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Annantalo, Helsinki 

13.1.2023 / Juha Suoranta 

 

Kriittisestä pedagogiikasta, kritiikistä ja pedagogiikasta 

 

 

 

 
 

Kuva on taiteilija Francisco Brennandin teossarjasta, jonka brasilialainen kasvatusfilosofi ja kriittisen 

pedagogiikan kehittäjä Paulo Freire tilasi lukutaitokampanjoitaan varten 1960-luvun alussa. Freiren 

tavoitteena oli yhdistää lukutaidon opetukseen kriittisen tietoisuuden kehittäminen. Kriittisen tietoisuuden 

avulla Brasilian köyhä maalaisväestö ja kaupunkien proletariaatti kykenisivät äänestämään ja vaikuttamaan 

yhteiskunnallisesti. Oheisessa kuvassa on esillä Freiren korostama kulttuurin käsite: ihminen erottuu luonnon 

tapahtumista luomalla ja muuttamalla teoillaan maailmaa. Brasilian valtaeliitti ei halunnut, että sorretut 

voisivat vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kaappasivat vallan. Monien muiden tavoin Freirestä tuli pakolainen 

viideksitoista vuodeksi. (Ks. Suoranta 2019.) 
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Kutsu kriittisyyteen 

 

Kriittinen pedagogiikka kutsuu, innostaa ja johdattaa meitä tutkimaan, käsittämään ja 

käsitteellistämään sitä todellisuutta, joka yleensä jää yhteiskunnallisen keskustelun varjoon tai josta 

valtajulkisuus useimmiten piirtää karikatyyrejä. Se todellisuus on yhteiskunnan haavoittuvimpien ja 

sorretuimpien, kokonaan valtaa vailla olevien köyhien ihmisten todellisuus. Kriittisen pedagogiikan 

tavoitteena on muuttaa tuo todellisuus pala palalta ja askel askeleelta inhimilliseksi ja 

oikeudenmukaiseksi. 

Kriittisen pedagogiikan tavoite on sama, kuin kaikella kriittisellä (tai emansipatorisella) 

yhteiskuntatieteellä yleensä: asettua hallittujen, maahan poljettujen puolelle yhteiskuntatieteen ja 

pedagogiikan välinein: siis opettaen, sanoittaen (tutkimuksia, kaunokirjallisuutta, journalistiikkaa, 

draamaa tehden), kuvittaen, säveltäen ja osallistuen. (Suoranta & Ryynänen 2014.)1 

Kriittinen pedagogi kysyy, millainen ihmisten maailma on? Onko se epäoikeudenmukainen, 

ruma ja sotaisa vai kaunis, oikeudenmukainen ja rauhaisa? Kenties maailma on kaikkea tätä yhtä 

aikaa ja siksi hän saattaa vastata: ”maailma on epäpuhdas ja ristiriitainen”. Vastaus kuvannee monen 

aikalaistuntoja.  

Voi myös hyvällä syyllä ajatella, kuten nainen Pier Paolo Pasolinin näytelmässä Orgiat (1995, 

67), ”että keskellä tätä rauhaa on meneillään verilöyly, ja että auringon hajun takana on tulipalojen 

haju”.2 

Kriittisen pedagogiikan tärkein edustaja Paulo Freire ajatteli, että kasvattajalle ei riitä pelkkä 

todellisuuden kuvaaminen. Lisäksi on pyrittävä vastaamaan, millaisessa maailmassa haluamme elää 

ja millaiseksi käsitämme ihmisen. Freiren mukaan tämä vastaaminen ja kysyminen tapahtuu 

parhaiten vastavuoroisissa kohtaamisissa ja tilanteissa, joissa ei ole varsinaisesti opettajaa vaan 

osallistujat oppivat toisiltaan. (Suoranta 2019.) Paulo Freire kirjoittaa kirjassaan Sorrettujen 

pedagogiikka, että  

 

”kriittistä ja vapauttavaa dialogia, joka edellyttää toimintaa, on käytävä sorrettujen kanssa 

heidän vapaustaistelunsa kaikissa vaiheissa. Tämän dialogin sisältö voi ja sen tuleekin vaihdella 

 
1 Tarkoitan tässä yhteydessä yhteiskuntatieteillä myös humanistisia ja kasvatustieteellisiä aloja. Kriittisellä 
yhteiskuntatieteellä ja siihen pohjautuvalla ajattelulla ei kuitenkaan ole mennyt viime vuosina kovin hyvin 
(ks. Hokka 2020). 
2 Italialainen Pasolini oli kirjailija ja elokuvaohjaaja, joka kritisoi 1950- ja 1960-luvun teoksissaan 
kapitalistista yhteiskuntaa sen aiheuttamista sosiaalisista ja eksistentiaalisista kärsimyksistä, luontaisten 
vuorovaikutussuhteiden häviämisestä ihmisten väliselle kilpailulle ja riistolle. 
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historiallisten olosuhteiden ja sen perusteella, millä tasolla sorrettujen todellisuuden 

hahmottaminen on. Jos dialogi kuitenkin korvataan monologilla, iskulauseilla tai julistuksilla, 

yritetään sorretut vapauttaa sopeuttamisen välinein. Jos sorretut yritetään näin vapauttaa ilman 

heidän reflektoivaa osallistumistaan tähän vapautukseen, heitä kohdellaan ikään kuin 

objekteina, jotka on pelastettava palasvasta rakennuksesta. Silloin heitä johdetaan lankeamaan 

populistiseen lumeeseen ja heidät muutetaan joukoiksi, joita voidaan manipuloida.” (Freire 

2005, 69.) 

 

Kriittinen pedagogiikka on asenne 

 

Kriittisen pedagogiikassa keskeistä on avoin oppiva asenne; siinä maailmaa tarkastellaan eettisesti 

jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Aineksia tähän voi löytää erilaisista monista paikoista, teksteistä, 

kuvista, äänistä. Tällä hetkellä näiden ajan merkkien lukeminen ei ole kovinkaan vaikeaa, kun katsoo, 

mitä lähellämme Euroopassa tapahtuu. Olen monesti viime vuoden aikana miettinyt, miltähän 

tavallisista ihmisistä on tuntunut toisen maailmansodan edellä tai ennen talvisotaa. Ehkä juuri tältä: 

tässä me olemme, yhdessä, tänään vielä rauhassa, ikään kuin mitään ei olisi tapahtumassa. 

 

Rinnastusten menetelmä 

 

”Lievästi häpeällistä”. Näin kuvaa työtään Cambridgen yliopistosta eläkkeelle jäänyt filosofian 

professori Raymond Geuss esseekirjassaan A World Without Why (2014). Geussille Cambridge, yksi 

maailman arvostetuimmista yliopistoista, oli kuitenkin ”sovinnainen, klaustrofobinen ja 

tukahduttava”. 

Geuss oli väsynyt jäykän ja itseensä käpertyneen työyhteisön pikkumaisiin riitoihin ja 

professorien egopullisteluun; huippuyliopistoon pesiytyneisiin, saavutuksillaan rehenteleviin 

pikkunilkkeihin neulanpään kokoisissa keskustelupiireissään. 

Etenkin loppuaikoina akateemiset näennäiskeskustelut aiheuttivat Geussissa toistuvia 

pahoinvointikohtauksia. Geuss kirjoittaa, että hyväosaisen professorin hyvinvointiin liittyvien 

pikkumurheiden tunnustaminen on häpeällistä maailmassa, jossa ihmiset hukkuvat meren aaltoihin, 

kuolevat nälkään tai hautautuvat pommien alle. Mutta muiden ”suuri kärsimys” ei kuitenkaan ole 

sanottavasti vähentänyt hänen ”pientä kärsimystään”. 

Geuss kysyy, miten repäistä itsensä irti näistä keskustelupiireistä, muuten kuin jäämällä 

eläkkeelle? 
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Ensimmäinen vaihtoehto olisi kehittää kieltä filosofinen kieli erilaisten asioiden ilmaisemiseen. 

Geuss muistuttaa, että tämänkaltainen ratkaisu on ollut monien filosofien unelma, kuten Hegelin tai 

Heideggerin. Tämän vaihtoehdon Geuss kuitenkin hylkää, koskei pidä itseään riittävän älykkäänä, ja 

sitä paitsi, ”kuka tällaista temppua enää edes huomaisi?”  

Toinen mahdollisuus olisi ”puhdas toiminta”, sillä yhteiskunnallinen toimintahan on sentään 

paljon enemmän kuin sanat. ”Teko läpäisee valheellisten järkeilyjen hämähäkinverkon luoden uusia 

sanoja ja uusia tosiasioita”. Pahoilla mielin Geuss myöntää, ettei hänellä ole tähänkään ratkaisuun 

riittävästi rohkeutta eikä käytännöllistä taitoa, jota toimintaan ryhtyminen vaatisi. 

Jos uuden filosofisen kielen keksiminen ja suora toiminta ovat poissuljettuja vaihtoehtoja, 

kävisikö eräänlainen ”rinnastusten menetelmä”, jossa kaksi näennäisen erilaista asiaa tai ilmiötä 

asetetaan rinnatusten ja tarkastellaan niitä toisiaan vasten:  

”Pääministerin lipevä puhe alahuoneessa ja kuolleiden ruumiit irakilaisessa kuopassa”. Kahden 

näennäisesti erillisen asian tarkasteleminen rinnakkain ei tarkoittaisi niiden välisten syy-yhteyksien 

peräämistä, vaan pyrkimystä silmien avaamiseen, kriittisen tietoisuuden herättämiseen.  

Geussin mukaan myös runous saattaa toimia näin. Siinäkään ei esitetä väitteitä, jotka vaatisivat 

selityksiä ja vastaväitteiden esittämistä. Runon lause ”taivas on sininen kuin appelsiini” ei väitä vaan 

kutsuu ajattelemaan. 

 

Sokraattinen menetelmä 

 

Ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu laati 1990-luvun alussa tutkimuksen nimeltä La Misère du 

monde (Maailman kurjuus, 1993). Siinä hän rakensi ihmisten haastatteluista eräänlaisen 

konstellaation eli ”tähtikuvion”, jonka tarkoituksena oli valaista ranskalaisen yhteiskunnan suurta ja 

pientä kurjuutta. Suuri kurjuus tarkoittaa olosuhteista johtuvaa materiaalista kurjuutta, pieni kurjuus 

suhteellisesta asemasta johtuvaa kurjuutta (esimerkiksi pätkätöitä, yksinäisyyttä, jota ei ole valinnut). 

Suomenruotsalainen kirjailija Christer Kihlman on kuvannut näitä kahta kurjuuden lajia kirjassaan 

Ihminen joka järkkyi (1971). Ensimmäinen ”huuto” kuvaa pientä kurjuutta; sen 

 

”voi vain nähdä, ja se nousee Edvard Munchin tunnetusta litografiasta, jossa yksinäinen nainen 

seisoo sillalla auttamattoman eristettynä taka-alan välinpitämättömistä ihmisistä. Se on 

porvarillinen huuto, freudilainen huuto, huuto ‘sisimmästä’, individualismin yksinäinen 

kauhunhuuto, hyvinvoinnin sietämättömän markkinahälyn ja huijauksen nostattama huuto, 

vieraantuneisuuden huuto, avuton huuto konfliktien valhekuvan edessä, huuto halki 

epäolennaisen. Vertikaali huuto. Sama huuto joka tuntuu läpi tämän kirjan. 



 5 

Toinen huuto kuuluu, se kuuluu tuskaisena epätoivon, köyhyyden ja ilottomuuden 

syvyyksistä, petettyjen, poljettujen, nöyryytettyjen ihmisten loputtoman kipeästä 

todellisuudesta, vihonviimeisen ennennäkemättömän tappion kaivon pohjalta. (…) Se on 

proletaarinen huuto, aineellisen hädän kauhea voimaton huuto, olennaista koskeva huuto. Että 

on pieni murunen siitä mitä toisilla on yltäkyllin, vaikka he eivät suostu jakamaan sitä, ja sekin 

ryöstetään käsistä. Se on huuto jota meidän on kuunneltava, sillä se nousee koko ajan 

ympäriltämme, kaikkialta maailmasta, satojen miljoonien nääntyvien ihmisten kurkuista, 

kuunnelkaa, se nousee horisontin takaa, se on tässä aivan lähellä, se kiirii vaakasuoraan pitkin 

maata jolla me seisomme ja osuu meihin suorassa kulmassa, haastavasti, tavallaan kuin 

myrskykellon ääni, täyttymättömien tasavertaisuuslupausten valitushuuto, niiden vihan huuto 

joilta on riistetty sekä viitta että riisikulho, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta vaativa 

huuto, ainoa huuto joka todella tuomitsee.” (Kihlman 1971, 17–18.) 

 

Pierre Bourdieun tarkoituksena oli tuossa mainitsemassani Maailman kurjuus - tutkimuksessa luopua 

yksiulotteisesta monesti median luomasta köyhyyskuvasta, jossa ihmiset ovat ikään kuin saamattomia 

ja päämäärättömiä laiskureita, jotka ovat ansainneet kurjuutensa. Sen sijaan Bourdieu pyrki 

osoittamaan tähtikuviollaan kurjankin tilanteen moniulotteisuuden ja ennen kaikkea rikkoakseen 

tavallisen elämän ”mykkyyden”.  

Hän kirjoittaa, että usein heille tuli tutkijoina tunne, että haastateltavana oleva henkilö käytti 

haastattelutilaisuuden tutkiskellakseen itseään ja tilannettaan toisinaan poikkeuksellisenkin 

ilmaisuvoimaisella intensiivisyydellä. Näin haastateltava saattoi ikään kuin purkaa pitkään sanomatta 

jääneitä tai tukahdutettuja kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Tutkijan tehtävä oli kysymyksillään auttaa 

haastateltavaa tässä purkutyössä.  

Bourdieun tutkimuksen perustana oli ajatus, ettei ole olemassa tasa-arvoisia puhuja-asemia. 

Siksi tutkijoiden, opettajien ja journalistien olisi autettava niitä suhteellisesti heikommassa asemassa 

olevia, joiden ääni ei kuulu ja joiden yhteiskunnallinen asema on heikko. ”Aateloidakseni esittämäni 

sanoisin, että tässä on sokraattinen tehtävä kaikessa loistokkuudessaan. Se on asettumista sellaisen 

ihmisen käytettäväksi, jonka puhe on tärkeää ja jonka mahdollinen sanoma ja ajatukset halutaan 

tietää, sekä hänen auttamistaan näiden asioiden synnyttämisessä.” (Bourdieu 1999, 50.) 

 

Silminnäkijän menetelmä 

 

Ranskalaiskirjailija, kirjalliseksi sensaatioksikin kutsuttu Edouard Louis kirjoittaa kirjassaan Kuka 

tappoi isäni: 



 6 

 

”Kun amerikkalaistutkija Ruth Gilmorelta kysyttiin, mitä termi rasismi hänelle merkitsee, hän 

vastasi, että rasismi on tiettyjen väestöryhmien altistamista ennenaikaiselle kuolemalle. 

Määritelmä pätee myös miehiseen ylivaltaan, homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin 

kohdistuvaan vihaan, luokkasortoon, kaikkiin sosiaalisen ja poliittisen sorron muotoihin. Jos 

politiikalla tarkoitetaan sitä, että tietyt ihmiset hallitsevat muita ja että yksilöt elävät yhteisöissä, 

joita he eivät ole itse valinneet, silloin politiikka on väestön jakamista niihin, joita tuetaan, 

hoivataan ja suojellaan, ja niihin, jotka altistetaan kuolemalle, vainolle ja väkivallalle.” 

 

Kirjassaan Louis kuvaa silminnäkijän näkökulmasta isänsä elämää, jonka Ranskan hallitseva 

poliittinen ja taloudellinen eliitti on tuhonnut. Näiden nimiä tuodaan harvoin esiin. Ja koska heitä ei 

nimetä, he myös unohtuvat helposti. Sen vuoksi Louis sanoo halunneensa lisätä heidät 

historiankirjoihin. 

Louis’n tärkeä muistutus on, että on olemassa ihmisryhmiä, joiden elämään poliittisilla 

päätöksillä on todellisia seurauksia. Esimerkkinä hän käyttää lapsuuden perhettään, jolle päätös 

sosiaalietuuden nostamisesta oli juhlan paikka. Toisaalta, kuten Louis muistuttaa, on myös laaja 

joukko ihmisiä, joille on jokseenkin yhdentekevää, pitääkö valtaa oikeisto- tai vasemmistohallitus.  

 

Vapauden esteet 

 

Olen ottanut näitä muutamia esimerkkejä tähän siksi, että niissä korostuu tärkeä kriittisen 

pedagogiikan piirre: yksittäisten havaintojen ja ilmiöiden kytkeminen niitä laajempiin 

yhteiskunnallisiin yhteyksiin, henkilökohtaisen ja elämäkerrallisen yhteydestä yleismaailmalliseen.3 

Meidän vapautemme ja hyvinvointimme esteenä ovat esimerkiksi materiaalinen eriarvoisuus (”suuri 

kurjuus”), erilaiset maailmanpoliittiset tapahtumat, instituutioiden harjoittama pakkovalta (valtio, 

uskonnot, koulu) ja erilaiset rakenteellisen väkivallan muodot, kuten pääomavalta, kun ihmiset 

joutuvat kamppailemaan erilaissa elämän pakkoraoissa oli kysymys sitten työttömyydestä tai sen 

uhasta, pakolaisuudesta ja turvananomisesta tai työvoimansa vuokraamisesta työnpyytäjille. 

 
3 Niin Paulo Freire korosti yksityisen näkemistä suhteessa yleiseen. “Paulo was a cosmopolitan intellectual 
who never overlooked the details in everyday life and the connections the latter had to a much broader, 
global world.” https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2010.8.6.715  
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Myös Paulo Freire huomasi nämä vapauden sosiaaliset ja poliittiset rajoitukset aikanaan 1950-

luvun Brasiliassa, mutta myös työskennellessään 1970-luvulla Sveitsissä Genevessä Kirkkojen 

Maailmanneuvoston päämajassa, ja tavatessaan Eurooppaan tulleita siirtotyöläisiä. 

Freiren ajattelun lähtökohta oli myönteinen ihmiskuva: ihanteellisissa olosuhteissa ihmiset 

toimivat maailmassa yhdessä muiden kanssa taloudellista varallisuutta, kulttuuria ja hyvinvointia 

luoden kaikkien yhteiseksi hyväksi. Toiminta on alusta lähtien reflektiivistä ja kriittistä.  

Mutta yhteiskunnat eivät yleensä ole tämän ihanteen mukaisia, kuten Freirekin joutui kokemaan 

joutuessaan pakenemaan oikeistolaista sotilasvallankaappausta vuonna 1964 kotimaastaan Chileen ja 

muualle.  

Yhteiskunnan eliitti ei halua, että kaikki ihmiset voisivat vaikuttaa elämäänsä tasavertaisesti, 

toteuttaa täysipainoisesti yhteiskunnallista subjektiuttaan eli olla poliittisia ja kulttuurisia toimijoita. 

Tässä tullaan Freiren (ja tietysti myös monen muun kriittisen teoreetikon) tärkeään huomioon 

yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta. 

Ihmiset eivät kapitalismissa tai missään muussakaan tunnetussa yhteiskuntamuodossa voi 

toteuttaa vapauttaa täysipainoisesti, jos vapaudella tarkoitetaan itsensä kehittämistä ja sitä mistä Marx 

kirjoittaa kirjassaan Saksalainen ideologia. Siinä hän kaavailee yhteiskuntaa, jossa 

 

”kenelläkään ei ole mitään yksinomaista toimintakehää, vaan kukin voi täydellistyä mille alalle 

tahansa, yhteiskunta sääntelee yleistä tuotantoa ja juuri sen kautta luo mahdollisuuden tehdä 

tänään tätä, huomenna tuota, aamupäivällä metsästää, iltapäivällä kalastaa, illalla hoidella 

karjaa ja syönnin jälkeen kritisoida, aivan kuten mieleni tekee, ilman että olisin aina metsästäjä, 

kalastaja, paimen tai kriitikko.” 

 

Mitä kriittisyys tarkoittaa kriittisessä pedagogiikassa? 

 

Kriittisyyttä voidaan luonnehtia seuraavilla piirteillä. Kriittisyys on tietoisuutta siitä, että yhteiskunta 

ja historia ovat ihmisten ja ihmisryhmien tekojen tulosta, ja että yhteiskunta voidaan ajatella aina 

myös toisin. Toisin ajatteleminen tarkoittaa sosiaalisen ja poliittisen mielikuvituksen kehittämistä ja 

näiden varjelua, sillä vaihtoehdottoman tai mustavalkoisen voimapolitiikan ensimmäinen uhri on 

mielikuvitus. 

Kriittisyys on ymmärrystä vallankäytöstä ja sen tekniikoista, mukaan lukien poliittinen 

propaganda, kuka kulloinkin käyttää valtaa, mihin tarkoituksiin ja millä keinoin. Tässä suhteessa voin 

suositella Theodor Adornon (2020) pientä kirjaa Näkökulmia oikeistoradikalismiin, jossa tekijä 
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erittelee populistisen oikeiston käyttämiä propagandatemppuja, kuten viholliskuvien luomista, 

vihjailua tai totuuden vääristelyä. 

Kriittisyys on myös ruokkivan käden puremista demokraattisen kehityksen edellytyksenä. 

Ilman kritiikkiä, julkista puhumista asioiden nurjista ja vaikeista puolista, niiden radikaalia, siis 

juuriin menevää arviointia, julkinen keskustelu on vaarassa pelkistyä mainospuheeksi ja jatkuvaksi 

spinnaukseksi eli tosiasioiden vääristelyksi, niiden tarkoitushakuiseksi ja valikoivaksi esittämiseksi. 

Kriittisyys on ajattelun, lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja keskustelun taitoa. Niillä 

päästään mielikuvia, julkisuuden pintavaahtoa, myyttien luomista ja suoranaisia valheita pidemmälle; 

tällainen kriittinen lukutaito on asioiden suhteuttamista, arvostelukykyä, vertailua ja arviointia.  

 

”Lukutaitoinen ihminen on kriittinen ja hankala hallittava. Lukutaidoton ihminen 

puolustuskyvytön, huijattavissa ja heikoilla. On turha kuvitella, etteikö joku yrittäisi hyötyä 

tästä. (…) En ole niinkään huolissani lukijakunnan katoamisesta. Kaikkien ei tarvitse lukea 

kaunokirjallisuutta. Sen sijaan pelkään yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja demokratian 

romahtamista.” (Rauma 2022.) 

 

Kriittisyys on kykyä ymmärtää ja purkaa yhteiskunnassa ylläpidettyjä taantumuksellisia arvoja, 

arvostuksia ja stereotypioita, kuten rasismia, seksismiä, homofobiaa, sankari- ja kulutuskultteja, 

pakkoindividualismia, militarismia ja nationalismia, jotka pesiytyvät annetuksi ja 

kyseenalaistamattomaksi yhteiseksi tietoisuudeksi.  

Kriittisyys tarkoittaa myös asioiden tarkastelemista monipuolisesti ja - ulotteisesti; se on 

tutkimisen ja oppimisen tapoja, joissa kunnioitetaan kaikkien osallisten kokemusta ja tietoa. 

Kriittisyys ei kuitenkaan tarkoita sortumista niin kutsuttuun sortavaan suvaitsevaisuuteen, jossa mikä 

tahansa älähdys on samanarvoinen kuin hyvin perusteltu, tietoon perustuva näkemys. Sortava 

suvaitsevaisuus tarkoittaa Herbert Marcusen (2011) mukaan esimerkiksi julkista keskustelua, jossa  

 

”älyttömiä lausuntoja käsitellään yhtä kunnioittavasti kuin älykkäitä. Hatarat tiedot omaava 

keskustelija saa puhua yhtä pitkään kuin asioihin perehtynyt ja propaganda kulkee rinta rinnan 

valistuksen, todenmukaisuus valheellisuuden kanssa. Tämä järkevän ja hölynpölyn puhdas 

suvaitseminen oikeutetaan demokraattisella väitteellä, ettei kenelläkään, ryhmällä eikä 

yksilöllä, ole totuutta hallussaan, eikä kukaan kykene määrittelemään oikeaa ja väärää, hyvää 

ja huonoa.”  
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Siksi olisi kyettävä kertomaan muille omista elämäntapa- ja muista valinnoista, osattava 

perusteltava niitä ja ennen muuta oltava valmis oppimaan erilaisia elämän, ajattelun ja toiminnan 

tapoja.  

Erityisesti taidekasvatuksessa tai taiteen avulla opettamisessa voidaan kriittisyys ymmärtää 

niin, että se ”hoitaa ja vaalii vapautta ottaa keskusteluun mitä tahansa asioita, mistä tahansa 

näkökulmasta, millä tahansa tavalla, kunhan se edistää ihmisten ajattelua, keskinäistä ymmärtämistä 

ja arvostamista” (Varto 2006, 156).  

Palaan vielä mielikuvitukseen, sen kehittämiseen ja käyttöön kriittisyyden kriteerinä 

lainaamalla antropologi David Graeberia. Graeber uskoi Freiren tavoin ihmisten kykyyn ratkaista 

yhdessä yhteiskunnallisia ongelmia ja korosti erityisesti mielikuvituksen merkitystä: Häntä 

huolestutti mielikuvituksen tukahduttaminen, sillä maailmassa on miljardeja ihmisiä, joilla on 

erilaisia ideoita käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseen.  

Tavoitteena pitäisi Graeberin mukaan olla ihmisten mielikuvituksen vapauttaminen. Graeber 

kirjoittaa, että on ongelma, että 99,9 % ihmisistä ”viettää elämänsä komennettuina olemaan hiljaa 

seurausten uhalla. Tämä on uskomattoman epätarkoituksenmukainen tapa hallita planeettaa. Ikään 

kuin käyttäisimme jatkuvaa väkivaltaa tukahduttaaksemme kollektiivisen älymme.” (Srećković 

2014.) 

Viimeiseksi jääneessä kirjassaan Alussa oli… samainen David Graeber kysyy, ”mitä jos 

näkisimme ihmiset lähtökohtaisesti mielikuvituksekkaina, älykkäinä, leikkisinä olentoina, jotka 

ansaitsevat tulla ymmärretyiksi juuri sellaisina?” (Graeber 2022, 21) 

 

Miten tuota yhteistä mielikuvitusta ja intelligenssiä voitaisiin vapauttaa? Yhden vastauksen antaa 

luova opetustoiminta. 

 

Mitä pedagogiikalla tarkoitetaan kriittisessä pedagogiikassa? 

 

Kriittiselle pedagogiikalle tyypillisessä opetustoiminnassa 

 

Panostetaan ja luotetaan opiskelijoiden ja opettajien uteliaisuuteen oppia todellisuutta, otetaan 

opiskelijat mukaan populaarikulttuuritäyteisten kuvastojen ja muun informaation tulkintaan, 

tuottamiseen ja rakentamiseen. Ei riitä, että keskitytään vain valtavirran kuvatuotantoon: on 

analysoitava myös vaihtoehtoisia esitystapoja (paikalliset ja riippumattomat tuotannot ja tekijät, 

kulttuurisesti syrjäytetyt), jotta viihdeteollisuuden voimalle saadaan vastavoimia. Näin kyetään 

entistä paremmin huolehtimaan opiskelijoiden kokemuksellisen kuvittelu- ja hahmottamiskyvyn 
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säilymisestä niin, ettei heidän mediatäyteinen elämänkokemuksensa pelkisty valmiina tarjottuihin 

tulkintakehyksiin, vaan elämänkokemus pyritään saattamaan keskusteluyhteyteen “valmiin” tiedon 

ja toisten elämänkokemusten kanssa. 

Kutsutaan opiskelijat mukaan opettajien kanssaoppijoiksi – tai rehellisemmin: rohkaistaan 

opettajia opiskelijoiden kanssaoppijoiksi oppimaan opiskelijoiden merkitysmaailmoja säilyttäen 

kuitenkin ammattitaitonsa ja ammattietiikkansa vaatimukset. 

Pyritään aktiivisesti luomaan keskusteluyhteyttä oppilaitosten ja niitä ympäröivien yhteisöjen 

välille. Tällä tavoin rakennetaan julkisia tiloja. Julkisissa tiloissa käytävät keskustelut, neuvottelut ja 

kansalaistoiminta tarkoittavat esimerkiksi digitaalisen maailman vuorovaikutusilluusion 

problematisointia.  

Solmitaan yhteyksiä koulujen, museoiden, kirjastojen, toimitusten, tietotupien, nuorisotalojen, 

vanhainkotien ja palvelukeskusten välillä ja luodaan näin uutta julkisen keskustelun ja toiminnan 

kulttuuria. 

Tavoitellaan ongelma- ja prosessikeskeistä oppimista, yhteistoiminnallista ja tekemällä 

oppimista (lukeminen, keskustelu, käsillä sekä keholla tekeminen ja ilmaisu, kirjoittaminen, 

kuvaaminen) sekä lähestytään oppimisprosesseja oppilaiden ja opettajien elämismaailman (ainakin 

osin) jaettavissa olevista näkökulmista. 

Koetellaan ja arvioidaan ”valmiin tiedon” maailmaa kriittisyyden nimissä suhteessa 

epävalmiiseen ja siihen, joka näyttää omasta näkökulmasta oudolta. Kriittisen opettajan tehtävä onkin 

rohkaista oppilaita todellisuuden kyseenalaistamiseen ja toisin näkemiseen. 

Kriittisessä pedagogiikassa analysoidaan kriittisesti nykytilanteen ongelmia, luoda 

tulevaisuuteen suuntautuvaa toivon perspektiiviä sekä osoitetaan vaihtoehtoja vallitseville toiminta- 

ja ajatustavoille; esitetään kysymyksiä hallitsevien ja marginaalissa olevien suhteesta koulussa ja 

kasvatuksessa sekä otetaan huomioon erilaiset ”toiseudet”, kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, 

ihonväri, uskonto, etnisyys, seksuaalisuus tai ihonväri; hylätään jaottelu korkea- ja 

populaarikulttuuriin, jotta pedagogiikkaan saataisiin arkielämään ja arkitietoon perustuvaa 

koskettavuutta; luodaan tiedon uusia muotoja, jotka rikkovat vakiintuneita tiedon kenttiä (kuten 

tieteenaloja) ja rakennetaan poikkitieteistä kuvaa ympäröivästä todellisuudesta. (Aittola & Suoranta 

2001; Suoranta 2005.) 

Painotetaan eettisen kysymyksenasettelun ensisijaisuutta määriteltäessä kieltä ja 

toimintatapoja, joita kasvattajat käyttävät omissa pedagogisissa käytännöissään. 

Joskus kriittinen pedagogi voi johtua turhan synkkiin ajatuksiin, kun hän arvioi maailman tilaa 

ja tulevaisuutta. Nykyinen tilanne voi johtaa jopa toivottomuuteen. Mutta yksittäisinä toimijoina 

voimme lohduttautua ajatuksella, että vaikka työmme sarka on laaja ja tuntuu miltei loputtomalta, 
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meidän on tehtävä työtämme aina tästä hetkestä, juuri näiden ihmisten kanssa. Meitä lohduttaa ja 

rohkaisee tieto, ettemme tee työtämme koskaan yksin. Oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen maailman 

puolesta toimitaan tänäänkin monien lyhtyjen loisteessa, joissa tuikkii sama valo. 

 

 

 

Lähteet 

 

Adorno, T. (2020) Näkökulmia oikeistoradikalismiin. Vastapaino 

Aittola T. & J. Suoranta, J. (2001) Henry Giroux ja Peter McLaren toivon, kritiikin ja muutoksen 

pedagogiikan lähettiläinä. Teoksessa: Henry Giroux ja Peter McLaren. Kriittinen pedagogiikka. 

Vastapaino. 

Bourdieu, P. (1993) The Weight of the World. Stanford University Press. 

Bourdieu, P. (1999) Vastatulet. Otava. 

Freire, P. (2005) Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino. 

Geuss, R. (2014). A World Without Why. Princeton University Press. 

Graeber, D. & Wengrow, D. (2022). Alussa oli… Ihmiskunnan uusi historia. Teos. 

Hokka, J. (2020). Mitä on hyvä sosiologia? Hyvän sosiologian määrittelyjä tulosorientoituneessa 

yliopistossa. Ilmiö. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/mita-on-hyva-sosiologia-hyvan-sosiologian-

maarittelyja-tulosorientoituneessa-yliopistossa/  

Kihlman, C. (1971). Ihminen joka järkkyi. Tammi. 

Marcuse, H. (2011). Sortava suvaitsevaisuus. https://www.paatos.fi/vanha/arkisto/2011-

3/paatos31105.html 

Marx, K. (1846). Saksalainen ideologia. https://www.marxists.org/suomi/marx-

engels/1846/saksalainen-ideologia/index.htm  

Rauma, I. (2022). Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Iida Rauman puhe. 

https://kirjasaatio.fi/media/Kaunokirjallisuuden-Finlandia-Iida-Rauman-puhe.pdf  

Suoranta, J. (2005). Radikaali kasvatus. Gaudeamus. 

Suoranta, J. (2019) Sorrettujen pedagogi. Into. 

Suoranta, J. & Ryynänen, S. (2014) Taisteleva tutkimus. Into. 

Srećković, M. (2014) Imagination – solution for society’s problems. David Graeber’s interview. 

https://milenkosreckovic.com/imagination-the-solution-for-societys-problems/  

Varto, Juha (2006) Seuraava askel – nykytaiteen viesti kuvataidekasvatukselle. Teoksessa Kettunen, 

Kaisa ym. (toim.): Kuvien keskellä. Like. 


