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Kulttuuripsykologia ja sosiaalinen media. Jerome Brunerin teosta 
The Culture of Education lukemassa 
 
Juha Suoranta 
 
 
Jerome Bruner 
 
Jerome Bruner kuuluu kasvatustieteen suhteellisen harvoihin nykyklassikoihin. Hän 
on syntynyt vuonna 1915, väitellyt vuonna 1941, ja julkaissut tutkimusalaansa 
koskevia artikkeleita vielä tänä vuonna, siis 92-vuotiaana. Bruner tuli tunnetuksi 
1960-luvun alussa julkaisemallaan tutkimuksella The Process of Education (1960). 
 
Runsaat kolmekymmentä vuotta tätä teostaan myöhemmin eli vuonna 1996 hän 
julkaisi tutkimuksen The Culture of Education, joka kuuluu kaikkien aikojen 
keskeisimpien kasvatustieteellisten teosten joukkoon (ja on edelleen suomentamatta). 
 
Tämä teos on johdatus kasvatuksen ’kulttuuriteoriaan’. Itse asiassa teoksen tieteenalaa 
on hieman vaikea määrittää, kuten Bruner itsekin huomauttaa. Kasvatuksen 
kulttuuriteoria ei ole psykologiaa, eikä sosiologiaa, vaan sen lähtökohdat Bruner on 
omaksunut monilta tieteenaloilta. Kysymys onkin monitieteisestä teoriasta. 
 
 
Kasvatuksen kulttuuriteoria 
 
Kasvatuksen kulttuuriteorian keskeinen väite on, että kulttuuri muokkaa tietoisuutta ja 
ajattelua tarjoten välineitä joilla rakennamme todellisuuttamme, itseämme ja 
kykyjämme. 
 
Teoksen esipuheessa Bruner kertoo kiinnostavalla tavalla kehityspolustaan yksilöön 
kohdistuvan kehityksen tutkijasta kohti ’kulttuuripsykologian’ teoriaa. Aluksi Bruner 
ei ollut alkuunkaan innostunut kustannustoimittajansa ideasta ryhtyä kirjoittamaan 
tätä teosta. Mutta vähitellen hänelle valkeni, kuinka läheisesti ’kulttuuripsykologia’ 
liittyi kasvatuksen kysymyksiin. Kasvatuksen maailma antoi mahdollisuuden kokeilla 
kulttuuripsykologian ideoita erityisen hyvin. Yhdistäviä tekijöitä olivat kysymykset 
 
- merkitysten tuottamisesta ja neuvottelemisesta, 
- itsen rakentamisesta ja toimijana olemisen tunteesta (sense of agency), 
- symbolisten taitojen kehittymisestä ja 
- mentaalisen toiminnan kulttuurisesta paikantumisesta (”situatedness”) 
 
Kulttuuripsykologian hengessä Bruner kirjoittaa: 
 

”For you cannot understand mental activity unless you take into account the 
cultural setting and its resources, the very things that give mind its shape and 
scope. Learning, remembering, talking, imagining: all of them are made 
possible by participating in a culture ... It presupposes that human mental 
activity is neither solo nor conducted unassisted, even when it goes on ‘inside 
the head.’ We are the only species that teaches in any significant way. Mental 
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life is lived with others, is shaped to be communicated, and unfolds with the aid 
of cultural codes, traditions, and the like.” (Bruner 1996, x–xi). 

 
 
’Soolosta’ oppimisen kulttuureihin 
 
Tätä päätelmää olivat kuitenkin edeltäneet Bruner monivuotiset ja -puoliset 
psykologiset tutkimuksensa, joita hän nyt arvioi kriittisesti. Hän oli keskittynyt liiaksi 
’sooloon’ eli yksilön sisäisten eli intrapsyykkisten tiedollisten prosessien 
tutkimukseen, ja kuinka näitä voitaisiin edistää pedagogisesti. Jotain kestävää näissä 
varhaisissakin tutkimuksissa kuitenkin oli. 
 
Ensinnäkin niiden pohjalta saattoi sanoa, että kasvatustilanteiden tavoitteena tuli olla 
ymmärtämyksen syveneminen, ei pelkkä oppimisen ja opiskelun esittäminen 
(performance). Ymmärtäminen tarkoittaa yksittäisen olemista jonkin yleisemmän 
periaatteen tai rakenteen erityistapaus, ja toisaalta itse tiedon käsitteellistä 
strukturoitumista yleisen ja yksityisen hierarkiaksi. ”When we understand something, 
we understand it as an exemplar of a broader conceptual principle or theory” (mt., 
xii). Tärkeäksi käsitteeksi tuli tarkastella eri tiedon alueiden (domain of knowledge) 
struktuuria. Ideaalisia rakenteita löytyi luonnontieteistä ja matematiikasta. 
 
Toiseksi tieto hyödyttää oppijaa, mikäli hän ”löytää” sen itse omin kognitiivisin 
ponnisteluin. Löytämistä voidaan helpottaa tiedon oikeanlaisella järjestämisellä; 
yksinkertaisesti monimutkaisempaan. Tämä päätelmä sai Brunerin ehdottamaan, että 
”mikä tahansa asia voidaan opettaa kenelle tahansa lapselle missä iässä tahansa 
rehellisessä muodossa”. Jälkeenpäin Bruner sanoo tuon ”rehellisen” jääneen häneltä 
määrittelemättä, ja vainonneen häntä siitä lähtien. 
 
Kolmanneksi näistä tutkimuksista seurasi päätelmä, jonka mukaan opettamisen 
tavoitteen tulisi olla syvyys, ei kattavuus  (coverage). Olisi tähdättävä sellaisten 
yleisperiaatteiden opettamiseen, jotka sisältäisivät, tai tekisivät ymmärrettäväksi, 
mahdollisimman monia yksittäisiä ilmiöitä. Bruner ehdotti opetussuunnitelmalle 
kehämäistä rakennetta, jossa liikuttaisiin tiedon kohteen intuitiivisen ymmärtämisen ja 
sen muodollisten esitystapojen välillä. Opettajan tehtävänä olisi tällaisessa 
pedagogiikassa toimia ymmärtämisen oppaana, joka auttaa itsenäiseen löytämiseen. 
 
Nämä havainnot liittyivät niin kutsuttuun kognitiiviseen vallankumoukseen 
psykologiassa ja synnyttivät kognitiivisen psykologian perinteen. Tutkimuksen 
painottumista tietoon ja tietämisen lisäämiseen selittää osaltaan niin sanottu Sputnik-
efekti ja kylmä sodan ilmapiiri. Silloinen Neuvostoliitto oli monella tavalla voimakas 
Yhdysvaltojen kilpailija: tieteessä, taiteessa, kulttuurissa, ja ennen muuta 
suurvaltapoliittisessa hegemoniassa. 
 
Tämä kilpailuasetelma kiihdytti kansainvälistä koulutuskilpailua panematta 
paljonkaan painoa oppilaiden opiskelumotivaatiolle. Matematiikan ja 
luonnontieteiden asema korostui. Otettiin miltei annettuna, että opiskelijat elivät 
kasvatuksellisessa tyhjiössä, jossa heillä ei ollut muita kuin kouluoppimiseensa 
liittyviä huolia. 
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Toisaalta jo 1950-luvulla nousseet kansalaisoikeus- ja naisasialiike, ja 1960-luvun 
puolella syntyneet muut yhteiskunnalliset liikkeet, olivat nostaneet paitsi yhteiskunta- 
ja kasvatustieteilijöiden myös psykologian tutkijoiden tietoisuutta oppimisen ja 
kasvatuksen yhteiskunnallisista ehdoista ja olosuhteista. Bruner kommentoi tätä 
seuraavasti: ” 
 

”It was the ’discovery of poverty’ and the civil rights movement in America that 
woke most of us from our unthinking complacency about reforming 
education—specially, the discovery of the impact of poverty, racism, and 
alienation on the mental life and growth of the child victims of these blights. A 
theory of education that was to serve all could no longer take for granted the 
supporting assistance of a benign, even a neutral culture. Something more was 
needed to compensate for what many of us then thought of as the ’deficit’ 
created by ’cultural deprivation.’ 

 
Yhdysvalloissa näihin sosiaalisiin ongelmiin tartuttiin erilaisin sosiaalisin ohjelmin, 
esimerkiksi Head Start-nimisellä ohjelmalla peruskoulussa ja Affirmative Action-
politiikalla korkeakoulutuksessa. 
 
Samalla kun Bruner uudessa kirjassaan liikkuu näiden sisäisten tiedollisten prosessien 
tutkimuksesta tiedon kulttuuristen kontekstien tutkimukseen, hän jo kirjan alkusivuilla 
tuo esiin laajentuneen käsityksensä kasvatuksesta: 
 

”This is a book about education. But it is by no means limited to education in 
the usual sense of classroom and schools. For it is surely the case that schooling 
is only one small part of how a culture inducts the young into its canonical 
ways. ... Education does not only occur in classrooms, but around the dinner 
table when family members try to make joint sense of what happened that day, 
or when kids try to help each other make sense of the adult world, or when a 
master and apprentice interact on the job.” (Mt., ix, xi.) 
 

Kulttuurin merkitys oppimiselle kulttuuripsykologian kehitys vei Brunerin 
tutustumaan Neuvostoliitossa 1900-luvun alkupuolella kehitettyyn 
kulttuurihistorialliseen teoriaan. Bruner tutustui muun muassa Alexander Lurijaan, 
kulttuurihistoriallisen koulukunnan perustajan Lev Vygotskin oppilaaseen ja 
kollegaan. 
 
Kielen ja kulttuurin merkitystä ajattelun kehittymiselle korostava 
kulttuurihistoriallinen teoria korvasi jo pian Piaget’n formaalin teorian Brunerin 
ajatteluperustana. Keskittyminen kulttuuriin ja sen muunnelmiin näytti auttavan 
ymmärtämään sitä, miten lapset oppivat koulussa. (Tämä on tietenkin kuulunut myös 
kasvatussosiologian kysymyksenasetteluihin, vaikkei niinkään oppimisen kuin 
sosialisaation ja koulutuksen piiriin kuuluvan sosiaalisen toiminnan kuten 
ryhmäytymisen, vertaistoiminnan jms. ilmiöiden näkökulmasta.) 
 
Bruner korostaa kulttuuripsykologian monitieteistä luonnetta. Sen tutkijat 
keskustelevat niin primatologien ja antropologien sekä historiantutkijoiden (etenkin 
annales-koulukunnan) kuin kielitieteilijöiden ja sosiologien kanssa. (Mt., xiv.) Eräs 
kiinnostava yhteys on niin kutsuttuun uusien lukutaitojen tutkimukseen (new literacy 
studies, NLS). 
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Erityistä painoa kulttuuripsykologiassa on annettu narratiivin käsitteelle ja niin 
sanotulle narratiivisuudelle. ”It is through our own narratives that we principally 
construct a version of ourselves in the world, and it is through its narrative that a 
culture provides models of identity and agency to its members” (mt., xiv). 
 
Yrittäessään hahmottaa kulttuuripsykologian tutkimuskohdetta, Bruner on erottanut 
toisistaan kaksi tietämisen tapaa. Toisaalta paradigmaattiseen ja toisaalta narratiivisen 
tietämiseen tai ajatteluun. Eräs keskeinen havainto koskee nimenomaan 
narratiivisuuden historiallista ja paikallisesti (ja yhä enemmän maailmanlaajuisesti) 
jaettua luonnetta. Ihminen ei ole saari, vaan ihmislajin historialliselle kehitykselle 
perustuva, symbolifunktion omaava ja tietoisesti toimiva olento. 
 
Ehkä tärkein kulttuuripsykologian tutkimustulosten ja teorioiden soveltamisesta 
kasvatukseen koskeva idea on ajatus ”vastavuoroisuuteen perustuvista” tai ”yhteisistä 
oppimiskulttuureista” (mutual learning cultures). Näitä Bruner kuvaa seuraavasti: 
”There is mutual sharing of knowledge and ideas, mutual aid in mastering material, 
division of labor and exchange of roles, opportunity to reflect on the group’s 
activities” (mt., xv). 
 
 
Kaksi metaforaa mielen/tajunnan toiminnasta 
 
- tietokonemetafora 
- kulttuurimetafora 
 
Tietokonemetafora 
 
- informaation prosessoinnin näkökulma 
- kuinka mieli toimii vs. kuinka käsi toimii? (kädessä pitää olla jotain samoin kuin 
mielessä –> mistä mieli saa sisältönsä ellei muualta kuin kulttuurista; ja tämä johtaa 
toiseen metaforaan) 
 
Kulttuurimetafora 
 
- Symbolifunktio maailmaan sovittautumisen ja siinä toimimisen perustana. 
- The tools of culture (”without those tools, whether symbolic or material, man is not 
a naked ape but an empty abstraction”) 
 
 
Kasvatuksen kulttuuriteoria yhdeksän periaatetta 
 
1. Perspektiivisyyden periaate 
 
- Merkitysten tuottamisen ja näkökulmien moninaisuus: todellisuustulkinnoista ja 
tulkintakehyksistä riippuen kasvatus voi olla ”vaarallista” tai ”tylsää”. 
 
2. Rajoitusten periaate 
 



 5 

- Ihmisolennon luontaiset havainto- ja ajattelukyvyt sekä symbolijärjestelmiin liittyvät 
rajoitukset sekä näiden ylittäminen. 
 
3. Konstruktivismin periaate 
 
- ”Todellisuus on rakennettu, ei löydetty” (Nelson Goodman): kasvatuksessa tarjotaan 
näitä todellisuuden hahmottamisen ja luomisen työvälineitä ja rakennuselementtejä. 
 
4. Vuorovaikutuksen periaate 
 
- ”Siirtämisen” sijasta kulttuurin välittäminen tulisi tapahtua vuorovaikutuksena. 
Kasvatus on parhaimmillaan sellaisen oppimiselle vihkiytyneen ’alakulttuurin’ 
toimintaan, jossa ”oppijat auttavat toisiaan oppimaan, jokainen kykyjensä mukaan” 
(mt., 21). 
 
5. Ulkoistamisen periaate 
 
- Kulttuuri näyttäytyy yhteiskunnallisina instituutioina, mutta myös tieteinä ja taiteina, 
sekä niitä pienempien ryhmien ja yksilöiden valmistamina tuotteina ja ’töinä’ 
(oevres). Tällaiset tuotteet ja ’työt’ ”luovat jakamiseen ja keskusteluun perustuvaa 
ryhmäajattelua”. ”Ulkoistaminen on henkisten ponnistelujemme tietue” (mt., 23). 
”Sanalla sanoen ulkoistaminen tekee kognitiivisen toiminnan näkyväksi, tehden siitä 
myös julkista, neuvottelunalaista ja yhteistä” (mt., 24). Lukutaito on ollut suurin 
saavutus myös ulkoistamisen periaatteen näkökulmasta: ”Computers and e-mail may 
represent another step forward” (mt., 25). 
 
6. Välineellisyyden periaate 
 
- Kasvatus antaa tietoja ja luo taitoja sekä asenteita yms. Ja näillä on aina 
yhteiskunnallisia vaikutuksia yksilöön ja hänen pärjäämiseensä myöhemmin 
elämässä. Muodollinen kasvatus on tässä mielessä aina poliittista sikäli kun sillä 
luodaan eroja ihmisten välille. Näitä eroja tasoittamaan on luotu esim. 
peruskoulujärjestelmä ja erityiskasvatus sekä erilaisia ’koulutussosiaalipoliittisia’ 
ohjelmia, joilla tuetaan lapsia, joiden koulutie jäisi (köyhyyden, rasismin, sosiaalisten 
ongelmien, maahan- ja maassamuuton tms. syyn vuoksi) lyhyeksi tai katkeaisi 
kokonaan (ja mahdollinen lahjakkuuspotentiaali käyttämättä). 
 
7. Institutionaalisuuden periaate 
 
- Koulu (ja koulutus yleensä) on vahva instituutio jotakuinkin kaikkialla maailmassa. 
Koulutus on myös erottelujen järjestelmä, kuten Pierre Bourdieu ja muut ovat 
opettaneet. Kasvatusta koskevaa erottelua on myös kritisoitu (Bourdieu, Freire, 
Giroux, Postman...) ja pyritty luomaan aiempaa tasa-arvoisempaa koulutuspolitiikkaa. 
Brunerin mukaantarvittaisiin julkisia keskustelufoorumeita, joissa pystyttäisiin 
käymään järkiperäistä (ei-populistista) koulutuspoliittista keskustelua (mt., 31). 
 
8. Identiteetin ja itsetuntemuksen periaate 
 
Se, mitä kutsutaan itseydeksi koostuu kahdesta osasta: 
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- Toimijuuden kokemuksesta (”people experience themselves as agents” mt., 36). 
(Onko todella näin? Ovatko ihmiset niin itsenäisiä toimijoina kuin luulevat olevansa? 
I have some serious doubts on that idea.) 
- ja tämän toimijuuden arvioinnista (”we evaluate our efficacy in bringing off what we 
hoped for or were asked to do” mt., 37). 
- Self-esteem ”combines our sense of what we believe ourselves to be (or even hope 
to be) capable of and what we fear is beyond us” (mt., 37). 
- ”School, more than we have realized, competes with myriad forms of ’anti-school’ 
as a provider of agency, identity and self-esteem” ... ”Schools do not simply equip 
kids with skills and self-esteem or not. They are in competition with other parts of 
society that can do this, but with deplorable consequences for the society.” (Mt., 38.) 
 
9. Narratiivisuuden periaate 
 
- Loogis-tieteellinen ajattelu vs. narratiivinen ajattelu. 
- Edellinen ajattelun muoto kohdistuu esinemaailmaan, jälkimmäinen ihmisiin ja 
heidän asioihinsa. 
- Brunerin mukaan ”narratiivisen sensibiliteetin” kehittämiselle keskeistä on kuulla ja 
’tuntea’ kulttuurinsa tarinoita, myyttejä ja uskomuksia, ja fiktiivisen aineksen avulla 
kehittynyt mielikuvitus. 
- ”Its only in the narrative mode that one can construct an identity and find a place in 
one’s culture” (mt., 42). 
- Narratiivinen ajattelu kuuluu ihmisen maailmassa olemisen tapaan. Todellisuus, sen 
ilmiöt ja tapahtumat, puetaan alinomaan tarinan muotoisiksi ajatuksiksi ja sanoiksi. 
Silti koululla on ollut varaa ”to treat the arts of narrative—song, drama, fiction, 
theater, whatever—as more ’decorative’ than necessity, something with which to 
grace leisure, sometimes even as something morally exemplary. Despite that, we 
frame the accounts of our cultural origins and our most cherished beliefs in story 
form, and it is not just the ’content’ of these stories that grip us, but their narrative 
artifice. Our immediate experience, what happened yesterday or the day before, is 
framed in the same storied way.” (Mt., 40.) 


