
Mitä on kriittinen pedagogiikka? 

 

Juha Suoranta 

 

http://www.youtube.com/watch?v=njG7p6CSbCU 

 

”Progressivismissa [ja kriittisessä pedagogiikassa] on kysymys oppimisesta 

ajattelemaan ja toimimaan uusilla tavoilla, jättämään ne mytologioiden 

turvalliset satamat, joiden varassa olemme tottuneet elämään, sekä kirjoittamaan 

ja muotoilemaan uudelleen mytologiat ja kertomukset, jotka avaavat 

demokraattisia mahdollisuuksia itsen ja kulttuurin kehittymiselle. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että progressivismin [ja kriittisen pedagogiikan] tulee olla 

liikkuvia kohteita, aina itsekriittisiä ja muotoutumassa uudelleen kulttuurin 

ajankohtaisuuksien virrassa.” (Carlson 2002, 3.) 

 

”Aluksi on tehtävä tunnustus. Minä, Juuso Tervo, olen kouluttautumassa 

kuvataideopettajaksi, jotta voisin pistää kapuloita rattaisiin. En näe, että 

nykyinen yhteiskunta on rakentunut tasapuoliseksi sukupuolen, luokka-aseman 

tai etnisyyden näkökulmasta. Siksi koen velvollisuudekseni taistella sellaisia 

rakenteita vastaan, jotka luovat epätasa-arvoa. Tämä taistelu on näkemykseni 

mukaan aloitettava luokkahuoneista ja koululaitoksesta, sillä vain näissä 

instansseissa on mahdollisuus luoda todellinen keskusteleva vallankumous.” 

(Tervo 2008, 15.) 

 

”Yksilön itsemääräytyvän kehityksen välineitä tarjoavat, tiedollisten 

oppisisältöjen lisäksi, ne oppisisällöt ja käytännöt, jotka kehittävät 

mielikuvitusta ja itseilmaisua. Yleissivistykseen tähtäävän tiedon, kieli- ja 

laskutaidon sekä erilaisten lukemisen, kuuntelemisen, kirjoittamisen ja 

keskustelemisen muotojen ohella koululaisen pitäisi oppia myös tanssimista, 

piirtämistä, maalaamista, kuvanveistämistä, käsitöiden tekemistä, puutöiden 

tekemistä, laulamista, soittamista, puhumista, näyttelemistä ja runonlausuntaa.” 

(Lehtinen 2008, 63.) 

 

 



Kriittisen pedagogiikan periaatteita 

 

– Sosiaalinen ja kasvatuksellinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 

– Kasvatuksen poliittisuus. 

– Inhimillisen kärsimyksen poistaminen. 

– http://www.youtube.com/watch?v=eEwkrnw9g84  

– Toivon kieli ja toivon käytännöt 

– Pedagogiikan kehittäminen joka vähentää turvattomuutta ja lisää radikaalia 

inklusiivisuutta. 

– Generatiivisten teemojen ja ongelmalähtöisen, tavoitteellisen pedagogiikan 

keskeisyys. 

– Opettaja tutkijana, opettaja oppijana. 

– Sosiaalisen muutoksen sekä tunne/älyn kehittäminen käsikkäisyys 

– Marginalisoitumisen ehkäiseminen 

– Kasvatuksen (yhteiskuntaluokkaperustaisten, sukupuolisten, etnisten jne.) 

kontekstien ymmärtäminen 

 

Kriittisen pedagogiikan mytologiat 

 

Myytit johtavat ajattelun usein harhaan, mutta yhtä usein suoraan kohteeseen. Jotta 

uuden näkökulman tai asenteen ottaminen olisi mahdollista, on tunnistettava 

länsimaisen kasvatuksen perusmyyttejä, joita ainakin ovat: 

 

Platonin luola 

– totuuden näkeminen 

– http://en.wikiversity.org/wiki/Image:Plato%27s_allegory_of_the_cave.jpg 

 

Hegelin herran ja rengin dialektiikka 

– sorron ylittäminen 

– vapautuminen työn kautta 

 

Nietzschen ”yli-ihmisen” kasvatus 

– kameli; tiedon siirto & tiedon tallentaminen 

– leijona; kritiikki 



– lapsi; vapautuminen, uuden näkeminen, mukaan elämään heittäytyminen, 

elinikäinen oppiminen… 

 

Mitä nämä myytit antavat pedagogiikalle? Kuka tietää, miten tietää, miksi tietää 

(Platon); kuka käyttää valtaa, kuka voimistuu työnsä (oppimistoimintansa) avulla? 

Onko töissä ja töissä eroja (Hegel)? Mikä on kasvatuksen tavoite ja päämäärä 

(Nietzsche)? 

 

Kriittisen pedagogiikan traditiot ja tutkimusperinteet 

 

Tutkimusperinteet 

 

–Saksalainen kriittinen pedagogiikka: Frankfurtin koulu (Adorno, Horkheimer, W. 

Benjamin) 

- ”Moderni on pettänyt meidät” 

– Latinalaisamerikkalainen kriittinen pedagogiikka: Sorrettujen pedagogiikka ja 

vapautuksen teologia 

– Pohjoisamerikkalainen kriittinen pedagogiikka: eurooppalaisen ja 

latinalaisamerikkalaisen kriittisen kasvatusteorian integraatio 

– http://freire.education.mcgill.ca/content/critical-pedagogy-tv  

 Yhdistää Freiren ja eurooppalaisen kriittisen teorian 

 Haastaa reduktionistisen uusintamisteorian 

 Painottaa omaeläkerrallisen poliittisuutta 

 Kasvatus ja sosiaaliset liikkeet 

– Entä Bourdieu ja monet muut? 

 

Kriittisen pedagogiikan klassikoita ja suomennettuja teoksia 

 

– Karl Marx, Pääoma, Kommunistisen puolueen manifesti 

– Franz Fanon, Sorrettujen yöstä 

– Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka 

– Erich Fromm, esim. Pako vapaudesta 

– Antonio Gramsci, Vankilavihkot 

– Ivan Illich, Kouluttomaan yhteiskuntaan 



… 

 

Nykyedustajia 

 

– Henry Giroux 

– Peter McLaren 

– bell hooks 

– Muita: http://freire.education.mcgill.ca/content/important-figures-emergence-

critical-pedagogy  

 

Mitä on kriittisyys? 

 

Kriittisyyttä voidaan luonnehtia seuraavilla piirteillä: 

– Tietoisuus siitä, että yhteiskunta ja historia ovat ihmisten ja ihmisryhmien tekojen 

tulosta, ja tähän liittyvä tietoisuus siitä, kuka kulloinkin käyttää valtaa, mihin 

tarkoituksiin ja millä keinoin. 

– Analyyttiset ajattelun, lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja keskustelun taidot, 

joita käyttämällä päästään mielikuvia, julkisuuden pintavaahtoa, myyttejä, 

katulegendoja ja mielipiteitä pidemmälle; tällainen kriittinen lukutaito on asioiden 

suhteuttamista, arvostelukykyä, vertailua ja arviointia. 

– Kyky 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. 

– Pyrkimys muuttaaa massoittuneen koulutusjärjestelmän epä-älylliset ja 

autoritaariset käytännöt kriittisdialogisiksi neuvottelukäytännöiksi, joissa todellisuutta 

pyritään paitsi ymmärtämään myös muuttamaan. 

– Kriittisyyteen kuuluu myös pyrkimys asioiden tarkastelemiseen monipuolisesti ja -

ulotteisesti – se, että minä näen maailman tällä kohdalla vieraantuneeksi ja alistavaksi, 

ei tarkoita sitä, että sinun tulisi nähdä se näin. Kriittisen mediakasvatuksen kannalta 

monipuolisuus tarkoittaa tutkimisen ja oppimisen tapoja, joissa kunnioitetaan 

kaikkien osallisten kokemusta ja tietoa. Olisi kyettävä kertomaan muille omista 

elämäntapa- ja muista valinnoistamme ja oltava valmiita oppimaan erilaisia elämän- 

ja ajattelutapoja ja tekemisen tyylejä. 



– 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). 

 

Kriittiselle pedagogiikalle tyypillisen opettamisen tunnuspiirteitä 

 

– Panostetaan ja luotetaan opiskelijoiden ja opettajien uteliaisuuteen oppia 

todellisuutta, otetaan opiskelijat mukaan populaarikulttuuritäyteisten kuvastojen ja 

muun informaation tulkintaan, tuottamiseen ja rakentamiseen, ja tehdään tästä 

prosessista kiinteä osa koulutietoa. Ei riitä, että keskitytään vain valtavirran 

kuvatuotantoon: on analysoitava myös vaihtoehtoisia esitystapoja. Koulutilat tulee 

avata myös marginaalisille esityksille ja äänille (paikalliset ja riippumattomat 

tuotannot ja tekijät, kulttuurisesti syrjäytetyt), jotta viihdeteollisuuden 

kuvantuotantovoima voidaan haastaa ja riitauttaa. Näin kyetään entistä paremmin 

huolehtimaan opiskelijoiden kokemuksellisen kuvittelu- ja hahmottamiskyvyn 

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 

merkitysmaailmaa. Eräs opiskelijani kirjoitti mediakasvatuksen opintojen 

luentopäiväkirjassaan rohkaisevasti: ”Monille opettajille yksinkertaisesti teknisten 

laitteiden käyttö on kompastuskivi: niitä pelätään ja ei haluttaisi uhrata aikaa 

sellaiseen. Nykyiset oppilaat puolestaan ovat saaneet ’tietokoneen maun’ jo 

äidinmaidossaan! Voisivatko oppilaat rohkaista opettajiaan?” Yksi opettajien, 

journalistien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kulttuurityöntekijöiden mahdollisuus 

on kehittää omaa asiantuntemustaan tutkivaan ja reflektoivaan suuntaan; malleja 

neuvottelukeskeiselle tutkimukselle, jossa tutkittavia opitaan havainnoimaan 

lähietäisyydeltä, on olemassa toimintatutkimuksesta etnografiaan. 

– Pyritään aktiivisesti luomaan keskusteluyhteyttä koulun ja sitä ympäröivän yhteisön 

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

neuvottelut ja kansalaistoiminta tarkoittavat esimerkiksi luopumista television 

luomasta vuorovaikutusilluusiosta. Ihmisten tulee ensin alkaa kiinnostua paikallisista 



asioistaan, jotta he oppivat ymmärtämään uudelleen, mitä välitön kanssakäyminen 

toisten kanssa tarkoittaa. Siten myös välitetty informaatio asettuu oikeaan 

kontekstiinsa yhdeksi tiedonlähteeksi ja vaikutusmahdollisuudeksi. Opettajien, 

journalistien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kulttuurityöntekijöiden tulee olla 

kehityksen kärjessä solmimassa yhteyksiä koulujen, museoiden, kirjastojen, 

toimitusten, tietotupien, vanhainkotien ja palvelukeskusten välillä. Näin luotaisiin 

uutta julkisen keskustelun ja kritiikin 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. Jotkut 

pitävät prosessuaalista ja yhteistoiminnallista näkökulmaa vahvana oppilas- tai 

opiskelijalähtöisyytenä, jonka sitten ymmärretään tarkoittavan opettajan kokemuksen 

ja siihen asti karttuneen kirja- ja elämäntiedon vähättelyä. Kysymys on kuitenkin 

näköharhasta, jota (luokan)opettajankoulutus ja historiallisesti rakentunut 

opettajuuden eetos tuottavat. Se, että pyrkii pois “omasta” ehkä 

opettajankoulutuksessa omaksutusta näkemyksestä tai tahtoo avartaa 

opettajaskeemaansa, ei tarkoita, että perinteen tuottama valmis maailma tulisi 

välttämättä hylätä. Valmista tulee kuitenkin kriittisyyden nimissä koetella suhteessa 

epävalmiiseen ja siihen, joka ensin näyttää omasta näkökulmasta oudolta. Kriittisen 

mediaopettajan tärkein tehtävä olisikin rohkaista oppilaitaan kyseenalaistamiseen ja 

toisin näkemiseen. 

 

Standardoitu koulupedagogiikka – karrikoitu kuva? 

 

Standardoitu koulupedagogiikka – tai Freiren termein tallennuskasvatus (banking 

education) – perustuu seuraaville oletuksille: 

– Pysyvä ja koherentti minuus. Kirjoitustaito on historiallisesti ollut keskeisellä sijalla 

yhtenäisen minuuskäsityksen rakentumisessa. Lukeminen itsekseen ja päiväkirjan 

pitäminen tuottavat käsityksen yhtenäisestä, maailmaansa enemmän tai vähemmän 

hallitsevasta, minästä. 

– Kasautuva tieto ja vakioidut tiedonjärjestykset. Näitä tuotetaan uudelleen 

opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa, kunta- ja koulukohtaisissa 



opetussuunnitelmissa, oppikirjoissa ja opettajanoppaissa. Ne takaavat koulunpidon 

selvyyden ja säännöllisyyden. 

– Aineperustainen opetussuunnitelma. Se varmistaa koulupäivän ennustettavuuden ja 

järjestyksen pysyvyyden sen sijaan, että päivä nähtäisiin kokonaisuudeksi kuten 

teemaopetuksessa, ongelmaperustaisessa opetussuunnitelmassa tai eheyttävässä 

opetuksessa. 

– Tiedon siirtomalliin perustuva opetus. Tässä mallissa yksi (opettaja) välittää viestejä 

monelle (oppilaille) ja vuorovaikutus tapahtuu kasvokkain. Opettaja puhuu ja oppilaat 

kuuntelevat ja tekevät puhumisen perusteella. 

– Opettajien laatima opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma on opettajien laatima ja 

opetuksen suunnittelu tapahtuu opettajien toimesta ilman ajatusta siitä, että myös 

oppilaat voisivat osallistua opetuksen suunnitteluun (neuvoteltu opetussuunnitelma). 

Opettaja toimii opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilailla on illuusio toimimisesta 

opettajan toiminnan perusteella. 

– Koulun käytänteiden ja koulupäivän jakautuminen pre-aktiiviseen ja inter-

aktiiviseen tilaan. Pre-aktiivinen tarkoittaa ennen opetustapahtumaa tehtyä opetuksen 

suunnittelua, jossa opettaja oppii enemmän kuin yksikään oppilas inter-aktiivisessa, 

tiedon siirtomallin mukaisessa, luokkahuoneopetuksessa. 

– Opettaja sekoittaa tietämisen auktoriteetin ammatilliseen auktoriteettiin ja asettaa 

sen vastakkain oppilaiden vapauden kanssa. Opettaja on tietämisen subjekti ja 

oppilaat tietämisen objekteja eli kohteita. 

 

Kriittinen pedagogiikka ja kriittinen mediakasvatus 

 

– Kriittisellä mediakasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla sekä arkipäivän 

tapahtumat koulussa ja sen ulkopuolella että erilaiset mediaesitykset voidaan 

ymmärtää toisaalta yhteiskunnan (ideologian ja politiikan) ja toisaalta yksilön 

mielihyvän konteksteissa. 

– Kriittisellä mediakasvatuksella pyritään lisäämään mediatajua, eli sitä, miten eri 

viestinnän muodot toimivat, kuinka niissä tuotetaan tapahtumia ja merkityksiä. 

– Kriittisessä mediakasvatuksessa pohditaan mediaa esteettis-eettisestä näkökulmasta. 

Sen tavoitteena on lisätä toimintakykyä ja kriittistä asennetta ja valmiuksia 

mediaesitysten systemaattiseen analyysiin sekä mediatuotteiden tekemiseen. 



– Kriittisessä mediakasvatuksessa uskotaan, että media-analyysi ja mediatuotteiden 

tekeminen syventävät arkipäiväisen mielihyvän pohjalle rakentuvan mediasuhteen 

pohdintaa. 

– Kriittinen mediakasvatus on rajapinta, jossa mediakulttuurin esitykset ja asioiden 

yhteiskunnalliset järjestykset tulee ottaa mukaan luokkahuoneisiin ja käyttää niitä 

esimerkiksi hyvää elämää, oikeudenmukaisuutta ja identiteettiä koskevissa 

pohdinnoissa. 

– Kriittinen mediakasvatus on ’kokeellinen’ alue, jonka puitteissa voidaan uudelleen 

tulkita ja muokata koulun tavanomaisia pedagogisia käytäntöjä. 

– Voi olla, ”mediakritiikkiä tärkeämpää on astua kokonaan mukaan maailmaan, joka 

rakentuu visuaalisesti, ja yrittää sen sisällä uida myötävirtaan ja kokea ne asiat, joita 

ehkä myöhemmin pitäisi ymmärtää” (Varto 2006, 152). 

 

Kriittinen pedagogiikka ja eräitä suomalaisia kuvakulmia kasvattajan ja 

kasvatuksen tutkijan julkisen ja kriittisen tehtävän kannalta 

 

– Kasvatus Kauhajoen jälkeen… 

 

Maailman epäpuhtaus vastaan puhtoinen lähiöni- ja turvallinen agraari-Suomi -kuvat 

Makro ja mikro –näkökulmien nurinkääntyminen 

Nuorisotutkijoiden vastaisku & poliitikkojen pragmatismi 

 

– Kulttuurisodat 

 

Kristian Smedsin Tuntematon sotilas kytkettiin valtion virkamiesjohdon taholta jopa 

terrorismiin. Etenkin näytelmän lopussa oleva kulttuurivaikuttajien ja johtavien 

poliitikkojen kuvien ”ampuminen” ”Suomi on kuollut” -huutoineen herätti 

närkästystä. 

 

Poliisi sensuroi taiteilija Ulla Karttusen taideteoksen Neitsythuorakirkko lapsipornoa 

koskevan ilmiannon perusteella. 

 

Katariina Lillqvistin Uralin perhonen aloitti kansalaissodan myöhästyneen 

jatkonäytöksen. 



 

Kirjailija Jarkko Tontti muistuttaa, että ”yksi taiteen tehtävistä on yhteiskunnan 

kriittinen valottaminen. Se ei tee sitä samoilla keinoilla kuin journalismi tai 

tieteellinen tutkimus. Kun taide onnistuu kriittisessä tehtävässään, se hätkähdyttää ja 

herättää voimakkaita tunteita, jotka parhaimmillaan johtavat paljon perustavampiin 

muutoksiin kuin suorasanainen yhteiskuntakritiikki koskaan voi saavuttaa.” 

 

Kriittisen pedagogiikan tutkimus 

 

– Toimintatutkimus 

 

– Kriittinen diskurssianalyysi 

 

Norman Fairclough'n (1997, 75) sanoin, ”kieli on sosiaalisesti ja historiallisesti 

vaihteleva toimintamuoto, joka on dialektisessa vuorovaikutuksessa muiden 

yhteiskunnallisten alueiden kanssa. Dialektisella vuorovaikutuksella tarkoitan sitä, 

että se on muovautunut yhteiskunnallisesti, mutta se on myös yhteiskunnallisesti 

vaikuttavaa – tai yhteiskunnallisesti perustavanlaatuista. Kriittinen diskurssianalyysi 

tarkastelee näitä kahta kielenkäytön aspektia: kieltä yhteiskunnallisena tuotoksena ja 

kieltä yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

 

– Aikalaisanalyysi 

 

– Eletyn elämän tutkimus; ”mitä tapahtuu todella” 

 

Suomalaisten lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kasvuympäristöjen – 

neuvoloiden, päiväkotien, iltapäivätoiminnan, koulujen, nuorisotilojen, ase- ja 

siviilipalveluksen… – ymmärtämiseksi tarvitaan tilastonumeroiden lisäksi 

kenttätutkimusta, jossa kuvattaisiin suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden kasvu- ja 

kasvatusmaisema perinpohjaisella ja systemaattisella (etnografistyyppisellä) 

kenttätyöllä.  

Esimerkin tällaisesta tutkimuksesta antaa Pierre Bourdieun (1999) tutkimusryhmän 

massiivinen La Misère du Monde eli Maailman kurjuus. Se perustuu tutkijoiden 

laajalle yhteistyölle ja suureen laadulliseen aineistoon. Aineisto on kirjoitettu 



journalistisesti ja mosaiikkimaisesti, ottamalla mukaan runsaasti suoria 

haastatteluotteita jättäen ne sellaisinaan tekstiin, mutta myös teoreettisesti niitä 

tulkiten. Teos syntyi Ranskan valtiollisen eläkerahaston tilaamana 

köyhyystutkimuksena. Bourdieu ei kuitenkaan suostunut tilauksen mukaiseen 

perinteiseen tilastolliseen otantatutkimukseen vaan piti sitä rahan haaskuuna. 

Tilastoluvut eivät hänen mukaansa kertoisi riittävästi köyhyyden piirteistä. Sen sijaan 

olisi mentävä katsomaan ranskalaisen yhteiskunnan sosiaalisia käytäntöjä, elettävä 

niissä kuunnellen ihmisiä ja kirjoittaen kokemastaan tutkimusta. Vasta tämä auttaisi 

paljastamaan ranskalaisen yhteiskunnan sosiaaliset kipupisteet. 

Nuorisotutkimuksen ja sosiologisen mielikuvituksen näkökulmasta etnografinen 

tutkimus asettaa kiinnostavan kysymyksen nykykulttuurin informaatiotäyteisessä 

ympäristössä: miten kertoa eri yleisöille (päättäjille, kasvattajille, lapsille ja nuorille) 

tutkimuksen tuloksista? Olisiko tutkittava mainonnan käyttämiä keinovalikoimia, 

lyöttäydyttävä yhteen dramaturgien kanssa tai puettava tutkimuksen keskeiset 

havainnot vetävän romaanin tai kuunnelman muotoon? 

 

Ajattelevan kasvattajan huoneentaulu 

 

– Kasvatusta koskevissa keskusteluissa on lähdettävä maailmankuvallisista, 

ideologisista ja poliittisista kysymyksistä. 

– Kasvatuksen maailmassa, niin kuin tutkimuksessakin, päämäärät tulevat ennen 

keinoja; näin voi yrittää välttää välineellisen järjen ohjausta. 

– Kasvatus on tutkimuksellisia tarkoituksia varten ymmärrettävä laajasti; tutkija on 

elämän opetuslapsi. 

– Kasvatuksen alueella on tehtävä synteettistä tulkinta- ja ajattelutyötä, käytävä 

vuoropuhelua yli kaikkien rajojen, etsien ajatusten, käytäntöjen ja ideoiden eroja ja 

yhtymäkohta; on kirjoitettava epäsovinnaisesti, jos asia vaatii sitä. 

– Kasvatukselliselta kannalta yhden ihmisen kokemus on aina ’makrotaso’ ja 

tieteenalojen antamat näkymät ’mikrotasoja’. Kasvatuksen maailman on aina jo 

teoriapitoinen; mikään ei ole niin teoreettista kuin käytäntö. 

– Kasvatuksen maailmaa on tarkasteltava ennen kaikkea moraaliselta kannalta; 

ihmisen hyvän ja pahan – vastuun, solidaarisuuden välittämisen ja rakkauden, sekä 

mahlan, paskan, himon, vihan ja eritteen – näkökannalta; kasvatus on enemmän kuin 

oppiminen. Oppia voi murhaajaksi. 



– Kasvattajan on etsittävä ja esitettävä äärellisiä kysymyksiä, jotka vaativat 

taidollistiedollista oppimista ja kriittisen tietoisuuden kasvua. 

– Kasvattajan on kehitettävä itsessään ja muissa sosiologista mielikuvitusta. 

”’Ihmisen’ päävaara tänään on nykyisen yhteiskunnan hillittömyydessä, sen 

vieraannuttavissa tuotantomenetelmissä, sen poliittisen hallitsemisen verhotuissa 

tekniikoissa, sen kansainvälisessä anarkiassa” (Mills 1990, 18–19). 
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Kriittistä pedagogiikkaa verkossa: 

– Paulo Freire tutkimuskeskukset maailmalla: 

– http://freire.education.mcgill.ca/ ja http://paulofreirefinland.org/ 

– http://www.youtube.com/watch?v=pVz_AOFuZ_E 

– Keskustelu Paulo Freiren ajattelusta http://www.paulofreirefinland.org/wp-

content/audio/FreireHaastattelu240107.mp3 

– Tälle sivulle olen koonnut muutamia lähteitä kriittisestä pedgogiikasta: 

http://tutkimusmetodologia.wikispaces.com/Paulo_Freire_ja_Suomi 


