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Hanna Nikkasen ja Kimmo Jylhämön Urpo Harva -luento, Päätalo ls A1. 
 
Hanna Nikkanen on verkkolehti Fifin ja Kimmo Jylhämö Voima-lehden 
päätoimittaja. Fifi on Voima Kustannuksen verkkomedia, joka käsittelee 
päivittäin politiikkaa, kulttuuria ja vaikuttamista. Voima on valtakunnallisesti 
ilmestyvä yhteiskunnallinen ja kulttuuriaikakauslehti. Voima täyttää kuluvana 
syksynä kymmenen vuotta. 
 
Vuosittaisen Urpo Harva-luennon tavoitteena on herättää keskustelua 
ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja sivistyksellisistä kysymyksistä. 
Aikuiskasvatuksen professori Urpo Harva (1910-1994) tunnettiin 
aikuiskasvatuksen, kasvatusfilosofian ja etiikan tutkijana sekä 
yhteiskunnallisena keskustelijana . 
 
Urpo Harva-luennon järjestää Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos. 
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa! 
 
- - - 
 
Luentorunko 
 
MITÄ ON KRIITTINEN PEDAGOGIIKKA? 
 
 
JOHDANTO 
 
Tarkastelimme luennon aluksi niitä yhteiskunnan alueita, joissa kasvatuksen 
ilmiöt toteutuvat, joissa käydään kasvatuksellisia kamppailuja ja joissa yksilön 
on mahdollisuus vaikuttaa. Yksi kriittisen pedagogiikan keskeinen ajatus on 
tutkia ja luoda osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
 
Markkoiden alueella vaikuttaminen tapahtuu kuluttajavalintoina (”kuluttaja on 
kuningas”). Kuluttajavaikuttamista voi kuvata identiteettipolitiikan käsitteellä 
sikäli kun kuluttaminen kohdistuu identiteetin muotoutumiseen. Valtion 
alueella vakiintunut tapa vaikuttaa ovat vaalit.  
 
Kansalaisyhteiskunta on järjestöjen ja yhdistysten valtakuntaa. Niitä pidetään 
yhteiskunnan ’kittinä’ ja niiden kautta kanavoituu paljon ihmisten 
aloitteellisuudesta ja kansalaismielipiteestä. Se on tärkeä toimintakenttä 



tilanteessa, jossa valtion toiminta on epäpolitisoitunut ja se toimittaa 
”reformeja ilman reformeja”. 
 
Kriittisestä pedagogiikasta on esitetty lukuisia määritelmiä. Eräs tuoreimmista 
on tämä: 
 
”Kriittisessä pedagogiikassa – ja kriittisessä kasvatustieteessä yleensä – 
yritetään paljastaa, kuinka valtasuhteet ja sosiaalinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen epätasa-arvo tulee ilmi ja kuinka ne haastetaan niin lasten ja 
nuorten kuin aikuisten muodollisen ja epämuodollisen kasvatuksen monissa 
muodoissa.” (Apple ym. 2009, 3.) 
 
 
TEORIAPERINTEET  
 
Saksalainen kriittinen pedagogiikka: Frankfurtin koulu (Adorno, Horkheimer, 
W. Benjamin) 
 
- Valistuksen dialektiikka ”Moderni on pettänyt meidät” 
 
Latinalaisamerikkalainen kriittinen pedagogiikka: sorrettujen pedagogiikka ja 
vapautuksen teologia 
 
- Äänen antaminen äänettömille, maattomile, sorretuille 
- Video Paulo Freirestä http://www.youtube.com/watch?v=pVz_AOFuZ_E 
- Keskustelu Paulo Freiren ajattelusta: http://www.paulofreirefinland.org/wp-
content/audio/FreireHaastattelu240107.mp3 
 
Pohjoisamerikkalainen kriittinen pedagogiikka: eurooppalaisen ja 
latinalaisamerikkalaisen kriittisen kasvatusteorian integraatio 
 
- Video pohjoisamerikkalaisesta kriittisestä pedagogiikasta: 
http://freire.education.mcgill.ca/content/critical-pedagogy-tv  
- Yhdistää Freiren ja eurooppalaisen kriittisen teorian 
- Opettajan suhteellinen autonomia,  
- Kasvatus ja sosiaaliset liikkeet 
 
Anarkistinen kasvatus 
 
- Rejection of rigid structure and programmes 
- Suspicion of constitutions and blueprints 
- Rejection of majority rule (democracy) and management by consensus 
- Belief in small communities 
- Social justice and socio-economic equality 
- It is precisely that we are not altruistic by nature that  capitalism is live and 
well (at least in the surface). It allows oppression and exploitation to flourish. 
Thus the need for education proper; that is education which is based on co-
operation, solidarity and mutual aid, and which, therefore, helps to bring about 
and maintain an anarchist society. (See Suissa 2001, 635.) 
 



KRIITTISEN PEDAGOGIIKAN KLASSIKOITA JA SUOMENNETTUJA 
TEOKSIA 
 
– Karl Marx, Pääoma, Kommunistisen puolueen manifesti ... 
– Franz Fanon, Sorrettujen yöstä 
– Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka 
– Erich Fromm, Pako vapaudesta 
– Antonio Gramsci, Vankilavihkot 
– bell hooks, Vapauttava kasvatus 
– Ivan Illich, Kouluttomaan yhteiskuntaan 
 
Nykyedustajia: http://freire.education.mcgill.ca/content/important-figures-
emergence-critical-pedagogy  
 
 
KRIITTISEN PEDAGOGIIKAN PERIAATTEET 
 
Challenge Ideology 
 
The primary task of critical pedagogy is to challenge ideology and to set 
people free from the servitude of repressive ideas. But, as Brookfield reminds 
us, ideologies are hard to catch since they are tightly "embedded in language, 
social habits, and cultural forms that combine to shape the way we think about 
the world. Ideologies appear as common sense, as givens, rather than as 
beliefs that are deliberately skewed to support the interests of a powerful 
minority" (Brookfield 2005, 41). 
 
Unmasking Power  
 
In addition, a critical pedagogy is directed at unmasking power. Critical 
educators help people to read reality analytically and critically, and encourage 
them to act on the power that they already possess. "Adults learning the 
possibilities of their own power through sharing knowledge, experiences, 
tactics, strategies, successes, and failures" (Brookfield, 2005, 48) forms an 
important dimension of what we are calling a critical pedagogy.  
 
Overcoming Alienation 
 
A critical pedagogy helps students overcome alienation and creates the 
context for the struggle for human freedom, which can only exist in a non-
alienated world. As Brookfield notes, "alienation is antithetical to freedom, and 
the abolition of the former is essential to the realization of the latter" (ibid. 50). 
Alienation describes not only capitalist conditions but all the other forms of 
living that reduce human beings to commodities in the economy or 
infrastructure of capitalist society. 
 
Learning Liberation 
 
A critical pedagogy is learning about liberation. Although critical education 
emphasizes collective action, it reserves in its pedagogical agenda a place for 



reflective distancing. It thus sees momentary reflective privacy not a retreat 
from collective solidarity but a true revolutionary act, a deepening step into the 
real world. (Ibid. 51.) 
 
Reclaiming Reason 
 
Another task for critical education has to do with reclaiming reason (ibid. 56). 
An important element of reasoning is to direct it toward a good cause, to 
criticize inhuman circumstances, and to construct a better world. Reasoning 
concerns all spheres of life, and can take various forms. In critical pedagogy it 
can refer to basic literacy (reading, writing, math) as well as other forms of 
literacy such as economic, health, and media literacy. 
 
Practising Democracy 
 
Critical pedagogy is practicing democracy as part of the overall process of 
furthering political and economic transformation. Whatever the final purpose, 
critical education is always political in a strict and concrete sense of the term: 
"it is intended to help people learn how to replace the exchange economy of 
capitalism with truly democratic socialism" (Brookfield, 2005, 351). 
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