa, koska ilmiön tarkastelussa liikutaan kasvatusfilosofisella 

ja herkällä alueella. 

 

Tutkimuksen teossa on vaikea välttää käsitteitä ”objektiivisuus” tai 

”yleispätevyys”, joiden myötä muodostuu mielikuva yhdestä, oikeasta totuudesta. 

Tämä oikea totuus ei salli poikkeavia tulkintoja. Ne ovat arveluttavia tai jopa 

vääriä. Tässä tutkimuksessa ”yleispätevän objektiivisuuden” sijasta tulee käyttää 

ilmausta ”perusteltu tulkinta”, koska se kuvaa osuvasti sitä, mitä 

diskurssianalyysissä kannattaa tavoitella. Kyse on tulkinnoista, mutta ei ”vain 

tulkinnoista”, vaan sellaisista tulkinnoista, jotka ovat parhaalla mahdollisella 

tavalla perusteltuja jostakin olennaisesta näkökulmasta tutkimuksen 

viitekehyksen kannalta. Traditioiden painotuseroista huolimatta erilaiset 

metodiset työkalut ovat tässä tutkimuksessa sopineet diskurssianalyyttisen 

tutkimuksen tavoitteen toteuttamiseen eli perusteltujen tulkintojen tekemiseen 

todellisuuden rakentumisesta. 

 

Olen käyttänyt tutkimusaineistoina avoimia kysymyksiä ja omaelämäntarinoita. 

Koulun kehittämisen kannalta dialogisuuden edellytysten tunnistaminen ja 

kehittäminen on merkityksellistä. Koulun kehittämisessä on paljolti kysymys eri 

osapuolien vuoropuhelun ja -kuuntelun aikaansaamisesta. 
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Tutkimuksessani olen harkiten pyrkinyt tutkimuksellisen triangulaation 

saavuttamiseen, jonka katson toteutuneen teorioiden ja tutkimusmenetelmien 

(heuristinen, diskursiivinen ja metaforinen) osalta.  

Tavoitteenani oli, että teorioiden ja empiirisen tutkimuksen myötä rakentuu 

kokonaiskuva seuraavasti: 

 

1) Teoreettiset tekstit  

Buberin dialogisuusfilosofia (1962), Deweyn kasvatusfilosofia (1902) ja 

Habermasin       vuorovaikutusteoria (1984) 

2) Metodologiset tekstit 

Heuristisuus, hermeneutiikka (Gadamer 1976; Moustakas 1990), diskursiivisuus 

ja metaforisuus (Suoninen 1997a, b; Lehtonen 1996) 

3)  Empiiriset tutkimukset 

Avoimet kysymykset: lukiolaisten näkemyksiä dialogisuudesta tutkijan antamien 

valmiiden teemojen kautta. 

Elämäntarinat: lukiolaistarinoita yksilöllisten valintojen toteuttamisesta ja 

persoonallisuuden kehittymisestä lukiossa. 

 

Teoreettiset tekstit pyrkii kokoamaan yhteen omaksumani näkemyksen 

kasvatuksen sosiaalisesta todellisuudesta. Lähtökohtanani on ollut tavoitteena 

tarkastella selontekojen muotoutumista vuorovaikutusprosesseissa avaimena 

lukionuoren ja opettajan kohtaamisen ymmärtämiseen.  

 

Metodologiset tekstit täydentävät toisiaan painottaen metodologisten työkalujen 

(kuten erityisesti diskurssianalyysin) käytön muuntumista avointen vastausten ja 

elämäntarinoiden havainnollistavaan tarkastelutasoon. 

 

Empiiriset tutkimukset sisältävät kokonaisten tutkimusten raportoinnit 

tutkimusasetelmineen, aineiston analysointeineen ja tuloksineen. Kaksi eri 

aineistotyyppiä ja analysointitapaa tuovat esiin erilaiset uudenlaiset tulkinnat. 

Rakennan vastausten analyysistä yhtä, koherenttia tulkintaa vaihtoehtona tai 

rinnakkaisena ymmärryksenä elämäntarina -aineiston analysointitavalle ja 

tulkinnalle. Molempien aineistojen analyysissä käytettiin osin samaa metodista 

kalustoa ja merkitysten tulkinta kytkettiin tiiviisti kohtaamisten erittelyyn. 

Painotuksen siirtäminen ensimmäisestä aineistotyypistä toiseen oli hyödyllistä, 
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koska merkitykset eivät synny vain käytetyistä ilmauksista vaan niistä tilanteista, 

joissa sanoja kulloinkin eri tyylillä käytetään. Olikin mielenkiintoista tarkastella 

selontekojen muotoutumista eri tilanteissa, koska toimijat antoivat niille hyvinkin 

erilaisia merkityksiä.  

 

Tutkimukseni analysointitapa on liikkunut kaiken aikaa selkeästi tieteenalani, 

kasvatustieteen, ydinalueilla. Analysointitapa on sopinut saumattomammin 

lisensiaatintyöni rajaukseen, jossa lukionuoren moniäänisyys on keskeinen 

analyyttisen uteliaisuuden kohde. Aluksi utuiselta näyttävä kasvatustodellisuus oli 

tutkijalle äärimmäisen haasteellinen, mutta arkisen todellisuuden hidastuskuvina 

toimineet lukionuorten selonteot antoivat tutkijalle keinon hahmottaa 

tunnistettavia vuorovaikutuksen elementtejä. 

 

Tutkimuksen arvioitavuus edellyttää, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan 

päättelyä ja näin voi joko hyväksyä tai riitauttaa tutkijan tulkinnat. Tulkinnallisen 

paradigman mukaisesti tutkijan tulee esittää tutkimuksen aikana esiin tulleet 

erilaiset tulkintavaihtoehdot ja mahdolliset tutkimukselliset ratkaisut sekä 

perustella omat valintansa, kuten Mäkelä (1990, 42-61) on tuonut esille. 

Tutkimusprosessi on kuvattava mahdollisimman aukottomasti, mutta samalla 

säilyttää lukijan kannalta kertomuksen jännite.  

 

Tässä tapauksessa tutkimusprosessi on tiivistynyt tietylle aikavälille ja 

tutkimuksen kulkua on ajoittain ohjannut lukion lukukausien alkaminen ja 

päättyminen sekä kurssien vaihtuminen. Varsinaisen tutkimusaineiston 

kerääminen alkoi kevätlukukaudella 2001 ja jatkui syyslukukaudelle 2001. 

Tutkimusraportin kokonaisrakenteen ja toisaalta myös tulkinnallisten 

valintaprosessien tarkan kuvauksen vaatimuksia on jouduttu suhteuttamaan 

toisiinsa ja tekemään harkittuja kompromisseja. Tutkimusraportin rakenteellinen 

muoto ja tutkimusprosessin kuvaus tukevat tutkimuksen arvioitavuutta.  

 

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat kirkastuivat tutkimusprosessin aikana, 

mikä myös vaikutti asetetun tutkimustehtävän ja kysymyksenasettelun 

muotoiluun. Tutkimuskohteen, dialogisuuden edellytysten pohdinta, pakotti 

pohtimaan lukion kasvatusfilosofisia lähtökohtia. Kyseenalaistaminen on 

osoittautunut merkitykselliseksi, vaikka lukionkehittämisajattelun 
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ikuisuuskysymyksiä ei voitaisikaan ratkaista tämän tutkimuksen  avulla. Olen 

pyrkinyt  tarkastelemaan käytännön tilanteita ja tutkimustulosten perusteella 

voidaan todeta joitakin kehittämisehtoja lukion arkeen. 

 

Hermeneuttinen lähestymistapa ja heuristinen metodi ovat olleet luontevaa tässä 

tutkimuksessa, koska se on mahdollistanut askel askeleelta tutkittavaan ilmiöön 

upottautumisen. Teoreettiset ja empiiriset tutkimusvaiheet ovat vuorotelleet ja 

auttaneet toinen toistaan. Tulkintapotentiaalin kasvattaminen edellyttää 

kouluelämän tuntemuksen lisäksi myös tiettyä etäisyyden ottamista tutkittavaan 

kohteeseen. Etäisyyden ottaminen on vaatinut uskallusta palata oman 

tutkimuksensa äärelle yhä kriittisempänä. Teoreettinen ja kasvatusfilosofinen 

tarkastelukulma ovat olleet tässä mielessä tutkijan apuna. Dialogisuuden 

edellytysten tutkiminen on upotettu teorian ja empiirisen aineiston sekä tutkijan 

oman työn mukanaan tuoman esiymmärryksen välinein. Tutkimuksen empiirisen 

aineiston hankintaan ja analysointiin liittyvät menetelmät liittyvät läheisesti 

tutkimuksen teoreettiseen ja laajempaan metodiseen perusnäkemykseen. 

 

Teoreettinen viitekehys 

 

Buberilainen dialogisuusfilosofinen näkökulma on johtanut filosofisten 

näkemysten tarkasteluun. Dialogisuusfilosofinen näkökulma vaati hermeneutiikan 

lähtökohtaa ja heuristista metodia aineistonkeruumenetelmien ja 

aineistonanalyysimenetelmien valitsemisessa. Heuristisen tutkimusotteen avulla 

on ollut mahdollista hahmottaa lukion dialogisuutta diskursiivisen lukutavan ja 

metafora-analyysin keinoin.  

 

Tässä tutkimuksessa rakennetun dialogisuusfilosofian teoreettisen viitekehyksen 

keskeiset määritteet ovat yksilön huomioiminen ja arvostaminen lukion 

kontekstuaalisuus huomioiden. Buberin dialogisuusfilosofinen lähestymistapa ei  

anna ratkaisumalleja käytännön toiminnan kehittämiselle, vaan sitä on 

sovellettava kyseessä olevaan tilanteeseen, on tutkittava ja arvioitava käytännön 

tilanteita ja sen ehtoja tarkoin määritellyssä kontekstissa. Teoreettista viitekehystä 

olen pyrkinyt konkretisoimaan tutkimuksen empiirisen osuuden myötä aineiston 

analyysissä ja tulkinnassa ottaen esille oppilaiden oman äänen. 
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Dialogisuusfilosofia  

 

Dialogisuuteen liittyviä lukiolaisten näkemyksiä kuvataan erilaisten laadullisten 

aineistojen avulla. Avoimista vastauksista nousevat esiin opettajan ja oppilaan 

välinen vuoropuhelu ja -kuuntelu erilaisine mahdollisuuksineen. Vastauksista 

tulee esille dialogisuuden ehtoja ja esteitä lukiolaisten kuvatessaan kokemuksiaan 

opetustilanteista. Dialogisuuden esteet merkitsevät yksin jäämistä vaikeassa 

oppimisprosessissa tai muiden ristiriitojen esiinnousua, kun sen sijaan 

dialogisuuden edellytykset merkitsevät turvallista oppimisympäristöä, jossa 

kannustetaan ja tuetaan oppilasta erityisesti vaikeissa tilanteissa ja annetaan 

rakentavaa ja rohkaisevaa palautetta onnistumisesta. 

 

Tulokset saavat tukea aiemmista tutkimuksista, mutta aivan vastaavanlaista 

tutkimusta lukion dialogisuudesta ei ole aiemmin tehty. Pro gradu-tutkielmassani 

yliopisto-opiskelijat olivat pääasiassa samaa mieltä lukiolaisten kanssa 

seminaaritilanteiden dialogisuudesta. Dialogisuuden edellytyksissä on kysymys 

toisen huomioimisesta tietyn kontekstin (opetussuunnitelman) puitteissa. 

Dialogisuus särkyy, jos yksilöä ei kunnioiteta oppimisprosessissa. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan dialogiseen opetustilanteeseen sisältyy hetkessä 

elämistä ja epävarmuuden sietoa. Tulosten perusteella niin opettajien kuin 

oppilaidenkin suhtautumisella toisiinsa on suuri merkitys dialogisuuden 

edellytysten saavuttamisessa.  

 

Moniääninen lukionuori 

 
Dialogisuuden ymmärtäminen lukion oppimisympäristössä on tutkimusprosessini 

myötä mahdollistunut. Dialogisuusfilosofia on kiinnittynyt aineistoni kautta 

tiettyyn aikaan ja paikkaan. Toisaalta katson, että tutkimukseni tulos tulisi ulottua 

kaikille koulutusrakenteiden tasoille.  

 

Tässä tutkimuksessani olen keskittynyt ilmiön erittelemiseen ja näkyväksi 

tekemiseen mahdollisimman taidokkain tavoin orientoituen sensitiivisesti 

ihmisten institutionaalisiin kohtaamisiin eli lukionuoren ja opettajan väliseen 

dialogisuuteen.  
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Tämän aineiston analyysin kautta dialogisuus merkitsee oppilaalle sitä, että 

opettaja olisi läsnä. Ideaalitilanteessa lukion oppitunneilla mahdollistuu oppilaan 

ja opettajan aito dialoginen kohtaaminen Minä-Sinä-maailmassa, joka edustaa 

yhteyden maailmaa. Läsnä on kaikesta huolimatta Se-maailma, jota ei täysin 

voida sulkea pois. 

 

Pohdin lisensiaattityössäni kasvatusvastuuta ja dialogisen kasvatuksen suhdetta 

heuristisen ymmärtämisen kautta. Tutkimuksessani korostui buberilaisen 

dialogisuusfilosofian kolme perusperiaatetta, jolloin ne ovat tulkintani 

peruslähtökohtina koko tutkimukseni ajan. Aihetta voisi lähestyä monesta 

muustakin näkökulmasta. Voidaan esimerkiksi kysyä, minkälaisena oppilas kokee 

ryhmän merkityksen oppituntien dialogisuuden suhteen. Paneuduin tässä työssäni 

oppilaan ja opettajan väliseen kohtaamiseen lukionuorten vastausten ja 

elämäntarinoiden avulla. Vastasin Martin Buberin virittämään kutsuun: etsin 

molemminpuolista kohtaamista, aitoa dialogisuutta. En varsinaisesti analysoinut 

tai teoretisoinut aikaa ja paikkaa, mutta kuitenkin ne ovat jatkuvasti tekstissä 

läsnä lukionuorten arki ja koulumaailma. Peruskäsitteet vuorovaikutus, 

dialogisuus ja identiteetti nivoutuvat tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan. 

Tutkimusaiheeni on ollut monimuotoinen, joten rajasin heti aluksi 

tarkastelukulmani yksilönäkökulman kautta kirjoitettuihin aineistoihin. 

Vastaukset ja tarinat avasivat maailmoja, mutta tutkimukseni myötä jouduin 

uudenlaisten tutkimuskysymysten äärelle. Tämä tutkimus toimikoonkin 

orientaationa seuraavalle. 

 

Ääni kokemukselle 

 
Tämän tutkimuksen aikana, aineistoja lukiessani ja analysoidessani olen oppinut 

paljon tutkimuksenteosta ja elämästä. Tutkimusta ja elämää voi tarkastella 

monien diskurssien ja metaforien läpi. Olemme itsekukin kokemustemme ja 

tietojemme yhdistelmä. Muistin avulla tieto ja kokemus voidaan säilöä varastoon, 

josta niitä otetaan esille eri tilanteissa eri muodossa.  

Oppilaiden vastaukset ja tarinat ovat yhteydessä muistin lokeroihin. Tarinoita ei 

voisi kertoa, jos muistia ei olisi.  Muisti antaa elämälle merkityksen ja se on koko 

persoonallisuuden ehto. Ilman muistia olemme eksyksissä. Mielen sairaus tai 
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vanhuuden dementia voi pyyhkiä pois koko ihmiselämän, jolloin muistin 

tarjoamia tarttumapintoja ei ole. Muistot ovat olleet aineistossani episodeja, joille 

lukionuori on voinut antaa kielen ja mielen. Heidän tarinansa ovat olleet peili, 

josta heijastuu uusia kuvajaisia kohtaamisista. Tarinaa kirjoittaessaan lukionuori 

on voinut palata mielen episodien kerroksiin ja antaa muistoille uusia 

merkityksiä. He ovat voineet antaa merkityksiä niille kohtaamisille, jotka ovat 

osuneet juuri heidän kohdallensa.  

 

Vaikka tarinoihin sisältyneellä muistelutyöllä on merkitystä. Muistot ovat väline 

matkalla itseen, sisäiseen minään. Minuus vahvenee sisäiseen itseen tutustumisen 

kautta. Muistoista kirjoitetut elämäntarinat kertovat, mitä on tapahtunut. 

Kirjoittaja on ne elänyt. Lukijalle jää loppujen lopuksi vain heikko aavistus toisen 

koetusta elämästä.   

 

Olen lukenut tarinoita pyrkien yksiäänisyydestä moniäänisyyteen. Olen opetellut 

antamaan tilaa erilaisille kokemuksille ja välttänyt tukahduttavaa ymmärtämistä. 

Tarinat ovat ihastuttavaa ja vihastuttavaa materiaalia, jotka tarjoavat 

dialogisuudelle tarttumapintaa. Kirjoittamisen avulla ohimenevät hetket on voitu 

kesyttää paperille. Elämäntarinoita lukiessa on muistettava, että tarina on 

kirjoitettu ihan itse, osaavasti ja kukaan toinen ei olisi pystynyt sitä paremmin 

kirjoittamaan. Tarinat ovat koskettaneet ja niistä on ollut vaikea päästää irti. 

Tutkimuksen valmistuminen on tietynlainen hyvästijättö tarinoille, jotka ovat 

tulleet tutuiksi tutkijalle. Käsillä olevassa tutkimusraportissa tarinat ovat vain 

katkelmia ja osasia, mutta hyvin merkittäviä. Tarinoiden sisältämät merkitykset 

konstruoivat dialogisuutta monin tavoin ja ne merkitysten osaset hiovat 

ymmärryksen dialogisuudesta monisäikeiseksi kudelmaksi.  
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Liite 1: Avoimet kysymykset 

 

OHJEITA OPISKELIJALLE! 

 

VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN JA NUMEROI VASTAUKSESI 

KONSEPTIIN. VASTAUKSESI TULISI OLLA ENINTÄÄN KYMMENEN 

RIVIÄ. KAIKKI VASTAUKSET KÄSITTELEN LUOTTAMUKSELLISESTI. 

KIITOS ETUKÄTEEN VASTAUKSISTASI! 

 

 

Luokka: 

Sukupuoli: 

 

1. Millainen on mielestäsi hyvä opettaja? Entä huono? Mainitse esimerkkitilanne 

mieluiten molemmista. 

 

 

Aika 

2. Onko opettajilla yleensä ollut aikaa vastata juuri sinun esittämillesi, 

vaikeillekin kysymyksille tai ongelmillesi?  

 

3. Voiko opettajalta kysyä neuvoa hankalissa tilanteissa? Tuleeko mieleen jokin 

esimerkkitilanne, jossa olet kysynyt neuvoa? 

 

4. Varmistaako opettaja (uutta aihetta opettaessaan), oletko ymmärtänyt tunnilla 

opetetun asian?  
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Yksilöllisyys  

5. Onko opettaja huomioinut sinut yksilöllisesti opetuksessa? Oletko saanut 

myönteistä tai  kielteistä palautetta opettajalta? Kertoisitko, miten ja millaisessa 

tilanteessa? 

 

6. Millä tavalla opettaja useimmiten suhtautuu sinuun yksilönä? Miten opettaja on 

suhtautunut sinuun, kun koe on mennyt sinun kohdallasi pieleen tai kun olet 

onnistunut kokeessa? Onko sillä merkitystä, miten olet menestynyt koulussa? 

 

 

Tila ja vapaus 

7. Antaako  opettaja vapautta sinulle olla oma itsensä? Millä tavalla?  

 

8. Ottaako opettaja huomioon yksilölliset kokemuksesi tai kiinnostuksen 

kohteesi, jotka vaikuttavat oppimiseesi? Tuleeko mieleesi esimerkkitilannetta? 

 

9. Onko sinulla mahdollisuus oppia yksilöllisessä tahdissa?  

 

10. Miten opettaja vaikuttaa siihen, ryhdytkö kilpailemaan arvosanoista muiden 

vai ainoastaan itsesi kanssa? 

 

Luottamus 

11. Millä tavalla opettaja mielestäsi säilyttää luottamuksensa? Millaisessa 

tilanteessa toivoisit opettajan suhtautuvan sinuun luottamuksellisesti? Kerro 

esimerkkitilanne. 

 

12. Oletko joskus esittänyt omasta mielestäsi tyhmiä kysymyksiä opettajalle? 

Miten opettaja suhtautuu ns. tyhmiin kysymyksiin?  

 

13. Kuvaile, miten opettaja on suhtautunut sinuun, kun olet kertonut opettajalle 

jotain, joka sinua pelotti tai nolotti. 

 

14. Millä tavalla opettaja huomioi ehdotuksesi opetukseen/oppimiseen liittyen? 

Tai kun esität kritiikkiä? Mainitse jokin esimerkki. 
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15. Kuunteleeko opettaja sinua? Ottaako hän todesta esittämäsi asiasi? Kerro 

jokin tilanne. 

 

16. Missä tilanteissa opettaja on osannut hyvin ottaa sinut huomioon? Miten? 

Onko tilanteita, jolloin opettaja ei ole ollenkaan ottanut sinua huomioon? 

 

17. Ottaako opettaja huomioon sinun ajatuksistasi, toiveistasi tai odotuksiasi? 

Onko tullut esille jonkinlaisia sukupolvieroja, joita opettaja ei ymmärrä? Mainitse 

jokin esimerkki. 
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Liite 2: Omaelämäntarinan ohjeistus 

 

Hei! 

 

Olen Arja Lundan Tampereen yliopistosta ja teen väitöskirjaani liittyvää 

tutkimusta oppilaiden ja opettajan välisestä vuorovaikutuksesta lukiossa. 

Toivoisin, että kirjoittaisit aiheesta pienen omaelämänkerrallisen tarinan, jossa 

tulisi ilmi se, miten olet kokenut opettajan edistävän tai estävän omien, 

yksilöllisten valintojesi toteuttamista ja persoonallisuutesi kehittymistä lukiossa. 

 

Kaikki lukioaikaa koskevat elämäntarinat käsittelen ehdottoman 

luottamuksellisesti, kenenkään henkilöllisyyttä paljastamatta. Nimeäsi tai muita 

henkilökohtaisia tietojasi ei elämäntarinan yhteydessä kannata mainita. Kiitän 

etukäteen vaivannäöstäsi! 

 

Sukupuoli: 

Luokka: 

    

 

Omaelämäntarinani 

 

 

     

 

 


