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Tutkirnuts t i ittv¡u päivåkoti lasten ti Ianteen hahrnottarniseen ia
-ui lanteessa toimimiseen. MittauksÍa varten iqsten
hahrnottarni nen on jaettu kahteen luokkaan. Ensi nnäk i n
todel l isuuden näl.remi nen ja si i nä toimirni nen siten. ettå
todel l isuudessa nåvttäå olevan pysyviä ob-iekte ja _ia torminnan
lai nalaisuuksia. Toiseksi tsdel l isuuden nåkemi nen -ia si i nå
toimÍmi nen siten. että todel I isuus on potentiaal isesti
muiuttuva ja uusia rnahdcl l isuuksia siså1tävå, Kolmantena
hahnottamisen -ia toimi nnan luokr kana on toimi nta irral laan
mui den ti lanteen ehdoista. jol loin ei tämän tutk imuksen
suhteuttavan rnittari n avul la at nå osata sånoa kumoaan
Iuokkaan toimi nta kuuluu. koska toimi nta on ni i n irral laan
rnuiden toiminn.an etenemisen ehdoista.

Newloni laista hahrnottarnista kåvtetäån svrnbol i na
hahmotuksesta, -iossa todel I j.suus jår-iestyy 1ãi nalaisuuksien
mukaan" Kasvati-rstieteessä ensimmäistä näkemvstä katsotaan
edustavan esimerl,< iksi kognitivismi. Piaget ja tavoittei den
pah jal ta nouse.ra tåsvatuå, Ei rrstei ni laista hahrnotusta
kåvtetåån svrnbo I r na hahrnotuksesta, _i ossa hahmotettava
svsteerni muotoutuu todel l isuudessa. Ei nstei ni laista
hahmotusta kasvatustieteÍssä katsotaan tässå tutkielrnassa
edustavan esimerkiks.Í Peltosen ja Freinet' n.
Ei nstei ni IaiseI la hahrnotuksel la vi itataan nirnenomaån taoaan
hahmottaa rnaai lrnaa, €i ni inkään sen avul la saavutettuihi n
fvsi i kan I ai naI ai suuksi i n.

Tutkirnusturlokset vi ittaavat si ihen. ettå systeemiä avaava ja
svventävä. vLror-ovai kr-rtukseen -ia havai tsi -iantarkastelunåkökulman suhteel I isuuden huomioiva(EinsLeinilainen) hahmottaminen voi.si olla -j sustavampi _ra
mvös rnuutoksen ja sen rnahdot l isuiuden helpornrnin huomioiva -jalrvväks¡zvå tapa nåhdä todellisuutta. Pysvvi in ob-iekteihrn.
kaavaan. pvsvvään tode I 1 i suuteen. " rnaai I maneetter i i n',perustuva (Newtoni iai nen) hahmottarni nen nävttåisi _iåyk iståvånlasten toimintaa ja kykvä havaita ja hvvåksvå tilanteessa
i lmenevät mahdot l isuudet. Lyhvesti: -ios rnahdol I isuutta ei
nåhdå tai hvvåksvt,å, sÊ ei mvöskäån ni i n heioosti tpteudu.
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ES I PUHE

Tutx irnuksen tarkoitus on saattaa kaava (teoria) 
_i a l,renttä

(kor-relaatiot) vuclrovàikutul<seen" -iol loirr voi ehkä svntvå

elåvä kuva rnuotoutuvasta tode] I isuudesta.

Luki_ian tehtävå on vaatÍva. siIlä hånen olisi rnvös

eiåvdvttävër absoluuttisen hahmottamisen ohel la rnvös

suhteell iseen hahrnottamiseen. samoin kuin mahdol lisuuksien

måållmaart. Minun tehtåvåni on ideani vå11ttåäkseni saattaa

i deani ni i n låhei ie luk i -ian hahmotusval i neÍstöä. ettå

ideoiden vå1ittvminen. vuorovaikutus. tulee mahdoliiseksi.

Toivon luki jalta oitkårnieI isvvttä _ia hr,zvåksvntäå

ouutteel l isen vuorovåikutuskykyni sietåmiseksi. Toivon mvös.

ettei tarkoitukseni o1e vaihtaa luki -iarr hahrnotussvsteemiå

omaani" Tåmån tutkimuksen tarkoitus on avata mahdollisuuksÍa

sarernrnalle vuorovaikutukseile. Vain vuorovåikutus on mittana

tå1 ie kriteeri 1 1e.

îämån tutkimuksen lähdevilttaukset ovat oneelmallisia. Ei voi

olla varma. hvvåksyykö Iainattava lainauksen annetussa

vhtevdesså. Esimerk iksi kognitivististen Iåhdevi ittei den

våhåis¡zvs ei kuitenlcaan tarkoita. että haluaisi n väheksvä

k:ognitivismin rnerkitvstä. Pikemmint¡in on kvsyrnvs siitå. ettå
tåmän tutkirnul<sen nåkökulmaan sooivia ]ähteitä lövtvi vähän

tai ne eivät påäasiassa tävtä tämån hetken tieteelliselle

1åhdekir-iai l isur-rdeI Ie asetettu-ia kriteere_iå. Toisaalta ei

haiuttu tehdä våärvvttå mui l le tutk i ioi l1e lai naarnal la hertä

vhtevksissä"joidenper.Llsolettamuksiaheeivåtehkä

allekrr_ioita" Tutl'lirnuksen ensimnräÍsen käsikir-i'ituksen

valrnist,urtt,ua icivsin Juhani Peltosen kuvaaman konsessiivisen

tiedekåsitvksen" Si inä Peltosen (19A7 " 27 ) mukaan olemusta

täsr-nentåvå ouitekuvio on ennemrnirrki n tuottamistaoahtuman

rakentamiskaavio. eil,rä tietvn kohteerr säåteIv-iär-iestelrnån

kaavio kuten koqnitivisrnissa- Tåsså tutkimuksessa o1 laan

peltosen kanssa såfnånsuuntaisilla lin,ioiila" Ïåssåkin

tutk irnuksessa nåhdäån todei I isuus mustouturlìåssa olevana ja

rnahdol l rsuul,lsien rnaai Imana, ei pys¡zvien teorioi den tai

1ai nalaisuuksien maai 1mana. Peltoseen nåhden oai notuseroi na

tåssä tutk irnuksessa ovat 'tämån hetken -ìa sen rnuotoutumi sen

hahmotl-amisen korostarninen. Si ltana tämån tutkimuksen

halrrnottanrisen -ia Peltosen konsessi Ívisen hahrnottamÍsen

väl i l1å seuråavåsså Peltosen kuvaus tutk imuksestaan. -ìohon

ouolestani voi n sman tutk imukseni osalta vhtvå. " o . Kai k issa

tu,tkirnukeissa tuI isi enrìen tutkimuksen aloittamista kvsvä'

pvr i tåänkö tutk imuksel la varrnentarnaan tietvn asian

tedenperä j.svvs" " " vai pyritäänkö tutk imuksel la etsimåån

jotain. -iota ei ole vielå edes olemassa...l¡iaikkein våhiten

ihmi nen tietää Iähivmoåristönsä arki.rutÍ ineista. . Tutkimuksen

var-i olla

es i ttåä

ets i måä n

tu ntee n

ei tar-vítse väittåä tosiasioita. våan ainoastaan

ni itä rnahdol I iseksi, Tämä tulos avåa mielen

edel leen uutta. Tosiasioi den väittämi nen tuottaa

si itå. että ni i nhån se on. mutta rnitå si itå

eteent:äÍn. Tållainen tulos tekee tutki -ian ahdistuneeksr.

Tutk i jan rniel ialan -ia tut,kimuksen vä1 isestä
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vLlorclvaikurtuksesta on alettu nvkvisin puirua uutena i lmiönå ia

iånlån tutkinlul.rsen suorittarnisen mvotå såå sen vai.kutelrnan"

et La tietvt tiedekäsitvkset tutk imuksen taustal la todel la

oh_iaavat mielralo_ia. (Peltonen Lqe7. 189-191. )

Ja miksi tiedernies ol isi noi.kkeus" Jokainen rhminen vapautuu

eIåmån avautuessä rnahdol l ísuuksien maai lmana" eikå

Ìainalaisuuksien rnåai Lmana. Tässå tutkimuksesså ei vain

es i tetä hyooteett i sta mahdo I I i suutta. våån ovr i tåän mvös

oerlrstelemaan vuorovaikutukseen ja tåhån hetkeen 1iittvvää

hahmottarnisLa. Ensinnäkin sitå pyritään oerustelernaan

todel I isuudel 1a: Li ikeratoihin. mahdol I isuuksi in. tähän

heLkeen -ia ti lanteeseen 1i ittvvå on rnuotc¡utuva taoa hahmottaa

tadel 1 isuutta"' Toiseksi serusteluna kåvtetåån rnoråål isia

nåkökohtía: Har-monian -ia rnahdol I isuuden hahmottami nen. e1

ni i den tavoi ttelemisen hahmottami nen. avåã hvvän

rnahdol l isuuden tärkei den _ja pos j.ti ivisten asioi den

edel leen ketiittämiseksi "

l"lm. Hirsjärveä.(1985" 2=) iainaten käsiIlå olevån

tutk imuksen f i, losof ista ai nesta voisi luonnehtia seurååvåsti.

Se on spekulati ivista si i nä mielesså. ettå ernoirian tiedot

ovat varkuttaneet teoriaosan rnuokkautumiseen. Teorian ja

emoirian suhdetta trerustel laan siten. että

todel l isuuskåsi tvstå (teoríaa) on rnahdol l ista soveltaa

kåvtänrrössä (ernr:r riasså ) . Normati ivisena tutk imuksen

Larkoituksenå on oerusLel1a lapsessa (svsteerninä) tät lå

lret Þle L i å o i r l erz ien 0ralldol, I i suuks i en runsåamrnån nåvå i t sern i sen

Larvetta. l.:o=k:a vasta rnahdollrsuurdeL håvåittaessa niitä

voi.c]aarr tietorsesti ecJiståä. l'.r'i ittisenå asoektina cln

koqnltrvjsmiin liittvvän clemassaolevien todelltsuuden lakien

ouutteiden clsorttarni rren" l.lriti ikki et ole itsetarkcitus.

vaan lai-koi tr-rksenà on perLislel la mvös nvkvhetÞlen kasvateista.

0lennaisra osai listuiia tutkirnukseni tekovaiheessa o11eeL,

onrån lar:srrvhrnäni lapset: Antti. Elina" Jussi. Kalie. lf ika.

Sarni" Sanrra -ia ïoni" Samoin kiitos tvötover-eistani

eritvÍsesti AnuI le. Hannul le -ia Ti inal le. Heídän kånssaån

vuorovaikuLuksessa ti lanteen ehdot vähitellen oudottivat

raskaat teoreettiset kehvksensä -ia Iähtivåt I i ikkeel le.

i{eille t<iitos.
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1 " JCIHDANTO

l(un uieni laosi Ieikk i l pal ikoi l la. pal ikat ovat oså

tociel l isuutta. _i onka muotutunliseen _ia testaukseen laosr

osal I -isturu" Analvyttisel le ai kursel le staattiseksi havai tussa

todel lisurudessa oal. ikka on ennenlrnínkin ob_iekti " _ioka

kåvttåvtvv tiettv jen kaavojen mukaan. Analyyttisel le

aikuisel le on ernpirian kautta kertvnyt ni in pal _jon

kckernutksia" ettå hän ei havaitsernassaan olernassaolevassa

todel i isuudessa aIa pohtia itsensä -ia tutuksi kokemansa

objçiktin suhdetta. Joidènkin ai'l.ruisten hahmotussvsteemiä

voi daan tåvdel 1ä svvl 1å sånoa strukturoituneeksi. Hahmotuksen

rnuuttarni nen on tä11ö i n ti i i ien l isååmistå olemassaolevaan

rakenteeseen" Objektren suht,euttamista oerustuksi i n"

PienelIe laoseile ob-iektin hahmottarninen on vleensä häi1vvå.

Pienr laoi ei tarkasti måårittele suhdettaan vmpåristôön.

Nåin ollen laosi voi koko ajan kokea tekevänså todellisuutta

-ia sen Iainalarsuuksia. Analyvttinen aikuinen sen si-iaan

ennernmi nk i n näkee maniouloivansa todel1Ísuuden

lainalaisuuksia. Tå11öin voi käydå niin. että ob_iektiivisen

todellisuruskuvån ornåava aíkuinen voi nåhdä olevansa valn

-i onkin lainalaisuuden alainen ob-i ekti tai hailitsevansa itse

muita objekte:a" Plaailma nävttåvtvv hallinnan. kontrollin ja

organÍsoi turnisen maai Imana.

?tenen laosen hahrnottarninen on enemmån keskittvnvt

¡!larrteessa taoahtuvaan to:.rnintaan. Koska Lapsen hahmottarnat

toirni ntasvsteemit ovat jaLkurvasti rnuotoutuvra ja ti ianteen

rnulkana vaihtuvia. on Iaosen hahmottamrnen,ia ulkoÍnen

toíminta koko ajan ti iví isså vuorovåikutuksessa" Muotoutuva"

-jal-kuvastí todel I isuuden i lmiöiden kanssa vuorovaikutuksessa

oleva hahrnottarnirren mahdoll istaa laosen nopeån henkisen

kehrLvl<sen. Aikuisen nåkök:ulrnasta laosi toimii

lvhvtnåkö rsesti ja puutteel. I Ísesti. Tähån hetkeen I i ittvvå

toimÍnnallrnen hahrnotus ei riitå ilrnan vuorovaikutuksen

kartuttami a kokernuksia"

Jos analv¡zttisen aikuisen tsdel l isuuden Iähtökohdat ovat

kovi n Liut<asti ki i nni naulatut, tåvt\zv todel l j.suuden

havartsemi nen si joi ttaa tåmån kehi kon sisåån. Analyytti nen

ihminen råkentaa struktuuriaan vl-rå hienosvisemmåksi.

Tällainen ajailisesti iíneaårinen oroanisoitunut

tsdel I isuuskåsi tvs on usei n pi tkåjånteistå. Kovi n pitkål 1e

kehitettv hienojakoinen struktuuri alkaa kuitenkin I i ian

pitkåIIe vietvnå jävkistää toimintaa. estäå kehitystä ja

uusien rnahdol l isuuksien nåkernistå" Siksi rnvös aikui nen

tarvitsee rnuotoutuvaa -ia tåmän hetken ti lanteen ehto ien

kanssa vuorovåi kutukseen 1 i i ttvvåä hahrnotusta.

Ihrniset ovat erilaísia ia erilaisissa ti lanteissa tarvitaan

Esirnerk i ks i loog isuutta

strrrk turro i tuurn

suhteel I isesti eri laist¿ hahmotusta.

vaatlvissa tehtåvissä on avuksi kvl.rv

L
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a iaLteluun. Taas esimer-kiksr LuovuutLa vaati.vissa tehtävisså

on avur[.rsi avoin su.htaurtunr inen -ia tämän hetken

mahdo I I i suurks i en' nakenr i nen. T i etee I t i sest i nå i tä hahmotuks i a

Z " SUIlTEEN HAHMOTTAf"II NENI

Jotakin voi olia olernåssa vain" mikåii se on -jossakin
voidaan tutkia maårÍttelemåI lå

ero-ia -ia vhbåiäis'¡vksiå. Pell<kä

ne _i a Lutkimalla toirnrnnan
Eurhteessa

o I enlassa

-ìohonkirr toise-'en" l"leÍdän vrnÞärillämnre voi olla
tulosben analvysi .j a

r i i tå. Koko a-ian on
loourttomasti eri laisia olomuoto ia" mutta -i os

eivät

fne emfne

-iohtocrååtökset eívät täI Iöin l<uitenkaan
oIe nriden kanssa missäån vuorovåikutuksessä. ne ole

her keämåttå avattava 'määr i te i måå. Bso i tettava rnäår i te I må
olernassa mei11e. Niin kauan kui.n ernme voi oI 1a vhtevdessä

Ju,¡a 1aa n.
oelkäksi. mahdol l. iseksi a rattelun aouvål ineel,rsi. ltläin voídaan

henk i.maai lrnaan tai vuorovaÍ kutussuhteessa
ehkä si irtvå lainalaisen ja mahdoi I isen (kaaoksen)

kåsítvl.rsernrne tuonouoleisesta oerustuvat urskoon. Emme voi
väl imaastoon. keskei Ie todel I isuuden muotoutumista.

havaita objektia. joka toimisi vain lainalaisuuden mukaan
Nähdä todel l isuus ei ni i nkåän rakenteen kautta kui n

i iman vuorovaikutusta ymoåristön kanssa.
vuorovaikutuksen kautta. Tåssä tutkirnuksesså etsitåån

vL{orovai kuLuksen mahdol I isuruksia.
ïämån tutkimuksen nolttopiste on suhde" Suhteen kuvaamiseen

on olemassa er i laisia kuvaustapo-ia" Tässä tutk irnuksessa

keskeinen tapa hahmottaa suhdetta on Iåhinnä

svsteerniteoreetti nen. l.'.irschenmannin mukaan svsteerniteoria ei

ole vårsí naisestí vhtenåi nen rnetodi tai optr1" joi Ia ol isi

vhtenåinen terrninolocia tai tutkirnuskohde. Ennemminkin

k:vsvrnyksesså on hedelmål l iseksi koettu tapa _iår jeståå tietoa

maai Imasta. Svsteemianalyvsi on supoeamoi käsite. Si i nå

tarkastelun kohteena on jokin pienempi osa todellisuudesta.
(Kirschenmånn t9F,4" 79-AL") Tässå tutkimuksessa pvrÍtåån

kuitenkin huornio kiinnittåmåän olemukseen eikå tretoon. Siitå

ai hetttuu. ettå mååri ttelv jen -ia todel l isuudesta i rrotettavien

hahrnstus jär jestelmien i isäksi tarkoituksena on rnääritelmien

avàami nen ja hahmotus jår -jestelmån I i i ttämi nen tåmärr hetken

7
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todellisrin ilmioihrn. Staattiseerr kurvåån si jorttamisen

sr.jasta tarl"roitus on suiatLaa kel-likko I iil.reradal,.si.

Bowler- i n mukaån vlei nen svsteernit-eor-ia on vritvs kehittää

svsteemeistä" Svsteerni nen a iatteluhvöovl I isrä vleistvksiå

kävttåä svsteernrsiå kåsitteitå pal -'iastaakseen soesial isoídun

tiedon kokonaisuul<sien vt<sevden sekä tar iotakseen

k;okonaisvaltaísen per-spekti ivin univer-sumi.n luonteesta ia

ihmisen Båikasta si inå. Tr-ad.itionaålinen nål,rernys pvsvvistå

todel I rsuuden ob jekteista kor-iaLaan vmmärtämå11å kokonaisuus

oreånlsoituna" -jossakin måår-in autonornisena. korkeamrnan tason

svsteernin osasvsteeminä. (Bowler' 1981. 1-9" )

Avres kuvaa Iapsen hahrnc¡ttami.sta-iun -ia vrnoåristôn suhteen

vä1 istå vuorovåikutursta. l'litå Bårernrnin oroanisoituneet

svsteemin ( laosen) infor"rnaation kulkua våi ittävåt

palautesvsteemit ovat" sitå paremmin lapsi kvken€e

hahmottamåån suhdettaan todel I isuuteen ja toimirnaan si i nå.

(Avres 1983" ) Tämån Lutkirnuksen keskeinen teerna on ihrnisen ia

hänen hahmotuksensa suhde todel l isuuteen, Tutk irnuksen

tarkoÍLus on irrottaa ihmiskuva ja toiminnan

kuvaurs jår -iestelmå

tradi.tiosta (vrt.

todel I :.sr-ruden pvsvvien ob_jektien

Newton) loouttomasti koordi naatisto ia

si så 1 täväån nåkernvkseen.

Todel l isuuden hahrnottarni nen Eysvvien ob jektien rnaai lmaksi cln

tåmän tutkirnurksen kåsitvl,:sen mukaan tiedol I ísta

9

hånntottarnista" Honevn nrukaan eoist-enroiooiset kvsvrnvkset ovat

-joi denk r n hermeneuti ikan edusta i ien rnukaan al istei.sia

ontoiogiselle tuikinnalle. Tämä nåkvv esirnerkiksi Heideggerrn

ja Gadarneri.n töisså. -ioissa lrermeneutiikka ei enåå oIe ta¡:a

tietåå. våån siitä tulee tapa olla olernassä (å mode cf

þe1nçr). (,Honev LqB7. 70.) Todellisuuden hahrnottarninen tåmä

hetkÍ kohtaanalla nähdäån tässä tutkimuksesså ontoloqisena

hahmottamisena" Eoistemolosia etsri. vastausta kysyrnvkseen"

mitä sn Lieto" Epistemologiaa voi daan oitää ontologian

eritvrstapauksena siinä mielesså. että se tutkii tiedon

ontoloqraa. Epistemoloqia tarkastelee rnaai lrnan_ tiedol l ista

hahmottamista taÍ pvrki i maaÍ Iman tiedol 1 iseen

hahrnottamiseen" Ontolosiassa taas on tarkoitus hahrnottaa

todel i isuutta tai avataan rnàhdo1i isr-ruksia hahmottarnisen

1ähentåmiseksi todel i isuuteen.

Hei degger pohti i absoluuttisen -ia suhteel I isen kåsi ttei tä.

Hånen rnukåanså absoluutti nen tarkoittaa alku jaan "ei

suhteellinen". Ja míLå tarkoittaa suhteellinen. kun sitä

kävtetäån tíedon vhtevdessä? Tieto on

suhteel I ista, -ios se on tietoa tåstå

tietoa jostak Í n rnuusta" Tämå tieto on

ensinnåkin ilmeisestÍ

tai si itä asiasta. eikä

suhteel I ista. koskå se

on suhteessa johonkin eikä _johonkin toiseen. TÍedon on

sanottu olevan vai n suhteel I ista ( i lman tietoa ornasta

suhLeel i i suudestaan) kun on -iotak i n. -iosta tieto ei tiedä

ml L,äån" Suhteel l i nen Lieto on sel iaista. joka ei. tiedä

kail.rkea mitå voi tietåå" Suhteellinerr tieto on vain

IU



måäräì I rsesli surhteel i ista. koska se tarkoittaa. ettei tiedå

kail<kea" mt nkå voi tíetåå. Vastaavasti. absoluutttsen tiedon

i dea ol isl mvös maärå1 I isesti absoluutLi nen. koska se

tar-kor ttaa kar ken sel laísen tietåmistå. -ionka voÍ tietåä.
(Herdeqqer 1ç88. I4" )

Sana ihrni nen on yleistys, -ioka I i ittyv sekå

olernukseerì (r:ntolooia) . että

T¿sEä tutk rrnul.:sesså on tarkor tus tarkastel la

er ni. r nkåån luornal la iånnite lai. nalai.suuden

oå r nvasto i n sul" aLtarna I I a 1 a i na 1 a i suuks i a ia

toirni nnal t ista vhtevttå todel l isuuteen.

nåitä krrteere_iå

avul la. vaan

etsimå11å

suu,reen (eoisternologra )

olemassa vain niin kauan kuinl uok i tte I uun. I hm i nenk i n

hän on suhteessa johonkin

csåsvsteernien" on oltava

on

toiseen. Mvös ihrnÍsen "sisåisten

vhtevdesså keskenäån. Ihmisessä

Salosen vrn" mukaan vleinen svsteemiteoria tutkii esírnerkiksÍ

psvkoiooisten -i a =o=raal ipsvkoloqisten ol-ganisoitu jen

jår jestelrnren vleisiå orni narsuuksra. kuten adaptaatiokvkyä,

itsesåätelyå. päämåäri i n suuntautunutta toimi ntaan svsteemin

kokonaisrakenteen -ia osajär jestelrníen hierarkísia suhteita.
'.

-iår-íestelnlån rnuutoksen dvnarni ikkaa -ine" Avoi n svsLeerni

muuttuu ajan kuluessa (vuorovaikutuksen myötä) siten. että

sen tilaa voidaan iuonnehtia paremmin sen ail<aisempien

kokemuisten orsånisaation l<ehitvksen kurn sen alkuperåisten

tilo:j en tåÍ kokemusten perusteella. Tåmå korostaa

kehitvshistorian. prosessin. etolooisen otteen rnerkitvstä.

Kehitvshistorian aikana srganisoÍtuneet kåvttäytvmisrnuodot

vai daan nåhdå sooeuturnrsyritvksi nä risti ri itati lanteissa.
(Salc¡nen vm" 19A2. 4-7 ")

tn varrnasti totta. että systeemiä voÍdaan paremrnin ymrnå r tää

kuínsen þrehitvshistorian kautta iirnenevänå prosessina

staatLisen ti lan svv-seuraus -suhteena.

tutk imuksesså ei haluta mi 11äån rnuotoa

Käsi 1 Iä olevassa

kurnota tätä nåkernvstå.

Tåmån tutkimuksen t¿rkoitus on etsiä taoaa hahrnottaa

svsteernín suuntautumisessa taoahtuva muuLos siten. että

tr-rIrsí mahdall iseksi ihmistieLeissä ihmisen näkerninen ornan

L2

tävtvV oI la olemassa vastakkaisia voimia. joLka ovat jossak i n

måär i n tasapai nossa: voimien -ionk i nlai nen tasapai no tekee

ihmisen måhdol l isek.sí. Ihminen rnuodostuu eneroiamuodoista ia

ni itå vhdiståvistä suhteista, _ìoi I Ia on tarpumus

tasasainoilla äårioåiden vä1i11å (vrt. esim. Piaqet).

Olennaista tåmån tutk Írnuksen kannalta on. nåhdäåniö "voÍrnå"

o¡zsvvinå abjekteina vai energiamuotoina. Nåkeekö ihmtnen

t,odel I isuuden kehikkoÍna (kaavoi.na" svrnboleina" teorioina.

oysvvinå lainalaisuuksina) vai nåkeekö hån ne

sotentiaal isesti muutettavi na Iuonnonoh-ielrni na (vrt. Peltonen

1987. 35) "

Ihmisen vmrnärtåmÍseksi tarvitaan 1isåksi nåkernvs jännitteestä

_ionkin kol.:onaisuuden -ia sitå vhdiståvån "suuremmarr

kokonaj.suuden" vå1i1Iä" Ihmisen tävhyv oila jossakin

suhteessa r-rll<ornaaÍl.rnaan. (vrt. esÍrn. BowIer- 1981. 1-9")
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o I ern i sensa sub iek L i na.

La¡'ko r tus o 1e oso i ttaa

Ehl< ä on svv tå korostaa. ette i

murr den näkernvsten olevan huono_i a tai

näkökulmal Ie

näkemisel 1e

våäriä" Perustelrrrra käsrilä olevan tutkirnuksen

on. että si i nå etsi tään vaÍ htsehtoa svsteemien

ob jektei na. Ai na l.run svsteemi n orqanisa¿Lisssa tapahtuvaa

rnuutosta verr ataan johonk i n pysvvään taursta i deaan. rnuutos

nävttävtvv vå1ttånrättä taustakehikon ehdoilla tapahtuvana.

Jos taustakelrikko ei vuor-ovåíku.tuksen ansiosta nävtä

rnuuLtuvan" se voi nåvttåvtyå obJel.::tín Iiikkeestå

r-i ipoumattornana sub-iekti na. Pysvván taustan kautta hahmotettu

I i itre asettaa I i ikkeen vå1ttåmättä al isteiseen suhteeseen

taustaan nåhden" PvsvvåsLå taustaorsanisaatrosta tulee taki.

-ipka nåyttävtvv r i ippumattornana terimi nnasta. Tä1 1ö i n

hahmottamisen osalta käy niin. että svsteernissä tapahtuva

1i ike nåhdåän lain murkaan oroanisoituvana. ïosiås1å kuitenkin

on. etLå sekå tausta että ab-iek t i ovat oså sårnaa

todel i isuutta. Vuorovarkutuksessa rnolemmat ovat

Botentiaalisesti nruuttuvia. Tässå tutkimuksessa vain

eriLalseen vuorovaikutukseen. Eslrnerkiksi opetus ei ole jokin

¿iettv pysVvå entiteetti " Jokai nen ihminen on todel I ísuuden

kanssa vuorovaÍ kurtuksessa omal 1a persoonal 1 isel 1a taval 1a"

Koska on kysvmvksessä kaksipuol inen vuorovåiicutus, rnyös

opetus toteutuu toirni nnassa jokaisel 1e ai nutkertaisel 1a

t,ava1Ia. IhmÍnen toiminnal laan rnuuttaa opetusti lanteen

ehto ja" Ihmrnen rnyös muurttaa todel I isuutta, Tåsså

tuLkirnul:sessa on vain tarkoitus selvittåä ihmisen

hahmottamisen yhteyksiä hånen toíminnan ehtojensa

rnuuttamiseen. Tarkoi tus on vai n etsiå sel laista todel l isuuden

hahmot,ustapaa, jossa i hrni nen voitaisi i n nåhdå myös

toeei l isuuden (teerian) I i ikerato-ien reuna.eht.o ja muuttavana.

Peltonen (1988. 42) kuvaa rniten jotakin systeefniá voidaan

hahrnotLaa kahde I 1a tava I 1a:

halutaan etsiå nåkökulmaa.

toimi nnan nåkemisen siten.

tndel l rsuucjen 1i ikerato -ia.

rnahdol I istaisi ihrnisen

MVOS

ol isi

ihrnÍnen voi muuttaa

1) Hahmottamispe- perusteet (eksìstenssieh_
rusteiden juon- dot) juonnetaan ¡o óieu.nÊa¡nrnen todellisuuden rakenteìsta

2) Tyypilliset Siirrettävissä oìevai to-hahmottamispe- del lisr.ruskuvat, uãi"isi[.u_rqsteet (eksis- mat, ,,raaka_aiáeen,, eñãäi.Ëensstehdot) käyttötarkoitukset, ¡ng.

Perusteet juonnetaan i.rrr.
el ämanaavi stuks tstô ja
-huol ista kãsi¡ uûsràt-
kaisujen ja -rakennel-
mien ideaksi

:f
Huo I estuttavuudet, rÌuu-
tospaineet, kauneust4ju,
aavistukset tuleúaisuuden
vaikutuksi sta, harmonian
taju, uneìmat, vapaudenkai-
puu, nuumori , jne,..

joka

a1-f5

Tårnä

TodelIisuus-
perusteisen
ajattelun y.dìn

3) Hahrnottamisen
ìntentio ja
funktio

4) Luonnostami-
sen alìa oìe-
yan gkeeman

funkt i o

KUVIO

Kognitiivisen hahmor-
tamisen pìirteet

Skeemojen hðhmottamisen funk-
tiona on ikui suusperus-
teiden etsintä kestoskee_
mojen ìuonnostajiksi

Luonnostuva skeema 9aìve-
lee todeì I isuuden uudel leenjärjestelyä sjten, että ro-
del ì isuuden muodot sðàvðt
itseâän toistavan tai kehit-
tävãn hjstorjan jokc kohteentai subjektin nãkökuìmasta

Konsessiivisen hah-
mottanìisen pi irteet .-

rnahdol I ista, JOS

Kasvatusi hmi nen pystvis i hahmottamaån

ja vuorovaikuturs ei voi ol Ia

skeeÍno-iaan i i ikkeenä.

sårnaå. jos ihminen toimi.i

ti lanteessa eri taval la. Ihmisen kehi.tvshistorian tunterninen

auttaa rneitå vmrnårtåmään toirnintaa ja toimimaan itse

oaremmi n. mutta tässä tutk irnuksessa halutaan I isåksi

huornauttaa. että errlainen kehÍtvshistoria Johtaå rnvös

13

... funktiona on ellilränti_
lanneperuste jden etsintä
kert¿käyttöskeemojen I uon-
nostani seen

Luonnostuva skeer¡a D¡lve-lee ennen kokemattcan
elãmãntodel I isuuden ra-
kentamiseen valmistautu-
mista ja yleensã varau-
tumi sta tuntemattom¿¿n.
Tapahtumðt syntyvät ja
ne rakennetaan vain ¡i_
nutkertai sesti.
Selvìytyninen on tärteiùn-
pää kuìn historian tekoja ihmetteìy.

Reason- el i todel I isuusperuste/jnen hahmottaminen
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Herdeooer antor juikaista teokserr "SeÍn und ZerÈ" kolmannen

osån ( 1975) vasta vi isil<vrnmentå vuotta þ;ahden ensrrnrnåisen

-iåIkeeri. mutta piLåä kolmannelle osalle kaavailtua t,ehtävåå

vhå tarpeelliserra "if our Dasein is to be stirred bv the

t-ìuestion of Bei nq" (Hei deqoer 198o) . Tämånk i n tutk irnuksen

tar-koituksena on saada l i ikkeel1e ihmisen hahmottarna

todel l isuus. eÍ ob_ie}<tei na. vaan

tarkoitus vorsi tåvsi n onnistua

tutk imu=ta eÍ tarvi ttaisi.

vuorovåikutuksena. Jos tämå

tai epäonnistua. tåtå

PÍaget selvittåä kir_iassåan. _iossa hån käsittelee lapsen

satturnan ídean alkuperåä. käsitvståån sviden ja satturnan

olernuksesLa. Hämen mukåenså vaihtoehdot. -ìot!a ovat eståneet
j asta konstruoimasta satturnan i deaa ovat joko lapsen olettarna

svi den vå1í nen vuorovai kutus i lman että h?r huornaa svi den

olevan ri ippurnattomia. tai svi den toisistaan rÍ iooumattornuus
' i lman ettå huornataan svi den våI istå vLiorovaikut,usta.

Toisaalta ri ittåvån suuri yhdistelmå elernentte-iä nåvttåä

tekevän ti lanteen suotuisaksi kausaal isten sår jo_jen

intuitiolle. joka sekå on vuorovåikutuksessa että on

ri ioournaton. koska tapahtumien jaksot on helposti

oerustettavissa i lman tarvetta kuvitella vksitviskohdi I le

íntentioÍta. Ongelrnana en siis rnåårite11å. havaitseeko laosi
keskel lå i lmeistä ob jektien sekoi.tusta sen kasvavana ja

peruut tamattomana ob-iektien seoksenà. vai - huol imatta

i lrneisestå eoå jår jesLvksestå kuvitteleeko lapsi eri

15

oþjektit

kautLa '

vhå tÕisi i nsa kvtketvi ksi näkvmåttönrien vhtevksien

(Fraoet & Inhelder L975. 1-2")
llr

i

r ELi Piaget sanclo sattuman hahrnottarnisen oerustuvan rnielestäni

aivan oixein vurorovaikutr-rksen håhmottarnisen puuttumisel,isi . Ja

sen -iåikeen Piaqet tutki i ¡ miten Iapsen kyvvttörnyys navaita

vuorovåi. kutus våhenee I Tåi I ö i n kåsi tvs sattuman osuLrdesta voÍ

vak i i ntua. llutta suhtee 1 I i nen hahmottarn i nen oerustuu

vuorsvåíkutui.:sen ídeaan. lfiten Einstei.n olisi vclinut

ennakoida valonsäbeen taiourrnisen aurinqon Iåheisyydesså"

el lei hån ol isi havai nnut pai novoirnan -ja valon val i t ig

oiilevåä vuorovåikurtusta. Piaget tutkii objektien kautta

hahmottuvan rnaåi lman konstruoirnisen kehitvstå. Nåi n oI Ien

Piaqet'n tuloksetkin iiittvvät tåhän. Sarnoin on

analyvt,tisvvteen oer-ustuvan tieteen laita. OBJEKTi IVISUUTEEN

pyrkivån tieteen tulokset,kí n ovat t,aipuvaisia poh jauturna¿n

ob-iektien kautta ral.lentuvaan måai Imaan.

lYikå on käsi1'1å olevan tutkirnuksen. todellisuudeiì ja rnoraalin

välinen suhde? Todellisuus on ensisí_iainen. mutta

rnoraål isel la toimi nnal laan ihmi nen on vuorovaikutuksesså

Lodel l isuuden muotouturnisen kanssa, Moraal i l larnme ernme voi

määrittåä vuorovaikutuksen perusolernusta. mutta rnoraa1 iseI Ia

toírni nnal larnrne voÍmme osal l istua vuorovåikuluksen

1i i kerato jen rnuotoutumiseen. Hoffmani n rnukaan Ei nstei n

sanoo: "uskon sp i nozan Jumalaan -ioka näyttåytyv såånnö 1 I isenä

olevaisen harmoniana. ei jumalana joka omistautuu ihmisten

1ä "



kolrt-alolle -i å toininnalIe." seur-aåvanå vuonna Einstein

l<ir-iortti: " l"lerdan tåvtvv...þrohdelIa arvo.ia -ia rnoråalrsia

velvol.Lterta ouhtaasti ínhimillisinå onqelrnina Lårkeimnånä

rnhirnill isena onsel.måna.'' (Hoffman lgBó" g5, ) r¡,varrttifvsiikl<a

on ktritenkin osoittanu¡L" ettei edes fvsli[<assiå ole c]Iernassa

ob-jekti ivista todel I isuutta havaitsi ¡asta ri ippurnatta.

l-loraal i nen rhmr nen osal I istuu' todel 1 isuuden rnuotoutumiseen

osrttai n rrrorååi i nsa mukaisesti.

Markovån rnuk'aan luonnontieteet olivat 17oo-Iuvui le saakka

olennainen oså fi Losofista par-èdiornaa" Esmer-kiksí Descartes

-ia Newtonilainen dvnarniikka olivat osa sårnaå parådigmaa.

Deseartesin noh.ialta nouseva Newtonilai.nen iuonnontiede
kehittvi kuitenkin f i losof iaa nooeanirnin. Tieteell inen
a-iattelu oI i. kaukana edel iå f i Iosof iseen spekulaatioon
verrattuna ja tieteell iseen toirnintaan ki innittvneet rhmiset
eivåL enåå olleet tietoisia siitå. että heidån havainnoillaan
o1í tiettv f i losof i nen nåkernvs" sen si. -iaan väitetti i n

lucnnontieteen olevan tåvsi n ri ippumatonta fi Iosofiasta.
(Markova 19A2. 5")

Tämån tutk imuksen nákökulma on" ettå todel. l isuus on ai. na

ensisi.-i ainen. rnrrtta oså todellisuutta ovat mvös ihmisen
hahrnottarnat nrclraal iset rnerkitvkset. f.,oska ihrnisen rnoraal i
i Irnenee hånen toirni nnassaan. on moraal i -iotal,l i n todel l rsta.

pieLar''inerl kuvaa Sornozan käsítvstå el invoiman

kæhrtcvnrisesLä. Tämä kuvaus sooiÍ hvvrn t,ämån tvön

fiaraaliseksi etsinnän suunnaksi" lfitå enemrnän vksilö e1áä ja

toimi i ulkoister-r sviden vaikurtuksen alaisena. sitå

oåssrrvisenlot ltän on" sitå vähernmån hån itse vaikuttaa

siihen. mitå hän kokee -ja Luntee. mitä tavoittelee. rniten

e1åmänså viettäå. Eritvisesti elinvoirnan kannalta kielteÍset

ul l<oiset vai kurtteet tel<evåt oassi iviseksi. : Í hmisen omå-

aloitteisuus tukahtuu ja ti 1a11e tulee rnåsentuneisuutta.

ahdistusta ja våiinpitåmättömvvttå" Ihmisvksitö on sitä
-'tåvde1l isernoi, mitä parernrnin hån pystyy toteuttamaan

mvótäsvntvisiä taipurnuksÍaan. ts" mitå suurempi hånen

sisäi nen voimansa on suhteessa ulkoisi i n el i nvoimaa

ehl<årseviin vaikutuksiin" Koska iIo on siirtvmistä

nienemmástå suurernpaån tävdei I j.svyteen. i 1o tarkoi ttaa

Spi nozal la sisåisten voimien kasvua. omaehtoista itsenså

kehittåmistä" vitaalisuuden 1isäåntvrnistå. Elinvoima.

kehr ttvmi nen _ia i io kuuluvat erottamattornasti vhteen"

(Fietarinen 1988" )

Jos i hmi nen esimerk i ksi hahmottaa todel 1 ísrrutta e1 i nvoimaan

i i ittven -ja hän koko a-ian hahmott,amÍsessaan -ìa toimÍnnassaan

avaa ja syventää el i nvoiman mahdol I isuuksia. morååi ista on

tullut clse todel I isuutta. Irrottaessårnrne.moraalin

todel l isuudesta se nåvttåvtvy aÍna kuoi leena miel ipiteenå.

lforaal i n todel i isena voi vi irne kädesså hahrnottaa tåssä

hetkesså rnuotoutuvassa nraai lrnassa. Tåmän tutk irnurksen
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mor,edi isena jcrht.otähterrå on

rnaåi lrnaan l r ittvrninen"

oos i ti. rvi seen mahdol I isuukslen

E1åmån Larkoi tusta en vaikea tutk ia tär rå hetker. rå
var l itsevar la ihrniskurval la" koska se perustuu pvsvvien
tsdellisuruden ob-jektien traditioon" Elämån tarkoitus oR tässä
hetl.lessä oleta nterk itvssuhcle. jc¡nl.<a ¡rmmårtårniseen pvsvvä
koordinaatisto ei riitå"

j " ÄÄRETöl\ l',1ÄÄRÄ t.OCIRD i NAAT I STOJA

Tr-rtkr.i an autornaattinen pvrkirnvs måiarittåå lasten toirnlnnan
ksordi. naat.isLo omasta nai.: ökulrnastaan Lulee sattuvasti i imi
l"rorehousen (1gBg) esitvk'sestå,,Fil0sofiaa laosiI1e,,"
llorehouse kuvaa vhdvsvaltalaisLa ooetusoh jelrnaa ( IApC) " jossa
pvritaån kehittåmåån clpoi laan a-jattelurtaito-ja. Esimerkiksi S_
7 -vuøtiai I 1e raosi i 1e opetuksen tavoitteena an orvaltaa
tiedorhaurn oeruspi rrLeitå. ku.en nåennåisen 

-i a toder l rsen
val inen €ro' vþ:sikön -ia monikon. osat -ia kc¡konaisuuden.
vhtenevä i syvdel _ja erot; pysyvyyden _ia muutoksen sekå
rnuruttoksen _i a ilasvun. Lapsen on mvös tarkoitus oppia. eLtå
nårnå 'nvaL onnistuneen a-iattelun Derusedel lvtvksiå. (Morehouse
1?8Ë" )

Esj.mer"kk itaoauksessa arkuisel la on olernassa jokin ajattelun
kehi kko (f i 10sof ia. tieto) . -ionka hån haruaa iskostaa rapsen
mieleen" Mutta esirn" piaget (1g70) korostaa tiedot r isten
skeemo-i en hrstorial I ista luonnetta (geneettinen
eoisternol0qia). Tieto on luonteeltaan kehittvvåå. Tietaa ei
-sínanså ole olemassa. våan skeernat muuttuvat kohdusta
hautaan" Nvt rrorehouse haluaa si irtåå onån forrnaal i n
ajattelunsa esioperationaar isessa vaiheessa olevaån rapseen.
Mi tæn ol isi kåvn¡zt Ei nstei ni n suhteel r isen hahmottamisen. JoslYorehouse oi i si c¡nni stunut paråntamaan Er nstel ni n
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a -iattelutar t.o ia esirner-krksi iskostarnai 1a hånen rnieleenså

pysvvvvden r dean?

Petå-jå kuvaa Einsteinin ja suhteell isuusteorian kehitvst'ä:

Lansen havaintopoh-iainen. perseotuaal inen tilakåsitlzs

kehittvy Iaosel la useita vuosia aikaisemmÍn kuin

käsi tteel l i nen. korìseotuaal i nen. ti iakäsitvs. Lapsen

ti takåsitvs perseÞLuaal isen varheen Iopussa on tieteel I isesså

mielessä korkeatasoisemoi kui n hänen geomeLrian tunni I ia

våh i te I I en ooo Í marrsa konseouaa I i rren t i lakäs i tvksenså.

Ei nstei n kertoo Petå-iän mukaan rnietti neenEå ti Ian

suhteel I isuutta -ic¡ laclêuudessaån: "Mi nun å1vI 1i nen

kehiLvkseni ol i mvöhåsså, -j a sen takia aloi n pohtia avaruuden

ja ajan ongelrnaa vasta vaiheessa. jossa normaali lapsi on jo

vieraantunut tå1laisista pohdinnoista. " Einstein kertoo

opo i neensa Ðuhumaan t-aval I ista mvöhernmi n ja tottuneensa sen

takia a-iattelemaan arstikuvín -ia rnrn. l ihastuntr*in. Ts. hänen

kehitvksessåån si i rtvmi nen havai nnol I isesta käsrtteel I iseen.

kuval I isesta sanal 1 iseen. perseptuaal isesta konseotuaal iseen

a-iatteluun ja i lmaisuun vi ivästyi si inå måårin. ettå hän $

kaLsoi omaksL{neenså suhteel I isuusteoreettisen a-iattelutavan

jo tuossa vaiheessa. Einsteinin mukaan ti 1a. aika ja rnaterra

ovat -iokaisel le laoseI le sårnan ulkoisen todel I isuuden

toisiinsa sulautuneita ulottuvuuksia. kuten

suhteel l isuusteoria asian esittää. Norrnaal i lapsi kä¡ztLåytyv

tåmän mul<arsesti. (Petåjå L942. 1O.)
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¡oreltousen ovsvvien koc¡r'dinaatisto jen kehikkoon ei Einstern

sovi. Laosetì =ensornotorisissa. toimi nnal I isrssa skeernoissa on

ehkå sel laista ainesta.. -i onka vain harva aikuinen ovst¡zy enåå

t i eto r sest i mtt i sLamaa n puthumattakaa n formaa I r sta

esi ttämr sestå.

Toimi nnai I iset skeemat asettavat fi losofei 1 ie eri laisia

haasteita. Heidän ei tulisi aina niinkåån oohtia. miten saada

ofna f t losof i nen keirikkonsa si irrettvå lasten kehil<koon. Koko

asetelrna tul isi osata t:äåntãå oåi nvastaiseksi. Fi losof it

voisivat etsrä oikean merkitvksen juuria niiden

valmisturnrstaoahturnasLa. toirni nnasta el i tåstå hetkestå"

Voitaisiini<o ajateila sensomotorista filosofíaa" Niin tiedon

kuin olemuþ<sensakin ouolesta ihminen kehittyy toiminnassa.

vuoÍ-ovåiktrtuksessa. olennainen elårnåån iiittvvä skeerna"

toiminta. oñ -iuuri ti 1an" a jan -ia rnaterian vksevttå. Aikuisen

olisi silloin osattava nåhdä lansi mvös tåssä -ia nyt. Lapsuus

ei si i loi n enäå ol isi vain aikui.suuteen _iohtava väi ivaihe.
vaån todel l isuuden rnuotoutumiseen osal l istuvaa eIåmåä. Laosi

toimi i tåssä -ia nyt. Hånen todei i isucrtensa rnuuttuu hånen

toirnirrtansa seur-auksena sarnoin kun hån itse muuttuu

vmoäristön k'anssa vuorovai kutuksesså. Hänen toimi nnai I isíssa
skeerÌoissaan on sel laista ai nesLa. jota ai kuiserr abstraktei ne

skeernoineen on vaikea tavoitt,aa. Toiminte -ia vuorovaikut.us

ovat todel I isuutta. abstraktít kåsitteet ai noastaan ni i den

pvsähtvne i tä l<uv i a. Laosi on kokonaisvaltaisesti kiinni

on hahrnottamisessåan vhtå vmoäristönsåtässä hetkesså ja hän



l"ranssa. l-laneI Le ei aI.e vÍeIå

ver-kí,:oa. -ioka eståisi. häntå

tcrirni nrral I isi a (suhteel I iserl

kehi ttvnvt abstraktien skeerno jen

kohtaarnasta omia sensornotor isia.

hahrnoi-tami ser'ì rnukais i a ) 
"

Mor enoL(se vo:. da.rn nähdå Peltosen ( lgBB) kuvaa4an

írtLer aktionismi n edusta.iana. Transal,:tionrsrni Laas voi daan

nåhdä todei l isuurta 1åhestvvånå hahrnottanrisena (vrt.

Ei nstei n) .skeerno-iaan. Eiåmä -ja todel I isuus nävttäytvvåt håneI le ehÞ¡ä

oal jaarnpina. Elårnän suhteellisuuden idea saattaa vä1íttVå

håne11e suoraån" Svmbol i nen skeerna Piaoet' laisessa mielessä

rnerkitsee,3rnå -'ionkinlaista pvsyvvyttå (struktuurin

rnuodosLumista), -ioka nävttåä -iohtavan kohti Newtonin

absoluurttisen avaruurderr mallia. Fieni lapsi on olernassaolon

-ja rnaailrnankaiþrkeuden lähteitlä. Ehkä vain toiminta syvästi

lapsena ko¡çernal la voi daan aikuisena luoda syväl1isiä

todel l isuutta vastaavÍaa skeerno ja todel I ísuutta kuvaarnaan.

Lapsi !rr-vitsee svviå kokemuksia toirninnasta siksi. ettå hån

aikuisena voisi vleenså kokea mitäån rnerkitvksel l isenä.

toimivansa rnuuta kuí n abstrtakti na sivustaseuraa jana. Jotta

ihrninen voisi tuntea elåvänså, hänen on joskus tåytvnYt saada

kokernus e 1åmästä.

Ei nstei ni n suhtautumi nen Morehousen kaltaisel Ie opetuksel 1e

nåkyv hånen vastauksestaan erää1 1e opetushaluisel 1e

kasvatta jaI Ie: "Sil.;si hi l l itse tempperamenttisi ja såi Iytä

kåsikirjoituksesi po-jillesi ja tvttårillesi -jotta he saisivat

lohdutusta si itå jéi oI isivat oi ittaamatta ( not give a damn)

opetta-i iensa ouheista tai kåsi tyksestå heistä. " (Ei nstei n

1949, 2L . )
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Peltosta.soveltaen

kahtia-iako. teorian

suhteu Lus -i chonk i n

KAAVAAN SIDOTTU HAHMOTUS
( KASVATUS )

Perustu.u lilewtoni n lai nal aisr_ruk-
sien kautta hahrnottuvaån
maailrnàån

Tu I eva i suus -i a rne nne i svys
ovat ensisi _i ai.sra hahrnotusta
ohjaavia skeemoja

Hahrnotus on luronteel taan
eoisternologista

Hahmotuksel 1a on vhtevksiå
k:oqnítivismi i n. interaktio-
nivisrniin

Tieto ja tavoi te -johdetaanje oienrassaolevista r-akenteista.
-iol Ioi n tietvt reLlnaehdot
on aina nähtåvä ovsyvinå.

lYuutos vo i daa n hava i ta va i n.
kun se sopi i asetettujen
ÞerLrsIåhtökohtien sisåån

Prosessi hahmotetaan lasku-
toimitukseksi, _iohon vastaus
1övtyy kaava oikein toteut-
tarna I 1a. on I övdettävå kaava(vrt. Einsteinin kuvaus kvant-
tÍfvsi ikasta 19ó5, 217)
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seuraavåsså on jaotel tu tämån tutk irnuksen

suhLeutus -iohonk i n to i seen. hahrnotuksen

toiseen.

SUHTEESEEN SIDOTTU
HAHMOTUS (KASVATUS)

Perustuu EÍ nstei nÍ n vuo-
rovåi kutussuhtei den mukaan
hahmottuvaan maai lmaan

Tåmä hetki on ensisi _iainen
hahrnotusta oh-iaava 1åhtö-
kohta '. .

Hahrnotus on I uontee I taan
ontoiogista

Hahrnotuksel Ia on yhtevksiä
konsessi lviseen hahmotta-
miseen (vrt. P.eltonen
198Ê)

Toiminnan olemus _iohdetaan
tätä hetkeå avaarna I I a -i asvventiírnåiiå, _ioIloin 1å-
hestytäån todel t isuutta

['luutos on mahdo i 1 i sta hah-
mottaa. kutn hava i t aan
vuerova i kutus

Prosessi hahrnotetaan suh-
teel i iseksi todennåkö i-
svvdeksi. joka mahdol I i-
sesti muuttuu ja _jota voi-
daarr rnahdol I isesti muut-
taa. on liitvttåvå luon-
nonjär jestelmåån (vrt.
Peltonen 1988.35)



I'luutos f.aavarì Þe!-usteel 1a
saadussa Lu I olrsesså on vä I l-
tårnåttå l-råiriö tai virl'te

Tiedol I rsessa hahrnottamisessa
harrnonia nävttåvtvy entropian
toteeitu.misena. jol Ioi n rnaai lrna
on ovsvvã ti Iastol I i nen kesl.ri-
år-vo" Olernassaolei,asta todel I i *
suudesta voi daan laskea keski-
år'vo"

Tiedon, kaavan tai Iai n hahmot-
tarninen rrrcittaa bodellisuLr-
desta -ionkin abstrakLion

Abstraktion avul Ia rnaai lrnaa
hahmotettaessd rnååi lmaa kat-
sotaan p_rzsvvlán l<oordí naatis-
iåpi

ïiedsI l i nen hahrnottamÍ nen
I isäå vål ittvneisvvtl-å.
kvtkentöjå

Pvsvvän koordinaatÍston iåpi
katssLtaessa Drosessi I 1e
sn aí na c¡lernassa tietvt pysy-
v i ks i hahmotetut reunaehdot.
_icll loi'n vci daan ai na havai ta
vain svsteemin sisåinen oreå-
nisoÍtuminen

Jos vo i cjaa n hava i ta va i n svstee-
si n sisäi nen organisoi tu.mÍ nen.
tarvitaan uusi l.rocrdi naatisto
svsteemi n uI i<oisi 11e vuorovai-
kutuksi I 1e

Tiedol i i nen hahmottarni, nen -iohtaa
ti I annespesrf ivden onqelinaan: mi t,å
tarkernmi n l<oordi naatiston sÍsäi-
nen orosessoi nt i ana I yso i daan
_ja kaavoitetaan. sitä u.seampia
koordinaatisto-ia tarvitaan ti lan-
teiden eri laisuudesta iohtuen"

ylitä useanro j.a koordi naatisto ja
tarvitaan. sitå vaikeêm0i on
I i i ttvä to de I I i suutee n, hava i ta

Muutos orosessi n etenen¡i-
sesså on rnahdol l isuus uu-
tee n

Olemuhsei I isessa hahmotta-
misessa harnronia nåvt-tä'¡-
tyv kai l.: en .vkseyden -jaja erítvisvyden såmånai-
l,¡aísena mahdol I isena
mue¡tourtumisena. _ìol loi n
maai lrna nåyttåvtyv
nåkökulmasta ri ipouvana"

Li i l.reradan hahrnottami nen
on c.lÍnan hahmotussvstee-
min tiittåmístä todelli-
suuteen

Pluotouturn i sta hahmotet=
taessa rnvös koor di naatisto
muultuu, onhan kvsvmvs
vuorovå i kutuksesta

Olemuksel I inen hahmotta-
mineR.on avååvåå.
vhtevksiä luovaa

Vuorova i k utussuhteesee n
kesk ittvmät iå sÍsåisen
-ia. ulkoouol isen kåsit-
teet tulevat yhå tarpeet=
tomarnmikEi

Tätä hetkeå 1ähestvvä hah-'
mottarn i rren antaa va i ku-
telrnan Þåradoksaalei sta
totuuksista: tåmä hetki on
i ku i suus. äärettöm¡zvs mah-
tuu pisteeseen

Olernuksel l i nen hahmotta-
mÍnen _iohtaa er-äånlaisen
universaal i n svsteerni n
kehitt.vrniseen. Koordi naa-
tisto-ien määrå -ia voÍrna
vå he nevåt

l.(oordi naat istot. t i edoi I i -
set kaavat _ia Iainalaisur-i-
det våhetessåän ooistavat

srtrrä ilmenevä 11j.ke ja muutcs

KUVIO 2 Kaavaa n -j avertai lua

ninlilaout liikl.: een edestå.jol loin vuol-ovaikutus n;rl
k vy se I þr eåmpå nå

Tiedol I i nen hahrnotus on asioi _
den torsiinsa kvtkernistä. rnaarl_
rnaå sul keva _ia kaavoi Ltava

Itse suhteel i isuusteoria kaa_
voineen on osoittautunut riit_
tämåttömåksi todel 1 isuuden ku_
vaa -iaks i

Lai nalai suudet oVat vleisLvt<siä 
"

_i otlra koskevat rvhrniå. ei vksi_töitå" Kuvataan tÍ IastoL i isiatodennåköisvvksiå I akei na"(r,rt. Eins,!ein lgó5, ZL7)

Todel 1 isuus ja sitå ohjaavatlainalaisuqdet eivåt ole
kes ke nàå n vuorova i kutuk sessa

Kvanttifvsi ikka cln kaavarnarstehahmcttamista.. jos ti lastoit lsettgdennåkö i syyder nårrdåa; 
-;;="_

vinå lakeina"

Tässä tuti< i rnuksesså t i eto, kaðvå.
,abstraktio. pvsvvå koordi._;;;;;;.kehi kko _ia Lak Í kuvaavar =;;;;;_""'misså i lmenevän 1i i kteen t i*to.^_tumi sta hahmottarnisessa l *.,r_nantarnaan muottiin

Suhteei l i. nen hahmottami nenon Ei nstei nr n mukaan lai n_
a la i suuden our karn ista(Kuznetsov 198S. LÕ7)

Yleistvkset ovat poten_
tiaal isesti avaurtuvia.
rnahdol I isuuksia sisåltå_viå

Kvantt i fvs i Í kan erås tut_kimustulos oñ, että to_dei I isuuden havaitsemi_
nen on aina looulta vuo_rovåikutusprosessi.
Kvanttifvsi ikka onosoittanut ihmisen LodeI_lisuuden tekj_iåksi.
l'..vanttifysi ikka on suh_teel 1 ista hahmottamista.
_ios ti lastoi I iset toden*näköisvvdet nåhdåän
rnahdol I isesti rnuuttuvana
i i ikkeenå.

Suhde. luonnonjär¡estelmå.
vuorovàikutus Ja muutoksenrnahdollisuus kuvaavat ta_nåå hahmottaa svsteerni sÍ_ten. ettå kaava sulaaavautuvaksi ja svvenevåksiprosessiksi.

OlemukselIi.nen
skeerno ja åvååva
tåvä orosessi

hahrnotus onja svven-

suhteeseen perus'tuv i en hahrnotus tapo _ì e n
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4. ELAIYÄN SUHTEELLISUUSTEORIA

Fiaqet (197o) osoittaa qeneettisesså epistemologiassaan

valaisevasti " mitå on tieto. Tieto on historiaan"

kehitvkseen. sosloqeneesi in I i ittvvåån orosessi in oerustuva

slieerna" Ple emßre nåe kvnåå sellaisena kuin se fvsíkaalisena

svsLeemÍnå i lmenee" -våån ornan kehitvshistorianlrne (.iohon

olennaisesti Iii.ttyv koko kulttuurrn historia) arkana

svntvneiden rnerkitvs-iår-iestelmien värittåminä. Tämän

orosessin selvittäminen on oIlut esirnerkiksi fenornenolooian

_ìa kognitiivisen psykoloç¡ian kantavia teerno_ja. Informaatio

todellisuudesta ei vielå sínånså ole meiIle rnerkíttå-våä.

Vasia kun informaatioon li ittyy -jotakin kehitvshistoriarnrne

kuluessa on¡ak suttua skeemaa, s€ såå meidåt antamaan informaa-

tiol 1e hahmon.

lYutta eiämä voi daan nåhdä toisel lak i n taval Ia. ot,etaan

esirnerkþ:i varhaísesta Iapsur-rdesta, Lapsi ei oIe vielå

kehíttånvt it,sel leen ovsyväå. abstraktia tai våhemmån

abstraþrtia kosnítiivista struktuuria.' F.uitenkin hån. kuten
jokainen merstå: oñ sidottu tåhän hetkeen. pieni Iapsi
vastaanottaa -iatkuvast i i nformaatiota ympår i stöståån, _.ionka

koqniti iviseen jåsentåmiseen håne1 1å ei ole koordi naatistoa.
Piení iapsi on yhtå ympäristönså -ia todel I i.suudessa

1 i i kkuvien oalautesysteernien kanssa. Fyysi nen todel 1 isuus

mvös vaikuttaa Ianseen hänen skeernastaan riÍpoumatta. Lasta

voidaan liikuttaa esirnerkiksi sångystä rattaisrin i1man, että
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l"aosen nupul laatr olevat kogniti iviset

ovat. turskin lainl-r'aan vhtevdesså tähån

nerk i tvs _jår jeste 1 måt

tap a hturn i see r¡ "

piaget ortäå våuvån a-iattelua i-oirninnal l isena. rnutta asia

voi daan nähdä toisi nl< i n. Markovan mukaan HegeI pi ti lapsen

¿¡attelua abstraktirnoana kr¡in aikuisen ajattel.ua. koska

lapsen a-j altelu on vähemrnån erotteleva. Latrsen tietoisuus on

enemrnän keski Ltvnvt kohti tämän hetken rninåä ja tåmån hetken

toimr ntaâ: Lapsi ei pvstv näkemåån itseåån rnenneisvvdesså -ia

turlevaisuudessa" hän ei voi nåhdå itseståån muita minåkuvia.

Kehil-tvneemÞi tietoisuus ei o1e mahdollinen ilrnan oer-ustaa.

Niin kuin eí voi olla hedelmåå ilman kukkaa, ei voi olla

mi nå-tietoisuutta i lman havai ntoa tai aistivarmuutta.
(Markova LqAz" f 39" )

Vauvalle" joka "ajattelee" sensornotorisesti tiIa. aika 
-,i a

materia ovat vhtä -ia samal ia ne ovat loputtoman k i i nnostuksen

kohde. Lansi vaÍkuttaa vrnpår istöönså ja samal Ia vmpåristö
vaikuttaa håneen" A-jan kulumisen harhaÍsta käsitettä hånel le
ei vrelä ole ehtinvt rnuodostua. Esirnerkiksi ajattelussaan
Iapsi ornaksuu säi lyvyvden (suhteel l isuusteorian rnukaan

harhaisen | ) skeeman vasta si irtvessäån esioperationaal isesta
varheesta konkreettisten operaatioiden vaiheeseen. Mvös ti Ian

k.isite on 1apse1le toiminnankin tasolla suhteell:.nen ia

kog n i b i i v i sena st.ru¡k t.uur i na muodostuu ,,pvsvvåk s.i ',

konkreettisLerì operaàtioiden vaiheessa. Mvöskäån materia ei
oIe pienelle Iasselle itseståänselvvvs" Noin ouol.entoista
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svsteenri en to rrn i. nnan t i I astc¡1 i i si sta todennäkö i svvks i stá. E i

gi is oIe svita pvrkiä oalaamàån våLrvån hahrnottarniseen,

f hrnrsen hi"våI1e håhrnottamisel le nåvLtårä olevan edlrksi

koþ;ernuksen kautta hank ittur hahrnatus si itä. miten eri taiseL

rlmiöt toteutuvat er-iiaisissa tilanteisså. Voisi a_iatelIa.

eLtä lapseIle aluksi ikäånkuin tilastollisen todennåköisvvden

kautta n,irociostuut skeemoja" jotka jë,sentåvåt kaacksen

rnaai 1rnåà. Plaai Ìman hahrnottaminen kaaoksene. ei oIe

i. lmeisesLikåän hvvå tapa nåhdå måå11maa, ei kä tee rnaai lrnassa

e1åmistå mielekkååmmäksi" vaikka ti ia" aika ja I i ike

olisivatkin vhtå"

Piaget'n rnukaàn (L97?" 15) laosen ti lastol l isen

lodennäköisvvden l<ehi tvs etenee vl.:si ttäistapauksista suur-ien

-ioukko jerr hahmottarniseen" Laosel la tåvtyy ensin ol la käsitvs
oalautettavasta oper'åaLiosta (n. 7-a V.). iotta hän voisi
vrnnrårtåå mal l i in sopimattomien svsteernien olemassaolon.

Piaget si is mvöntåå olevan svsteeme jä, _iotka eivåt sovl hånen

rakentamaansa kehikkoon. rnutta hån ei puutu tåhän. piaqet'n

Qoeraatiol ovat ikiliikku-iia. systeernien liikeratojen tårvtvv
kui tenl.: i n o11a jonk i nlaisessa karreiati ivisessa suhteessa

muihin oilakseen toísilleen todetlisia. Jotta ihrninen

oystvisi toimimaan itsensd ja maailman suhteerì jollakin

taval I,: håne1lå tävtvv ol la -iotakin. -ionka suhteen hän omaå

oL ern i staan suhteuttaa.
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vuoden iåsså laos,i " alkaessaan rnuodostaa s.¡mbol ifunktioita.

alkaa si ir-Laä pai nonistet.tå sensomotorj.sista skeemoista

svmbclleihin. Samal Ia hän aloittaa oítkän l-lahrnotursprosessin.

-joka -iot-rtaa newt.onilaiseen tapaan selittåä oma itEensä ja

nruut. Våtttåmåttä johonkin koordin¿atistson liittvvån

ihrnisi.rrrvan arnekset ovat valmiit. (Ks. Reunarno 199O B")

Smithin (L987 ) rnukaan Piaset kuvaa sensomotorista kautta

e1åvån Lapsen hahrnottamista: Universumi koostuu I i ikkuvista

ja plastisista miel ikuvista (tableaux " images) . jotka

[<eskittvvät henkr 1ökohtaiseen aktiviteetti in. EI i lapsen

hahmottamr.nen tävttäå suhteellisen hahmottamisen ehdot siltä

os1n" ettå pysvvÍen svrnbol isten koordi naatisto-ien

(avar-uuk=ien" tiedon) verkosto ei vielä estå håntå

havaitsernasta rnvös taustan rnuutturmista sub-iektin toimiessa"

Fiaget ( i985. 306) looettaa mielenki íntoisesti kirjansa

IaÞsen ai kakåsitvksestå. Hänen rnukaånså suhteel I isen åJån

kåsite poh jautuu hvvrn nuorten lasten aikal<äsitvksi in. ja

lupaa oalata aiheeseen eri 1l isessä tutkimuksessa. Mutta L,ätä

tutk imusta hån e i kos[<: aan tehnvt I

Piage+-'n mukaan (L977, 23) lapseI Ia ei aluksi o1e olernassa

vhtä vhtenåistå tilaa sen enempää kuin vhtenåistå

aikakåsityslåkåån, joLka sulkisivat esineet. olÍot -ia

haoahtumaL sisåänsä ni in kuin säi 1iöt sulkevat sisåänså

sisåitönsä. Vauvan kåsitvkset eri laisista svsteerneistä ovat

avoirnet. muLta samal la ouuttuu kokernuksen tuorna kåsitvs
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Elårnän sunteel l isen hahnrotLarnisen kannalta on cllennaista.

nåhdåänFrô toimi nnan etenemiseen I i ittvvat ti Iastol i iset

[ode rìnåk ö i svvdet ov syv i rrå I a i na I a i suuks i na va i

potentiaal isesti rnuiuttutvÍna I i ikeratoina: tårkasteLtavasta

näkökulnrasta riippuvana. Siksi esimerkiksi emr:írian tuloksia

ei halut,a esittäå "totuuksina". Tutkímustulosten tarkoitus on

havarnnol I istaa ihmisen toiminnan suuntautumisen
a'

hahrnottarnista suhteessa ti Ianteessa i lmeneväån toirni ntaan. ei

esiLtåä ihrnisen toirninnan suuntautumisen lainalaisuuksia.

Ihmisen toirni nnan suLlntautumi nen on tarkoitus nårhdå suhteessa

tiianteen elrto jen 1iiþ:1.<eeseen. Lainorna.isen kaavan tai teorian

suhteen hahmotettur liiþ;e tekee siitä våIittömästi

newtoni laista hahmottarnista" Korrelaatio on tutkirnuksen

tutk irnukserr oååoa i no

lår nåIaÍsuudet. våån

ei kuitenkaan oIe fvsi Íkan

ihmisen tormi nnan hahrnottarnr nen.

aikana havaittu ien

tociennakö isvvs, ei

I i ikerato-ien våI i nen ti Lastol1i nen

sen enempäå.

Tåss.{ ei haluta senoa. että aikuisen tul isi palata pienen

lar:sen taoaan havaita todel I isuus. Kokernuksen ja näkernv.ksen

puutteessa lapsen havaiLserna tässå hetkesså ilmenevå liike on

sisåIlö1täån vielä melko tvhjä" Lapsen havaitsemat liikeradat
eivät ole ladattu-ia kokernurst,en tuorni l Ia merkitvksi i 1å. eikå
lapsi pvstv vielä nåkemåän liikettå sillå tavoin. että hän

voisi tehokkaasti osal I istua ornàn todel I isuutensa ehtoi hi n.

iYutta våuvånkaan sensomotorista a jattelua ei si Iti saa

-\¿

Bul Iock i n rnukaan kausaal iset järkei IVt c¡vat parhaiten

vrnmårr-eLtäv'isså ernpi irisen kokenruksen kautta kuin iooolsen

-iårl.:ei 1'¡rr kaurt.ta kehit.tvvinä. Bul lockin mukaan Ej.nsteini n

fvsi i i,rl,;a on kattavampi -i a tåssä rnielesså "sel ittåå" maai lmaa

oaremrnin kuir¡ Newtonin (Ar-istoteleen) fvsiikka. ["lei11ä on

kuitenkin i ntuíti ivisia teorioita -iokaoäiväisen rnåailrnan

toimr nnasta. Itse asiassa BuI lsck i n rnukaan oeriaatteernme

todel I isuurden jär jeståvtvrnisestå Ii ittvvät abstraktioihin,

jr:tl-la 1 i ittvvät arkipåi.vån tretoon tapahturnien tavanomåisesta

kuiusta. Ei rriint:åän sÍsåltövapaaseen arviointiÍn. rniten

asisr den tåvtvv o1 1a. (Bul Iock 1985. 198. )

l-..ir-Í åssaån laÐsen aikakåsitvksestå Piaget kuvaa näkemvstäån

suhteellisuusteoriasta. Hånen muk:åånsa suhteellinen aika on

vxsinkertaisesti Iaajennus eritt,åin suurten nopeuksien -ia

errtyísesti valon nooeuden fyysisen ja psykologisen ajan

konstr-uoirnisessa" (Piaoet 1?85. 3O6. ) f,rit-nl,rin l(uhnin rnukaan

uusi påradigma ei kuitenkaan ole kurnuiat,i ivi nen prosessi .

joka voitaisiin vmmårtää "Iaå-jennuksenå", Se on pil,lemrninl.lin

kentån uudel leen jär jestelv uudelta perustalta. (Kuhn 19æ.,

84" ) Praqet'n formaal i iogi.ikka kieltäå Einstein:.n

nraai lmankuvån. Ihmisen korkein ä1v11inen kehitvs edel ivttåä

Piaget' n mukaan esirnerkiksi abstralqti.a t<äsitvstå

transiti ivisuuden ja säi lyvyyden olernassaolosta. Ei nstei ni n

mukaan sen si -'i aan esirnerkiksi rnassan såi Iyvyys on

r r i opuva i nen tarkaste l tavasta koor di.naat i stosta. Tärnån
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ai i,3r"vi.oicla; TarveLvvdvLvs .:tå turvallinen inhimiilinen

låneisvvs ovat vaurval le tårkeitå" Nai den tåssä hetkessá

rlrnenevien rnerkiLvssuhteiden -la onìån toirnintansa väi isiå

vh1-evksrå våuvå oppii nopeasti.

Aikuinen on samåssa tilanteessa pienen lapsen kanssa.

Es i merk i ks i erå i den hermeneut i i kan suuntausten pvrk irnvksenä

on vnrrrrårtäå i¡mìsen henkrstå maailman hahmottamista. Tästå

vrnrnårtåmisen pvrl<irnvþrsesLä -jåå sivuun ihmisen olennainen

tilarrne: ihminen on tåhän hetkeen sidottu. kukaan ei voi

koskaan e1åä mitåån muruta kuin tåtå hetkeä. Jokainen eIävä

ihrninen on våIttåmåttä olemassa vain tåi lå hetkel lå.

Ih.rnísen tär¡tvy -ioka hetki toimia _jollakin tavoin a_ian _ja

oaikan suhteen, Våikl,ra LoÍminta rnerkitsisikin esimerkiksr

påss i i v i suutta " Mer-k i tvs jär jeste I rnän, _joka s i så t tåå

pvsyvyyden aineksia" on vàikea kohdata tätä hetkeä.

lvlahdol l rsuuden hahrnottarni nen en kaksitahoi nen prosessi.

Toisaai ta tarvitaan kokernuksen kautta hank ittua nåkemvstå

todennäkö isestå tí ianteen etenemisestä, jotta voi daan I i ittyä

toiminnan ehtoíhin. Jos ehdot hahrnotetaan pysyvinå

lainalaisuuksina" ei muutosta voi enåå nähdä. SiksÍ tarvitaan

mvös j¿tkuvaa systeemi n avåårnista _ia syventåmistä. jotta

muutoksen måhclol I isuuden hahmottarni nen -ia toimi nta voisivat

o11a vhtevdesså keskenåän"

JJ

Ein=tetrr oulruu i:vsi ikan suhteel 1 isuusteorian -ja eIåniän

suirteel I rsuusteor ran väi isestå vhtevdestä: "On per raatteessa

oikel n" ettå enrten arvostetaan neita. jotxa ovat eniten

rilrastutLaneet il-rnrissuvun -ia ihrnisen eIämåä" l"lutta -ios

frvsvtåän keitå ire oval. joudulaan lruomattaviin vaikeuksiin"

Fol i ittrsten -ia -isoa urskonnol l isten .iohta-i ien kohdal1a on

eoåi ltävåå. ov'¡tko he saaneet ail..aan enemrnån oahaa vai hyväå"

Nåi n ol Ien vakavastÍ us[.;on ettå ihmise] le tehdåån Þarås

r:¿1ve1us antamalla håne1Ie jotakin rikastrrttavaa tekemistå _ia

näin enäsuor-asti e1åvöittåmå11ä heitä. Tämå pätee ennen

karkkea s,.rr^tåe.' taitei I i jaan rnutta prenemrnåsså måårin mvös

tieteentek i -iäån"

tur I oi.: set e 1ävri i tå

Ei sui nkaan tieteel I isen tutk irnu.ksen

r hmistå ja ri kasta, 'hånen luontoåan. våan

halu vrnmärtåå. åIv11i nen työ. luova tai vastaanottava. Ol isi.:'..
varrnastl. absurrdia arvioi da esimer"k i ksi. Talmudi n arvoa sen

ålvl i Ísten hedelrnien perusteel là. " (Ei nstei n L94?. 7 . )

Samal l"a taval la on absurdia arvioi da el'åvån e1årnån.

kasvatuksen. ârvoa pelkästään kasvatustavoitter den

saavuttamisen nåkökulmasta" Tieto on oerusolernukseltaan

newtoni iainen. .vuorovaikutus einsteini lainen i Imiö.

Kuznetsovin rnukaan Ei nstein kuvaa suhteel I isuusteoriaånså

seur-aavasti : Vastoin muinaisa:oista tunnettua tosiasiaa. ettå

iiike on havaittavissa vksinornaan suhteellisena liikkeenå. on

'' fysi ikka poh-iautunut absoluuttisen I i ikkeen käsitteeseen.

Valo-oaissa edel lvtetäån. ettå on olemassa eritvinen. rnuista

ooikkeava l i ikemuoto. Sel laiseksi katsotaan valoeetterisså
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taoahtuva I i ike. Valoeetter-i in suhl-eutetaan karkl..i

aineelI isterr l<apnaleisen 1iikI,;eeL" EetterÍ edustaa siten

tvh_ivyteen 1i ittvvån absoluuttisen le'¡on kåsitettå, Jos

t i ikkurnaton" kol.to avaruuden tåvttåvå valoeetteri ol isi

todella olemassa. síihen oiisi mahdollista suhteutLaa kaikki

aineellÍsten ob_iektien Iiikkeetn -iolloin voitaisiin puhua

tåssä flzsrkaal isessa rnielesså absoiuuttisesta I i íi<etÍ lasta -ja

asetLaa tämä käsite rnekani ikan perustal,.si. Sen _jålkeen kun

vritvkset todeta fvsikaalisten kokeiden avul1a moinen

etuoikeuteLtu. oletetun eetterin suhteen tapahtuva 1iike

oI ivat epåonntstundet. oi i 1älrei 1å a jatus palata probleenri i n"

Sr-rhteel iisuusteoria on tehnvt sen svstemaattisella tavalla"

Se edeE I l vt tåä. ette i l uonto tunne etuo i keutettu ja

iiiketilo-ja, -ia selvittelee tästå edellvtvksestå -iohtuvia
seurauks i a " Sen rnenete 1mä on åna 1çg i nen termodv nam i i kan

rnenetelmån kanssa: terrnodvnarni Íkkahan ei oIe rnuuta kur n

svsternaattrnen vastaus kvsvmvkseen, mi I la j.sia luonnonlakren

täytyv oi 1a" -iotta iki i i ikku-ia al isÍ rnahdoton rakentaa.

(lr.uz netsov 1985 " I 06- Lt)7 . )

Eetter i nåhdåån tåssä tr-rtk irnuksessa abstrakti na

eoistemologiaan i iittyvånå keinona suhteuttaa I j.ike johonl.:in"

Newtonilaisessa hahmoiurksessa I i il,<e suhteutetaan iohonkin

staattiseen; elsirnerk i þisi tiedol 1 iseen teo.r iaan.

MaLematiikassa vastaavanlaista hahmottamista kuvaavat

käsitteet kaava ja koordí naatisto. fysi ikassa taas

absoluutti nen åvaruus. l.ernian neri nteiset kaavat ovat vleensä

aÊJJ

ir rotetut vmpäristön kokonaisuucjesta. B j.oloctråsså ouhutaan

vrelåkin 1a-i ¡.en kehitvk.sestä. våikka kokonaisuutta

aJatei 1en kvsyrnvs on vuorovårkutuksen l,;ehitvksestå.

Psykologiassa eetteriå vastaavia hahmottarnisen suhteutta-jia

ovat esirnerk iþlsi toim j nnan kohde ja vhteiskunnal l iset

kef-rvl':set. Yhteiskuntati.eteet 1aa-iasta nåkökulmastaan ottavat

usein iåhLökol-rdakseen I iikettå suhteuttåessaån ovsyvi.nå

irås i te I Lävåt teoreett i sel reunaehdot. Teor i a on ku:. n

oiírtcheÍttÍmen kuva, jota kåVtetåän åpuna ar-vieitaessa

valokeiiassa liit<kuvan ihrnisen toimintaa. TåIIöin ei
kurtenkaan tapahdu ÞiirtoheitLimen l<uvan muutosta, Ihminen

nävtt.åytvv vai n sisåiseItä orgånisaatioltaan rnuuttuvana.

ïoimintaa on vaikea hahmottaa vuorovåikutuksena. _i os

valkokankaal le pi irtyvä kuva ei rnuutu. våikka ihminen

toimi i k i n valoker 1an loisteessa. Ihmisestä tulee objekti 
"

-iota tarkastel laan suhteessa pvsvvässä eetter-issä Lapahtuvaan

ii ikkeeseen. Nåernrne esimerkiksi tavoit,teen etenemässä. emme

ni i nkåån i hmÍstä todel l isuutta rnuuttavana sub_iekti na.

l'luten Ei nstei n sånoo. luonto ei tunne etuoi keutettu ja

liiketiloja. Ikitiikkuja on måhdoton rakentaa, koska _iokaÍnen

svsteemi on välttåmåttå -ic.¡ssakin suhteessa avoin svsteerni.
Tiec¡oI l isen hahrnotuksen strategra on sulkea _ia aikaansaada

kvtkentö jä" Tiedol I i nen hahmotus etååntvv vålttämåttå
todel i isuudesta ir-rotl-aessaan si itå abstrakte_ia sk,eemc¡_ia.

Qlemul<seen 1i ittvvå hahmottarninen on kaikkien svsteerni.en

avoirnuudesta -ìohtuen väIttåmättå avaåva _ia svventävä. sÍ I lå
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kasvåtursLiede r:vr i nikenlmj.nkin näl.,emãån svsteemin

l(onstl-Lroitåvà'na. r-åkentavana" prtåviä k'vtl<enLö-iå Lel,:evänä? Ei

øiis civatrLuvana.. K,un maailma nåhcläån olemassaolevðnå pvsvvlne

iain,aiaisuruksineen. voi daan ihrninen nåhdä toimirnassa

Er¡cellrsuuOen ob-i ektien sr-rhteen ja rakentamassa ornåå

rnaar Lrnånk.uvaansa olemassaolevista palasista" Tåmån päÍvän

kasvatuksessa oyr'Ítåån aikaa mj.ttaamaan struktuurin -iatkuvan

laa_ientamÍsen -iå monirnuotoisturnisen nåkökulmasta. ei

eoå jår jestvksen kasvun suuntaan. Yrnmårtävåtkci fvysi kot

olen¡assaolevan svsteernin avautuvana. kasvatustietei I i iåt

svsteernin tavoitteen suuntaan konstruoituvana? Olemassaolevan

todel i isuuderr l isåksi on etsittävä ml¡ös mahdol I ista maai lrnaa.

Kavatustietei 1 i :ån pyrk imvs nåhdå todel l isuus

strul.rturoituvana ei avautuvana on järkevå -ja oerusteltu"

Ihminen arvottaa maailmaa ja suruntaa sitä itsenså kannalta

mielekkäåseen suuntaan. Jos Iaps:. rvhmä nåht,äisi i n vai n

entroniaan etenevänä ja tåtä kehitystå tuettaisiin. voisi
mahdol l isena kävtånnön seurauksenà oi Ia esirnerk i ksi kaaos tai
terrori. Tul isÍ nåhdå svsteerni n etenemisen rnolemmat

keh i tvssuunnat "

Flutta kaikki avautumisen ja svvenernisen hahrnottarninen e1

-iohda kaaokseen tai tasalaatuisuuteen. K.un objekti n sul -l ettu
Pintå muuttuu subjektin avautuvaksi energiavirraksi. voidaan

hahmotuksen tasolla päaslå svsteernin kanssa

Vuclrovårkutut<seen" Jos esimerkiksi opettaja voisi nåhdä
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inrelen skeerrrr:l ien on oltava auki. _i otta La-iurrLa ja

1-ode I I i sulrs o I r s r vat vuor-ova í kutuk sesså " Aveutuva

avaå sen l-rahrnoLtavalle i.nrnisel le esirnerkiksr ihmetlelvn

kautta ihnle¿e1lisenå" rikkååna ia

rnaai Lrnan" Ihmet.telv cln esirner l,;ki

todel I isena hahmottuvan

trrvåstà avata halrnlotusta.

l':.urn ihminen ilrmettelee" ei ilmiöiiå

I hmetel lesså

enåå ole selkeäå

vmpaf o I vå

svsteern r

=ur1_ieÈtr-ra

koko a_i an

rlmiötå on

st ruFr tuur i a . maailrna voidaan nåhdä

rnuotoutuvana _i a plasti.sena. l.(ovin mäåriteltvä

vaikea ihmetel lå. Sarnoin kovin " ihmeel I isenä"

nårvLtåvtvvå i Imiö nävttåå

Ihmisen kvkvå ihmetellä ei

irral I iselta tai l-raaokselta.

tui. isi tukahduttaa opettamal ia

-iotak i n aÞsoluuttisena totuutena. Samoi n tulee våroå

I i i a 1 1 ista rn./sLif ioi ntia "

Hawkingin (1989.

termocvnå,f m i serr

145) mukaan psykologÍnen aika mååråvtyy

mukaan. ja että ne ovat sårnansuuntalset.

Hånen rnu[<åanså (1989" 147 ) rne muistarnme asiat siinå

jår jestvksessä,

eBä jår _ìestyksen

c I en:assao I €vå n

misså entropia kasvaa. koska rnittaarnrne aikaa

svsteernÍn eoäjärjestys voí kasvaa. muotoutuvan

ja tiivistyvårr svsteemin epäjårjestys voi rnvös vähetå. Onko

Hawkingilla jåänteitå objektin hahrnottarnÍsesta? Pliten tiede

voi osal l istua rnuutokseen, jos se on þ; i i nnostunut vai n

o I ernassao l eva n svsteern i. n rnuuttum í sesta?

Fvsi i kassa ciernassaoleva systeemi nåvttäå vieenså olevan

nvkyi nen kogni tivisti nennur k autumassa. lulutta e i l: ô
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kasvun suuntaån. Toisaalta vain



toi¡r¡ ¡, ntasvsteernien l<ansga

IåhLevät rmuulssi t. ol isi

oiisi heJ,pornpaa. lfvös oppllaasta

otror iaan nlvcis todel I rsuudessa avautuvana svsteerninä.

ooetta-iarr onrien srsåisterr þ;agvatustå oh-iaav:.en sl'.eemo-terr

saattami nen ei ä..,åår''ì vuor-ovai l<utukseen ootri I aan

helpompi havaita ja nåhdä hänet

elåvånå sub_jeþrtrna" Opetta-ja voisi nähdå itsensä vhdesså

coo j iaan i(årìriså -,,,*",n"==" todel l isuuden rnahcjol I isuuksia. Ja

l.rosþ:a todel I rsuus on taipuvar nen muol-outurnaan h¿hmotuksernrne

rnuil<aiseksi " iapsen edel lytvkset sub jektiksi kasvaisivat. Se

e+-tå nåernnie _iorrkurn svsteemi n rnvös avautuvanå _i a

cerrnocivnami ikån lake ja noudattavånå, ei håvitå s.¡steernrä.

Voimrne vhå nåhdå systeernin -ia sen sisåiset liil<eradat" mutta

nvt voimrne såmå11å kertaa nåhdä systeemin ja sen vmpäristön

váI isen vLiorovaikutuksen. Kaikki svsteemit ovat vgtttämäLtå

vLlorclVai kr-rturksessa vmpäristönså kanssa Jå tämä taas rnuuttaa

vuorovaikutusta" tadel I isuutta

S.¡steemi n nái.rerni nen avautuvana ei mvöskään si nånså srsä11å

rnoråål ista vaati.musta X"iLkien svsteernien rnahdol i isirnman

surlrest.a åvååmisesta. Hawkingin (1989" I32) mukaan

rnaai lmarrk'ail<i,: euden ral.lennetta ta-iuavan ihmisen kehitvs on

perustunut srihen" etLå jatkuvasti vhä suurernpåån

enå-iår'-i estykseen -ioutuvåsså maai lrnassa on pieni jår_ìestyksen

nurkl.<aus. F.ulttuurissamrne on oal jon sel laisia oitkåikäisiä

svsteeme_ìä, _joi l,ita

vLlorovå i kutuk seen

kannattaa

perusEuvå n

vIlåoitää.

ha hmo tuk se n

I tse as i assa

avul Ia

toiminnal l i nen v11åoito voi tul ia helpomrnaksr.

svsteern i n

sillä

-rCf

vLroi-ovaii<urLul:sen þ.autta halimr:tettur hahmo on eIåvå ja tarkl.:a"

JrJg. me hanmotårnflìe" uskaliamme hahmottaa svsteemin mvös

åvaLrtrJVånà" vrnoãrrstön kanssa väiltåmåttå mvös

vLioi'ovåil'rutuksessà nluot-ourtuvènå. \/oimmp I i ittåä nåmå

åvåLtiuvaL rnie¿i Í kuvat ¿vautuvaan todel l isuuteen" Jos rne ernrne

näe svsteemiå avåLrr.uvånà. se ei voi nåvttåytvä rneille

åvauLuvånå. lr.uri n koskerr oyör-re, voirnrne nähdä sen I i ikeradan

Ieyiar,än -ia sul autuvan kosl"reen. sarnoi n voirnme nåhdå sàrnån

oyör teen t i ivistvvånå ja häv iävänä. Jos hahrnotamme rnåa11man

pvsvvj.en struktururie'n kautta. on elävån todellrsuuden

hahrnottamisel la taioumus vähetå. Todel l isuuden

hahmotuksestårnrne tutlee sull<eutuva svsteemi. Jos ernrne vål i l iä
åvåå,/ar¡na hahmot-uksen avautua. jävkistvy todellisuuden
kuvamme ja hahmotarnrne eiåmän Jè todel l isuuden rniel ikuvat
sisäisesti tvh_jinä. l<.oska kuitenkin kaikki systeemit ovat
mvös avautuvia" niin rnvös meidån skeernårnrne. kiysymvs on

'

åvautum i serr asteesta. suhtee I 1 i sesta osuudesta.

Teoria on kuva. l-;aava todel l isur-¡.desta. Termodynarni ikan laÍn
mukaan mikään kuva ei oie pvsvvä. Oi isiko siksi
kasvatustieteeseenkin otettava teorian [{aLlttå su.odattuvan

todel l isuuden kuvan l isåksi mahdol i isirnrnan pal jon

todel l isuuden l'ranssa vuorovåi kutul-:sesså ol.eva hahrnottamÍ nen?

I"l itä enemrnån i.hmisen hahrnottaminen ja todel l isuus ovat
vuorovåil-rutuksesså" sitå enernrnån ihmisen hahmottamisesta

tulee oså muotoutuvaa todel 1 isuutta.
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Tavc:r tLËl si i n -i a ti.eLoon ooh-iat-rLuva kasvatusnäkemvs on seikeå

tarvetta oerusLan-ia perutsteltu. kurr ei koeta olevan

kåsrttelvvrr" Lao::en orì hvv¿i oppia iukerriaarr. oppia keri-cltau¡lur

-ine" Tåi Iöiri torrninnarr r-Ëunaehto-ia voidaan uitåä selkeinå.

f..aikkea er tarvi Lse kciko aikaa kvseenalaistaa. Svsteemr

voi,Jaan nåhdå täi löín suikeutuvana. Opetta_ìa voi rauhassa

,nurotoi I 1a t-ocjel I isur-rderì sel Iaiseksi. ettå kertotaulun

opoirninen onnistuu" üpetta_i a on kuin rnsinööri" -ioile
todel I isuus on i nstr-urnentti aiottu jen tulosten

Loteuttarnisel<si. " irer tota.rtu voidaan nåhdå työl.raluna, -joka on

lapse1 1e tarpeeli inen tässå kulttururisessa systeemissä.

l"lutt*a kun kulttuur-i nen svsteemi muuttuu kuten yhä

ki ihkeämrnåsså vauhdissa tapahtuu. eivåt olernåssolevat.

tvöl..alut enää rí itå" Itse tvökalur-ien kehittäminen vaatii

tvökaIu-ì en avåavaa ja svv€ntåvåå hahrnottamista. Teor-eetti nen

tvökalu ei voi edetä kauenrrnas kui n sen reunaehdot antavat

m'¿öten" F..uittuurin vhä nopeanrmin rrrria.^*==" ja Íhmrserr

tornri nlakentti.en monirnuotoist,nessa [<orostuu entiseståån

rnuotoutuvan todel l isuuden hahmottaminen" thminen tarvitsee

pysvvån tiedon si -iasta yhä enemmån rnuutoksen måhdoI I j"suudessa

pi í 1eväå tapaa hahrnottaa todel l isuutta,

Hawking kuvaa tieteen kehitvstä. Víe1å LTOO-IuvuIla filosofit

hal l itsivat koko i nhrrni l l isen tiedon luonnontieteet rnukaan

lukien. Luonncntiede rnuuttui kuitenki n 18OO-IurvuIla -ia 190O-

-ia rnaternaatt i seksi :luvulla filosofeilte liian tekniseksi

sitä vrnmärsivåt enåä harvat oman aikans¿ asiantunti jat.
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irjiosofit alkorvat oohtia aivan rnurrta ¿s'roita" _ja omån

vLrosisåtamme rnai neikkai n fi losofr Ludr^,rig hJi ttçensteirr

6ånoll'iln: "Filosofialle ei Jä¿i rnuutta tehtävåä l.ruin kielen

analvsorminen. " (Hawkirrq i9B?. i73. ) F.oska kasvatustiede on

[ekemisissä inhirniilisen e1åmån kanssa. tulisi asetelma

käåntää vIösalaisi n. Todel I isurutta tr-rI isi tarkastel la

tärkei den asioi den nåkökr-rlrnasta. ei vai n olemassaolevan

oaradigman sål l imasta nåkökulmasta. F.un teknisen tieteen

reunaehtoihin ei suututa" Vei reunaehtojen perusteella kasvaa

teknisessä vhteiskunnassa nopeasti mahtavia koneistoja. joita

vi<sitvisen i irrnisen on enåä mahdoton hal-rmottaa. Jos tutk imusta

tehi-åisi i n vaÍ n vaI i i t,sevan pårådigman rnukaisesti. nåvttåisi
tiede olevan todel l isuutta mäårittävå teki _iå. Nåvttäisi

siltå" ettå ihminen olisi tieteellisen kehikon siså11ä.

ïel<niikka airsi hånen vrnpårÍ11åån" mutta hån ei enåë, voisi
hahmottaa si itä kui n osan" IhmisesLå nåvttäisi kui n hån _iåisi
tieteel le -ia tekni ikai ie al ist.eiseksi.

Todel I isururdessa kuitenl'iin todel I isur-rs måärittåå tieteen eÍkä
P.äinvastoin. Tiede on osa todellisuutta eit<å påinvastoin. Jos

ihrni nen cln hukannut vhte¡ztenså orni i n DerusIåhtökohti. Í nsa on

lähestvttåvå' 1åhtökohtia. Jos ihmiseltä puuttur-r yhtevs
todei I isur-rteen on kohdattava todel l isuus. ei pai nittava vai n

sisåisten todel I isuuden kuvien kanssa. Jos ihmr nen tarstelee
enimrnåkseen våi n omien sisårsten rniel i kurvrensa kanssa.
r'åkentaa ja ourkaa olernassaolevia sisåisíå rakenteita.
terrnodvnarni il<an latn rnurliaan ihrnisen henkinen eIåmå våhi.telien
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tvh:enee. .j,:s iirrninen tarraui.uu +-ekniikkaan. saevutuksirn.

tavoit"telsi l'n. hän el nåe vhtervttå rnr¡uhun rnuotoul-uvaan

cociel1isuuteen" k.ui lur DerusÌähtökcihdan ja hahrnoteltu jen

v'ål r neiden vål i I 1å todel I isuudessa r Imenevän vLlorovaikutuksen

rnuuttumi sen tak i a svvenee.

Hahrnottanrisen I i ittämÍ nen todel I isuuteen on avautuvaan

mahdoi l rsuukE ien maai lrnaan sukeltarnÍsta. Se on

vL{or-ovåikurtusta rnururttuvien svsteernien kanssa. Se on rnvös

vuol-ovå i kutursta entrop i a n el'rkå i sem i sel,.s i svsteerni n si så 1 t å "

Se cR mvös svsteemin vllåpitoa tuornalla siihen vlIäoitåvåå
lisäenerqiaa. Koctnitivismi pvrkii irrottarnaan todel lisuudesta

teoreeltisra rakenteita. -ioita sitten voi daan soveltaa

olernassaolevassa rnaai lmassa. Suhteel l i nen hahrnotus on oniien

skeerno-ien I i ittåmistå rnuotoutuvåan todel I isuuteen siten. ettå
rnolemrnat mahdol 1 isesti muuLtuvat.

Terrnodvnani iþrarr laki ei vä1ttåmättå tarkoita tasalaatuisuuden

lisåårrtvmistå kuin jossakin reunaehdoin rajatussa

s'lsteernisså. lr,osl<a VUoRovai kutus on rnolemmi npuol lsta. esÍrn.

jr:s maa.i lnlankaikkeus kutistuisi. svsteernien sisäiset

-i ännitt.eet voisivat ol Ia kokonaÍsuutena katsottuna

ti ivistvviå. Mutta on entrooia sitten I isääntvrnåsså tai
vähenemässå. _ioka tapauksessa jot<ai nen to.del I j.sena

hahmotettava systeerni on vå l ttåmåttä mvös avautliva.
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F.uEcrr sånottlr läsit,vs .j okaisesta svsteernisLå vä1ttåmättå rnvös

åvaLrtuvàna er ole uu¡si " Hêrrra kurvåa Soí<ratesta: "Soi<r-ates et

nlrnrt-LånvI itseaån sofistiksi. våån filr:sc.tfil-:si"',Sofisi-i,,

nrer'[:itsee nrestaria -ia taita-iaa. siis seI]aista henkilöä. _jol.<a

ornistaa tietoa" Filosofi taas rnerp:itsee viisauden rakastajaa.

siis henl':,i iöå, -ioka ei l-ruvittele ornistavansa tietoa. vcáan

nöyr"åsti pvrkii siihen"" (Harva t9ó1. 7-a.) Vain objektin voi

ornistaa. Jos Iastentar-hanopetta_ia näkísÍ svsteernit

objektr ivisrna tosiasioina. voisi ajatella tiedon svöttåmistå

lapselle. Sokrateen a-iatuskulkua seurraten rneidån turlisi osata

növrtvä rnahdol l isesti avautuvan todel l isuuden edessä ei

tredon ornista-iana. vaån növråsti yhdesså Ìapsen kanssa
'.

todel I isuucien rnuotoutumiseen oSal l istuen.

sanornalehtien "Ínyytåvånå" patrsto_jen -ioul.iosså eÍ ole lokeroa

"mvv tåvänä todeI I isuutta" " Vai n objekteja voi daan kuvr Lel la
ostettavan. ob-iektien haal imi nen .kei nonå hahrnoLtaa -ia

osal l istua todel L isuuden rnuotoututmiseen johtaa vål ttämåttä
valtataisteluun olernassaolevan todel I isui-.¡den hal l i nnasta-

RusseilÍn (L967. l1ó-118) mukaan sokrateen diaiektista
,

(keskustelun avuÌ 1a tÍedon esi. i n auttarninen) metodia voidaan

soveltaa Ioogiseen, muttei tosiasrallÍseen våittelvn
kohteeseen" l"lurtta esimertriksi moderni fvsiikka on osoittanut.
ettei ole olemassa tarkasti rnåäriteltvå tosiasiaa
ueri nteisesså ob-iektin. ob_i ekti ivisen tosiasian rnuodossa.

Ïodel I isuutta ei voi i rrottaa omakseen. sitä voi vai n
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hahmotukserì Ðuolesta 1åhestvä Jä osal l istua serl

muotouLr-rmiseen"

iiedol l iset struktuurÍt ovat suhteel l Ísen pitt<äikåisiå

svsteernertä" Nornraal i l la suomåIaiseI la aikuÍsel Ia on cllemassa

koqni Li.ivi nen skeemaverkosL,o kvnå1Ie. Se on håne11e olernassa

illalta nukkLrmaan rnennessåän -ra hän voi tarvittaessa tåtå

si".:eemaarrsa hvödvntäå esimerkiksi todel I isuutLa hahmottavåna

teki_iånå

c I emassa

tai toimintaa -iåsentävånä tekijänä. Se on hånetiä

rn'¡ös suhteel 1 isen sarnånkaitaisena seuraavanå åårnunå.

E1ämån tarkoitus on kuitenkin aina tåssä -ja nyt, IiIalIa

nukkurnaan mennessårnrne voimrne kokea. ettå elåmål lämme on

tarþ:oitus" Ymmärrämrne" ettå eIåmå11ä on meille jotakin

rnerkitvstå" Seuraåvånå ååmunå voi tilanne olIa tåvsin toinen.

lf i 11åån ei tunnu olevan vå1iä -ia sängvstä y1ös päåsee vain.

k.oska on sitä usein harjoÍtellut. eikå toisaalta ole mitåån

tarkoi tusta _jååclä sånkvvn Io jurnaankaan.

E1änrån energiaan liittyvä merkitys voidaan kokea vain'tä11ä

hetk.eliå" Sitå ei voi toiseile ihmiselle sanån perrnteÍsesså

mrelesså opettaa. Jos esimerkiksj. joku elåmånsä

tarl<oítuksei liselcsi l<okeva Íhrninen esÍttää hvvin

tiedol I isesti jäsennettvnä ornån e1ämånså merkitvl-..seI I isiå

asioit¿ toisel 1e ihmisel le. hån ei vålttåmättä koe ni rstå

välittvvåå e1åmän energiaa. vaån esimerkiksi listan

-i ärkisvitä, joita ei pysty omaksL.rnìåår-r.
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LaosuuLta ei ole svvtä nähdå vai,n aiiruÍsuuteerr johtavana

valivaiheena. jorrl<a tulol.: sena laosi lopulta opoir aikuisena

elernisen. Saattaa ol 1a vaåral l rsta onli 11á tavc¡i t.tei l lanlme -i a

Fasvatust.eþrni ikoi I larnme pvrkiå tuhoamaan lapsen vhtevttä

tähån hetkeen" .fr:s elåmäi lä ei oIe tarkoitusta tåsså ja nyt.

iiirninen alkaa etsiå merl,ritvstä -iostain muualta.

Eràs taI Iainen hahrnoLtarnisen strateoia on tavoite" Ihrninen

etsii itsel leen -iont:in s[.:eemån, -j olia hån arvelee olevan

merl-:itvstå ítsel leen. Tämå skeema si _ioittuu kuitenkin
-'tutlevaisuuteen" Tå1iöin ihmisen merP.ittåväl,.si hahmottava

todeliisuus on olernassa jossakin muualla l,ruin tässä hetkesså.

Tållainen hahnrotuE saå aikaan vähitellen sen. ettei tätä

hetkeä enåå nåhdäkåän tårkeånå" Tä11å hetkellä on enåä

ainoastaan väI i nearvoå tavoitteen saavuttamiseksi. Tähån

hetkeen ei kannata satsata" koska se on vain ohiki itävå

hetki. Ihminen voi aktiivisesti tämän hetl.:en tyh-ir,zvttå

merkitvsrakenteita. jc:ita eiväIttååkseen kehittåä

,1rmBår istösså ole tässä

itsel leen

ja todel I isuus

lövdå toimi nnan

-ja nyt olernas6a. Merkítrzsrakenteemme

erota niin FaI jon, ettei ihminen enåä

-iå årvo-iensa vä I i stä vhteyttä "

lhni nen tarvitsee runsaasti voirnaa. :otta hån voi sitää vl Iä
hahmottamisensa rne.rkitysrakenteita, joita ei todel I isuudessa

o1e olernassa. Voima cln jotak i n muuta kui n energi.a. Voima on

newtoni laisittai n termi , _joka 1i ittvy pvsvvi i n

koordi naat.istoihin" Jos lavoite ei. nåvttåvdv osånå
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nluotoutuvàa tcldellrsuutta. ihnr inen tar"vitsee runsaasti voimaa

piLå¡ikseen r,L 1ä Loimintaa _ia saavurttaakseen tavoÍtteens¿"

Vorn'raan i r rtt.,'v iäheiseeti vaita ja varl.rutta,ninen. IhmrnÊn

ol'r'k i i inet-1,: i 1-t,i.tseen esimer-h Íksi l.leni ttåmä1 1ä t-l',,c,itteen "olerr

nareíììol Þ.uin rnuuL"" i"l it-,ä enemnlän'¡oimaa tai valLaa ihmÍrren

orlrristuu ral<etttarnaan" sitå vclirnakkaammin hån sÍtc¡utuu táhån

-låvi:riåan rneri^.: i tvs jår' jestelmåånså" mut+-a sarnal 1a hånen

r,,ht,evienså Länrån heti, en enerqiaan v¿i henee. Tåliaisen

mer-l'.tt'/s:är'jestelmån sisåiståmistä ihmisistå voidaan nåhdä

r,ä1ävksiä. Ihmisistä -jotÞ.a harnpaat irvesså l<oko ajan pvrkjvåL

johonl.lin. mutta sarnalla sisäinen tvhjyys kasvaa"

Newtoni iaisen ihmiskuvan yhå Iaa.ìempr kåyttöönotto tämån

cårvän måar irnassa aiheuttaa vhå kasvavia ongelmia (vrt"

l<ateus" sVVl l rsvvs. ÞarernmLrus. lli loai iu. materian

korostami nen. jotka kaikk i l i ittvvát olennaisesti voimaan.

ihrniseen suhteessa -iohonl-.:i n pysvväån suhteutus_iår jestelmåän) 
"

tfurtta on l,;uitenkin huomattava" ettå voirnan Iisåäminen ei cle
onç¡elrnan raLkaisu" Voirnan i,rasvaessa kasvaa mvöskÍn peIko. Jos

ihminen koþ.ee. ettå l-räneI1å on olernassa Jokin kehikko" .lol1a

on häne1 le merkrtvstä" hån vä1ttåmåttä alkaa peiåtå kehikon

ha jc¡amista. 13isimmåssåån ihmi nen tietåä. että kehii.rko on vain

hånen påässäån ol,eva konstruktio, _.i ol.ia pyvhkiytyy pois

vi imeistään si 11å hetþ;ei iä. kun hän -ioutuu vastatusten

kuolernån i"ranssa. Ihmisen hahmottami. nen alkaa perustua

abje.xtien ta'¿oittelun ja sarnalla niiden rnenettämtsen våliseen

tasaoai nsorr, l':.uten rnil-<ä tahansa hahrnotus_ìär_iesteìmå, _jokå
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näartctelee ol:
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Lå3åPå j' rlo na "

"iekti n åårrmmäisvvden mukaan, tar-vitaar"l

lr.riirnottarnrseþ.lsi toinen äårroåå. Näin rhnlisen

al"kaa hairrnottua saavuttarnisen jå rnenettåmisen

ViÉr'åånturni.nen on edelliseen iiittvvå" nrutta eräässä mielesså

eri ial nen orosessi. SÍ i nå1,¡ään ei koeta tåsså hetkesså olevaa

eneÌ'qiåå" mutta tsisaalta ej. rnvöskäån haluta tai pvstvtå

luomagn voinaarì Þer ustuvia koordi naatisto-ja. Elämåssä ei ole

sen Êårernrni. n ener'c¡iaa kui n voirnaakaan" Vieraant.umi nen

-ìohtaak i n helposti merl< i tvksettömyyteenr Vksi näisvyteen ja

iràsennukseerì. E1ämå on aina jossakin rnuua'l Ia"

IhmÍsen on vai l-:ea kokea e1åmän energiaa. jos hån ei o1e

laosuudessaan saanut kokemusta e1ämåstä" Tåmä kor-ostaa tåmån

hetken rnerkitvstä, Jos keskitvmme tavoitteel I iseen

(newtoni 1aÍseen) kasvatukseen aikuisen näkökulrnasta.

hul-;l,raarnme sen ai noan asian _ioka mei 1Iä cln: vhtevtemme lapseen

-i a ornaån todellisuuteernrne"

E1änrän tarkoitus nràårite11äån tässå tutkirnuksessa çeneettisen
ontologian välittåmäksi tavaksi hahrnottaa todellisuutta.

Siliä tarkoiteta¿n" ettå ihminen on toimirrtaa. Itrmisen

merkitvsjårjestelmät kehittvvät toiminnassa. Ihmisen e1årnån

fari<oibuskin voi siis loLeutua vain toiminnassa. Toirnintaa

voi oi la vai n tässå ja nyt" Ri ippumatta si itå halrrnottaako

ihrninen newtoni laisesti €simerkíksi tavoitteiden tai

nlerkitvkselI i=ten rnuisto_ien r:olr-ialta tai tåhån hetþ<een
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lrittvvån toiminnan i<autta. nlvös mer|<rtvs voidaan kokea viime

þ.ädes=å vai n t-ässä -ia nvt. Vorsr a-iate11a. ettå Lähån hetkeen

I i itivvä hahmottami nen oi isi hvvå tar:a lövtää itsel leen

Lår-trei den åsiai den -ia oman tekernisenså vä1i nen vhtevs,

Hairmottarni nen ja todel l isuurs låhenisivåb tcisiaan"

Nvl'rvlsesså treteesså e1ämån tarkortr.rs irrotetaarr tieteel le
kuruluirnattornaksÍ absir)aktioksi. Si11oi.n en vaarånå. ettå

ovr'þ,.iessåån pLihdistanraan itseään fi Iosofisista e1åmän

tårkortuksen lruornroinnista. se samalla tekee itseståån

merk i tvþisetôntå ja eIåmä11e vierasta"

L+a

5. TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN

Edellå on esitetty näkemys, että toiminta voi tapahtua vain

tå11å hetkellå" systeemin tarvitsee kuitenkin palautetta

jotta sen havai tserni. nen tul isi mahdol t iseksi. Ihmi nen

tarv j.tsee fyysisenå systeemi nå eri Iaisia hierarkisia

palauteiårjestelmiä såilväkseen. Entropian eli kaaoksen

lisäåntymisen' jånnitteiden våhentyrnisen ja tasalaatuisuuden

vastapoolina on palaute. Jos systeemi vapaasti säteilee

energiaansa ulospäi n i lrnan, ettå se suhteutuesisaan johonk i n

torseen energiasysteemiin saa palautetta. entropialla on

rnahdol l isuus toteutua. Energia kuitenkin meidån tuntemassamme

maai Imassar saadessaan palautetta' energian våi ityksestäån,
våi ittåå jäI leen uutta energiaa, joka 1 i ikeradaltaan ri ippuu

systeemin sisåisestä organisaatiosta. suhde perustuu

energiavirtojen vuorovaikutukseen. Jos pitåisimme tåtä
hetkeå havaitsernisessamme absoluuttisena mitään muuta ei
ole olemassa maai lmarnme kåvisi kui n tåysi n pysyvässä

tiedol I isessa hahmottamisessa. Maai lma rayitaytyisi

kaaoksena" Kaiki I 1a mahdol t isi I la maai lmoi I Ia oI isi
mahdolIisuus toteutua" Eråät kvanttiteoreetikot ovatkin
päåtyneet tåmäntyyI iseen rnaai lrnankuvaan. puhutaan myös

kaaosteorioista" Tåsså tutkirnuksessa on otettu kanta, ettå
havaintoon perustuva suhde perustuu energiavirtojen

vuorovaikutukseen. suunnan ja kentän väliseen yhteyteen.

Palaute, joka i lrnenee a jal l isena ulottuvuutena, mahdol l istaa
havaitsemisen. Palaute on rnyös vuorovaikutusta.
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Tutkimuksen kuluessa kåvi i Irni " ettå palautesysteemien

potentiaalisesti avointa Iuonnetta oii vaikea kuvata

newtoni laisen lai nalaisuuksi i n pyrk imisen pohjalta"

Lai nalaisuuden åvaårni nen on påi nvastai nen tapa kuvata

systeemiå. Ihmisen.hahrnotus ei ole vain tilanteessa ilrnenevå¡

lai nalaisuuden 1öytåmistär vaån aktÍ ivisena subjekti na

ti lanteessa i lmenevien mahdol I isuuksien åvåamista.

Tutkimuksen alussa näytti sÍltå, ettei kåsitysten våIi11ä

ollut yhteÍsiå vuorovaikutuksen edellytyksiå. Nåin oIlen

tutkimukseni erås- tarkoitus, jotta se yleensä voisi oIIa

parernrnin vuorovåikutuksessa muíden ihmÍsten kanssa, oñ ensin

Iuoda systeerni, johon tutk imuksen tuloksia voi daan

suhteuttaa. On ensin kuvaÈtava toiminnan hahmotustapa, jotta

voidaan hahmottaa toimintaa tämän tavan mukaan. Jotta

erganisoitumista voitaisi in kuvata, tåytyy suuntautumisen

perusteet esitellä. Tässå tutkimuksessa on tarkoitus irrottaa

newtonilaísen tieteen ihmiskuva sitå sitovien kehikkojen

kahleista" Kehikko on pysyvä systeerní " Tåsså tutkirnuksessa ei

haluta kieltäå pysyvien tai ainakin hyvin pitkäikåisten

systeernien olemassaoloa. Jos ihminen voisi hahrnottaa nåmä

pysyvämmät systeemit ei tietona vaàn keskinåisenå

vuorovaikutuksenå, hän ei enää olisi objektisuhteessa

systeerni i n, vaån häneI Ie avautuisi mahdol I isuus

toimi nnal I íseen 1i ittymiseen systeemi n rnuultamisessa tai

y1 1äBitämisessä" Lait pyritäån sulattamaan tåssä

tutkirnuksessa Iiikeradoiksi, luonnonjårjestelmiksÍ.
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Pel tonen kuvaa, rni ten Hei.deggeri lais-col t i ni laisessa

a:attelussa todel I isuuden hahmottamiseksÍ ei ri Ítä, että

Iuonnossa on olernassa ornaehtoisia ja ihmistajunnasta

rí ippumattomia lake ja, kuten esim. p,ainovoÍrnan lak i,

såhkömêgneett,isen voiman laki, heikkovoiman laki ja

valovoiman Iaki. Lait eivät itse asiassa ole
palautettavuuksia, jotka vallitsevat aina kaikissa Iuonnon

tllanteissa" seurantoja ei voida kiteyttåå loogisen

empirisrnin lausekkeisiin. itse asiassa lait ovatkin vain
luonnonoh jelrnia, jotka nåyttåvät Iaei lta
(palautettavuuksilta) siksi, ettei ihminen oIe huomannut tai
vielä osannut rakentaa ni itå ta junnan voirni t 1a uudestaan

ihmisen såädeltåviksi luonnonoh jelmiksi. (peltonen ßa7 " ss. )

ïåssä tutk imuksessa etsitåån mahdol I isuuksi.a hahmottaa

tsdellisuutta toiminr,"n kautta. Tähån pyritään kåyttämäIlå
toimi nnan apuvåI i neenå ti Ianteen ehtojen i deaa. Ti lanteen
ehtojen idea gyritäån välittåmåän ja saåmaån elåmåän Iukijan
hahmotuksesse käyttåmäl lå esimerkki në* påiväkoti lasten
suhdetta tílanteeseen. TiIanteen ehdot on tarkoitus vålittää
siten, että olisi mahdollista nähdå ehdot

luonnonjårjestelmänä, ei lakeina.

Ympäristtjn rnukauttamisen 1isåksi on olernassa myös tapa nåhdå

ihminen adaptoiturnassa ympåristöönså. IhmiseI lå on taipumus

ennakoida tulevia ti lanteita eri Iaisten toimintasysteerniensä
pohjalta (vrt" esirn. olkinuora yrn. 1994). Tåtä tapaa
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hahmottaa rhmisen foimintaa ei haluta mi 11äån mustoa kurnota.

Kolmanneksi voidaan åjatella ihmistå osånà harrnonista

todel I isuutta"

Kun toimintaa yleenså tarkastellaan suhteessa johonkin

årsykkeeseen (vaikutukseen) tai tarkoitusperåån, tässä

tutk irnuksessa kesk itytään toimi ntaan suhteessa ti lanteen

ehtoihin. Titanteen ehdot ovat lähinnå sosiaalisia mutta mvö

fyysisiå tilanteen etenemistä ohjaavia todennåköisyyksiä ja

käytäntöjå kuten sääntöjä, rutiineja ohjeita jne. Nämä

systeemit eivåt våittämättå ale pysyviå, våan voivat

vuorËlvåikutuksessa nopeastikin muu.ttua. Kun Íhmistä

tarkastellaan suhteessa tilanteen ehtoihin, hånen

toimi ntaansa voi daan arvioi da enernrnän tässä hetkesså

ilmenevien rnerkitysten suhteena, ei ainoastaån menneisyyden

toimi ntasysteernien tai tulevaisuuteen suuntautunei den

pyrkimysten suhteen. Seuraavassa on mååriteIty, rnitä tåsså

tutkimuksesså tarkoitetaan ti Ianteen ehtoihin suhteutetul Ia

toíminnalla" Empiriaosan tarkoitue on elävöittåä määritelmiå
ja tutkia mäåritelt,yjen kåsitteiden kävttökelpoisuutta

ihmisen toimi nnan hahmottamisesså. On ehkå syytå er i kseen

mainita, ettå esitetty mäåritelmå on vain hahmotuksen

apuvä1 i ne, €i todel 1 isuudessa i lmenevå Iainalaisuus.

1,-,_Ehtojen mukainen hahmotus/toiminta: Ihrnisen toiminta on

mukautunut/mukautettu siten, ettå se sopií tilanteen ehtojen

sisål le tai on ni i den mukai.sta. Hån voi toimia akti ivi.sesti
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vuorovarkutuksessa vmpåristön kanssa, muttei puutu ti lanteen

etenemisen I i ikerato-ien rnuuttamiseen. Hahmotetaan/ toimitaan

ikåånkui n toimi nnan ehdot ol isivat pysyviä lai nalaisuuksia.

z. Vuroroveri kritgsli-lê¡l€çrn ehtojen kanssa: I hmi nen adaptoituu

tilanteen ehtoihin samalla kun hån toiminnallaan vaikuttaa

ympäristöön. TÍlanteen ehdot joutuvat adaptoitumaan myös

ihmisen toimi ntaan" I hmi nen toimi nnal laan rnuuttaa ti Ianteen

etenemisen I i ikerato jå. Hahrnotetaan/toimitaan ikåänkuin

toiminnan ehdot ol isivat luonnonjär jestelm j.å"

3 trrillicof +ì le nt FÞ R ehr{nf ¡ I hrni nen i rtoaa / irroLLautuu

muiden tílanteen ehdoista eli toiminnasta välittyy kuvå,

jsssa lapsi sulauttaa tilanteen ehtoJa omån toimintansa

mukaiseksi, yrittäå sulauttaa tilanteen ehtoja ornåan

Loimi ntaansa tai ei pysty/osaa./halua suhteuttaa itseåån

tilanteen ehtoihin" (Erillisten tilanteen ehtojen

mäårittelyyn sisåltyy ongelmia, joita kåsitet iäån luvussa

11. ) Hahrnotetaan/toimitaan niin pal jon eri tavalla kuin muut.

ettei vuorovaikut,uksen dynami i kka ole selvi I lå tai se on eri
viitekehvksessä kuin muilla. Luokka erilliset tilanteen ehdot

on kahden ensimmäÍsen luokan osajoukko, mutta tämån

turtk irnuksen mi ttarei 11a ei voi da päåte1.lå, kumpaan luokkaan

ne kuuluvat"

Peltonen kuvaa, miten kognitivismi on kiinnostunut tiedosta,
toimi nnasta, kokernuksista -ja sosiaal isesta orgànisoitumisesta

ett
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enernnlånkin tar-koituksel la tutkia jo valrniiden tuotteiden

toistettavuurtta ja omaksutt,avuutt,a, Todel I isuutta pyritåån

hallitsemaan. Peltonen kuvaa miten konsessivismi on

kiinnostunut todell isuuden rakentamisesta. (Peltonen tqe7 r22-

23" ) Samal la taval la sosiaal isen todel l isuuden 1ai. nalaisuudet

nåhdåän tåsså tutkimuksessa osíttain ihmisen toÍrnesta

muotout,uviksi " Ajatusta johdonrnukaisesti seuraten ihrninen ei

vai n toÍsta entisíä sosiaal isÍa 1ai nalaisuuksia. On olernassa

mahdol ] isuus, ettå ihmi nen muuttaa toimi nnan
a'

va lrn i stami stapahturnan ehto ja.

s5

ï I,IUKAINEN HAHMOTUS MAHDTLLISTEN EHTOJEN

-Toimi nta nähdåårn jär jss¡"-
vän Lodel I isuudessa olevien
lak ien kautta
-Muutos voidaan nähdå vain
lain sisään mahtuvana sisåi-
sen organisaation muutoksena
-Vuorovai kutus ympåristön
kanssa voi oI Ia akti Ívista
tai passi ivista" mutta toi-
rni nnan suuntautumiseen vai-
kuttavia 1ähi nnå sosiaal isen
toiminnan ehtoja ei nåhdä
rnuutettav i na

ERILL ET TILANTEEN EHDOT
-Ihmisen toiminnan ehdot ovat
ni i n eri laisia rnui den toimi nnan
ehtoihin nåhden, ettei vuoro-
vaikutuksen dynamíikkaa joko ha-
vaita tai vi itekehykset (koordi-
naatistot) ovat eri laisia
-Ti lanteen ehtoja mukautetaan
ornåan toimintaan sopÍvaksi (ehtojen
mukaista hahmotusta) tai ei
kyetå/os a,La/ ha I uta suhteuttaa
itseåån muiden tiianteen ehtoihin
(mahdol I iset ehdot eri laisia)

TBBELLISUUS

H.uvicr 3. Tr-rtþ;imr-rl::=eËEå kå.ytetty ihmigen hahmet'-tstaFcjen

j aotte I ut

5ó

EH OJEN

HAHMOTUS
-Toimi nta nähdåån todel I i-
suudessa pi i levien mahdol-
lisuuksien kautta järjes-
tyvå nä
-Tåmån hetken todellisuus
ei ole ainoa rnahdollinen
-Vuorovai kutus ympär istön
kanssa voi ol Ia akti ivista
tai påssii.vista, mutta
toimÍnnan ehdot nåhdäån
mahdol 1 isesti muutettavi na
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5.I " Toirnintateoriat ja ihrnisen toiminnan suuntautuminen

Jotta Lämån tutkimuksen toiminnan hahmotustavan si joittuminen

tieteel I isen toirni nnan hahmottamisen kenttåän

konkretisoitui.si., esitel 1åån seurååvåssa nel jå esirnerkkiå.
Tåsså ei haluta mitåtöidå tai kumota kåsiteltyjå teorioita
våan ainoastaan perusterla, miksi ihmisen toiminnan åvååvå ia
svventåvä hahmottaminen tarvitsee toisenlaisen pohjan ihmisen
toiminnan suuntauturnisen hahmottamisel le kuin todel I isuutta
1ai nalaisuuden rnukaan jäsentävä hahmotus.

ïoimi ntateorioí den voimakkaasta kehityksestä johtuen
yhtenåinen teoria ja terminologia puuttuu (yrt. esirn.
Engeström 1983, t9B7 ja Takala & Nuutinen L7az, 1r1). TakaIa
(1984, 89) kåyttåå termiå toiminnan psykologia, joka sisåltåå
rnoni tasoisen toimi nnan ja ympåristön tutk imisen, toimi nnann

i ntentioi den ja ympåristön toisi i nsa suhteuttarnisen sekä
monimuotoisen i rmiön heterogeenist,en seI itysten tarpeen
huornioimisen

Brandtstådter mäårittelee toimintateorian ihmiskuvan: Kehitys
on kulttuurin ja kulttur-aalÍsen kontekstÍn rnuovaamåå ja
inhimillinen toiminta ja päätökset sekå- muokkaavat sitä että
rnuokkautuvat sen mukaan. siitå seurae, ettå kehitys on
pCIhj immi ltaan toimintasysteernien rnuevåarnàa ja kontrol loimaa.
Tämä kåsitys ei liity ainoastaan toisten määråämien såäntöjen
kontrolloimaan kehitykseenr' kuten sosiaalistamiseen ja
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k.asvåtukseenr Våån yksiröiden henkilökohtaiset kehitykseen
iiittvvat odotukset, arvot ja kontrollin kokemukset ovat
kehítyksesså tärkeitå. Tåilöin yksitö pyrki i aktiivisesti
vaikuttamàan omåèn kehitykseenså -ja kontrol loimaan sit,ä.
(Brandstädter 1994,1 1S. )

chapman (r994, 113) måårittelee sånån toiminta toÍmijan
vapaaehtoiseksi kåyttåytymiseksi tarkoituksena saavuttaa
aiottuja tul0ksia. ToimintateorÍoiden ihmiskuva on si is
selkeåsti arlstotelinen (vrt. v.Nright rg7L, 1_s) eri ihrninen
nåhdåån i ntentionaal isena olentona.

Brandstådter jakaa toimintateoriat neljåän ryhmåån:
1. Motivationååtiset toimintateoriat: Tolrnanin, Lewinin ja

Heiderin traditioon pohjautuen sisåItåen mm. odotus-arvo
-rnal le ja sekå attri butionaal isia formulointe ja. (Vrt.
Suornessa Salonen ym" LgAz)

2" systeemianaryyttiset toimintateoriat¡ Milrer, Galanter &

Bribramin (19óo) ja Hackerin (tggz) teoriat esirnerkkeinå.,
jotka kåyttåvät kyberneti ikan ja systeerniteorian
kåsitteitå.

3. Strukturaaliset toimintateoriat: piaget,n ja Brunerin
tradi tion mukaan, iotka osi ttai n utott.r,r.t
psykol ingvisti ikkaan ja keinoåtyyn.

4' Analyyttisen firosofian toimintateoreettiset Iähestymis_
t,avat myöhåisen trtít,tgensteinin pohjalta. (Brandstådter
1994.1 15. )
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Toimintate.oriat ovat tåilå hetkellå sellaisessa

käymístilasså, ettå kattava tai jonkinlaiseen

yleispåtevyyteen päåsy tai rnerkittåvåmpien teorioi den i dean

esittely vaatisi paljon enernrnån huomiota kuin tässå

yhteydesså on rnahdol l ista" seuraavåsså ei tarkoituksena ole

toimintateorioiden kattava esittely, vaån esimerkkien valossa

halutaan havainnollistaa tutkimuksen ideaa" Tåtä tehtåessä

joudutaan valitettavasti Ieikkaamaan paljon teorioihin

kuuluvaa eiävåä ja arvokasta a j. nesta pois. Analyysisså

keskitytäån ainoastaan teoriassa ilmenevi in toiminnan

suuntaut,umisen hahmottamisessa i ]menevi in ongelmi in"

Tarkoituksenå ei ole mitåtö i då teorioita vaan havai nnol I istaa

tarvetta avaavan hahmottarnisen tutkimiseen,

5. I " 1 . Moti vationåal i nen toimi ntateori.a (trJei ner )

[,rlei neri n toimi nnan hahmottami nen perustuu voimakkaasti

tavoitteen (el i kehi kon, skeernan, Iai nalaisuuden)

saavuttamiseen tai síinä epäonnistumiseen. Toiminta nåhdåän

aina kohti tavoitetta etenevånå ja tavoitteen saavuttamisessa

joko onnistuvana tai sen suhteen epåonn j.stuvana. Nei ner

luc]kitellaan motivationååIisiin toiminnan teorioihÍn Iåhinnä

siitå syystå' ettå onnistumisen/epåonnístumisen oletetut syyt

vaikuttavat ihmisen rnotivoitumiseen tavoitteen suhteen.

hlei neri n rnukaan onniEtumisen/epåonnistumisen havaittu jen

syiden ensimmäÍsiä tutkijoita olivat Rotler ja Heider.

Nei ner kehitti neI jä syyluokkaa, joita ihmiset hånen mukåånså
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Skinner & Chapman tiiviståvåt attribuutioteorian ydinkohdat"

Kausaaliset attribuutist e1i havaitut syyt miksi jokin

t,apahturna tapahtuu (ts. mikä on henki Iön toiminnan seuråuksen

syy) voidaan jakaa neljäån Iuokkaan:

L" Henkilön.yritys (viittaa suoråan toimintaan)

Z" Henl.r i Iökohtaíset omi naisuudet

3. Ympåristön voimal (esirn. merkittåvät henkilöt tai tehtåvån
vaikeus)

4" Sattuma" kohtalo tai ennustarnaton faktori

KaksÍ ensimmåistä kategoriaa katsotaan yleenså kuuluvaksi

internaal iseen kontrol 1 i i nr ja henk i Iö kokee kontrol t ia
kokiessåan pystyvånså vaikuttamåèn aiottuihin tuloksiin.
Kaksi jglkimmåistå katsotaan yleensä kuuluvaksi

ekEternaaliseen kontrolliin, jolloin henkilö ei yleensä usko

pystyvånsä vaikuttarnåan aiottuihin tuloksiin. Näin ei
kuitenkaan ole ai na taita, si I Iå yrityksen jå kyvyn I isåksr
henkilö voí uskoa pystyvånså vaikuttamaan tapahturniin, koska

hån on erityisen onnekas tai hän on valtaa ornaavien

suosiiossa" (skinner & chapman lg}4, 130:1s1.) Ihmisen usko

vaikuttamisrnahdol I isuuksi in vaikuttaa hänen motÍvaatioonsa.

kåvttåvåt tul k i tessaan

i i ittyvien tapahtumien

ja ennustaessåan saavutuksi in

tuloksia. (trJei ner L984, Sl )

Seuraava

( Reunamo

näkemys. perustuu pal jolti minun proJektityössäni

1986, 8-23) esittåmåån perusteJ.lumpaan analyysi i n.
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tutk i jano i nstituution kasvatuksen

eri taval 1a, sitå våhemmän näi I 1ä

toimintaa voidaan sel ittåå. Eniten

viral I isen kehikon sutrteen

mittarei I Ia lapsen

t i etoa

Ihmisten kontrollia tutkitaan suhteessa síihen, onnistuvatkq

he vai eivät, Nåmå onnistum.is,/epäonnisturnisti lanteet ovat

kriteerien måärittämisen tarpeen takia ennalta måäritel 1yt.

NåÍ n ol Ien i hmisten suhde todel I isuuteenk i n on

ennålta måårätty" Lapsesta on tullut tutkijalle objekti, jokq

toimii tutki jan ennalta måäräämåsså kehikossa. Esirnerkiksi

kasvatusta tutkittaessa tåmä aiheuttaa ilmiön, jossa

kasvatuksen kehi kosta (esim. toirni nnal I isista

lainalaisuuksista) irtautuneen lapsen toiminnan etenemisen

muotoutumista ei voida havaita. EIi mitå enemmän Iapsi toimii

jotka kykenevåt hahmottamaån myôs

esimerkiksi opetukseen 1 iittyvån

hahmottavat ja. toimivat kuitenki n todel I Ísuudessa myös

toisel la tavaI la" Kokonaan ulottumattomi i n jååvåt lapset,
jotka hahmottavat todel I isuuden tutk i joista poi kkeaval 1a

tavalla ja myós toimivat eri tava1la. Tä11öin tutkijan

kehikon kannalta sel Iaiset Iapset, joÍ I Ia on eniten ongelmia,

jååvät tutkimuksen ulottumattomiin. Jos systeemeiLlä ei oIe

toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevia rnuotoja, ei toinen

systeemi voi myöskåän toista havaita.

Tutki ja pååttåå etukåteen mikå on onnistunut toiminta. Vaikka

lapsi sattuisikin olemaan kosket,uksissa tutkijan :åykkään
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tutk i jan

kehi kon,

saadaan lapsÍsta,

kanssa saman

rnutta sen I i såks i

kehikkoon. saattavat lapsen sisäisesti kokernat tulkinnat

onnistumisesta/epåonnistumisesta jåädä huomiotta"

5uhtee1l isesti hahmottava i hmi nen ei näe toirni ntaansa ni í n

painokkaasti onnistuvana t,ai epåonnistuvana,

0nnisturni nenlepäonnistumi nen tarvit,see ai na sitoutumisen

johonkin kehikkooon voidakseen nåyttåytyå todell isuutena

íhmiselle. Vuorovaikutussuhteiden kautta hahmottava ihminen

voi nåhdå enernrnån olevansa tekemisisså tässå ja nyt

muotoutuvan todellisuuden kanssa. Kun ihminen tajuaa

tiedollisten kehikkojensa olevan luonnonjårjestelmiå, saattaa

sekä motivaatio ettå kyky havaita todellisuutta saada

toiminnallisempia sisäItöjä. Ihminen voi ennakoida ja

våittåmättä ennakoi tulevaa toimi.ntaånsåo mutta

einsteinilaisittain ajatteleva ihmÍnen nåkee maailrnan ehkä

enemrnän tåssä ja nvt tapahtuvanå elämisenä, jota voi daan

korjata toimintaa rnuuttamalla. Onnisturninen tai
epåonnisturninen "puhtaing,' i lmiöinå edel lvttävät välÈtåmåttä
liikkeen loppumista ainakin siksi. aikaa, kunnes uudet

tavsitteet on asetettu. Tåtå hetkeå elävå ihminen ennakoi

tulevaa, rnutta hänen ei tarvi tse vål ttåmåttä si toutua jonk i n
jåykån koordinaatiston tai arvohierarkian suhteen

t,oimi ntaansa suhteuttavaksi .

Pë'åmäårän saavuttamisesta tulee Iainalaisuuden toteuttarnista.
Todel 1 isuutta pyritåån hahmottamaan siten, ettå toimi nta

iårjsstyy tavoitteen saavuttamisen mukaiseksi. EIi
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todel l isuus jär- jestyy hahmottamisessa lai na1åisuuden rnukaan.

Tåssä .yhteydessä halutaan vai n huomauttaa, että hahrnottami ne

jär¡estvy myös todel 1 isuuden mukàan. Ihmisen toiminnan

hahmottamiseen liittyvä systeemin ohjautuminen tapahtuu

näíden kahden hahrnotustavan eri Iaisina yhdistelminä.

Markovan mukaan väI ittävät variaabel it, pyrkimykset, halutut

asiantilat, tåvoitteet ja tarkoitukset ovat konstruoituja ja

tarkoitettuja mäårittåmåån ri ippuvia variaabeleita, ruurni in

1 i ikkeitå. TåI Iainen kåsitys on tyypi I I inen cartesiaanisel 1e

pafádigmalle: Fyysisten objektien tila ei muutu' ellei sitå

edellå jokin u(lkoinen voima ta.i årsyke. Siten rnuutokset ei-

I i ikkeestå I i ikkeeseen, tai muutokset I i ikkeessä, perustuvat

newtoni laisessa systeemisså, mekaanisi i n voimi i n. Sel laiset

voirnat voivat nousta kahden toisiaan vetåvån ob jektin våI Í 1I

tai toisen, ob j.ekti n vai kuttaessa toiseen. Ri ippumattomat

variaabel it, tai I i ikkeen määrittäjåt ja muuttujat, ovat

vaikuttavia voimia. Li ikkeen pysyvyys tai rnuutos kuvataan

ri ippuvina variaabeleina. MonimutkaÍsia i lmiöitå, joita ei

voi suoråan sisä11yttåä riippumattomiin tai riippuviin

variaabeleihin, kuvataan våIiíntulevína muuttujina. Markovan

rnukaan toiminta on ensisijainen kåsite eikä ole jaettavissa

elernentteihin, jotka rnuodostavat kausaa.Iisia muutoksia.

Toiminnalle ei ole deterrninantteja, koska toiminta itse

måårÍttäå eIåvån orgånisrnin Iuonteen" (Markova tqgz, 94-95. )

ó3

lhrninen torrni nnal laan ja hahmottamisel laan on våIttåmåttå

vaikuttamåsså kehikon rnuotouturniseen ja pysyvyyteen. Jotta

voidEan tarkastel 1a ihmisen ti lanteen ennakointien våikutusta

hånen toimi ntaansa, tåytyy huornio kohdistaa hånen

hahmotus,tapaansa ja toimi ntaansa. Jos ihmisen ti tanteen

ennakoÍ ntien vai kut,usta tarkastel laan suhteessa tutk i jan

asettamaan kehikkoonr voidaan saada tuloksia vain tutkijan

rnahdol I isiksi hahmottarnista muodoista"

Einsteinilta kysyttiin kerran minkå tosiasioiden pohjalta hån

arvioisi ornàn eIårnänså epåonnistumisia ja onnisturnisia"

VasLaus kuvastaa sellaisen ihmísen hahmotusta, joka ei

perusta näkemystään etuoikeutettuihin liiketi IoihÍn:',Sen
parernmin kuolinvuoteellani kuin aikaisernrnin en kysy itseltåni

moista kysymystä" Luonto ei ole insinööri ja minå itse olen

oså luontoa"" (Einstein Iq79, gL-92.)

5" 1 "2. Strukturaal inen toimintateoria (Piaget)

(seuraavasta esitvksestä katso myös Reunamo lgBB). pelkkå

sanå vuorovaikutus ei vielå tee Iapsesta aktiivista
ympåristöön vaikuttajaa. PeIkkå annetussa kehyksesså

tapahtuva prosessi voi korostaa lapsen pèssiivisuutta.
Piaget'hen tiittyvå kritiikki on usein keskittynyt tunteiden
ia sosiaalisten ilmiöÍden unshtamiseen, mutta toki ihmisellä
añ oikeus valita näkôkulma, josta hån lasta tutkii.
0lennaista onkin se påssiivinen ja paikalleen pysähtynyt
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vuorovåikutuksen rnåIli, joka hänen teoriastaan väIittyy"

Oleniassaolevan todel I isuuden struktuuri :a lainalaisuudet

eivåt muutu vuorovaikutuksen aikana" Voiko toirninnan ja

vuorovaikutuksen hahmottamisen rakentaa pohjalle, jossa

toíminnan kuluessa vain lapsi voi muuttua?

Piaget" n maai lrnassa on olernassa jotkut tietyt Iai nalaisuudet,
jotka lapsi vuorovaikutuksen kautta vähiteIIen sisåistää ja

jotka lopulta muodostuvat abstraktin ajattelun aineksiksi"

Lapsen olennainen prosessi on mukautuminen eIi pyrkimys

adaptaatioon" Elämä nåhdåån prosessina, jonka lainalaisuudet

tåytyy ensi n oppÍa tunternaan" Kun nämä pysyvåt lai nalaisuudet

sR opittu, tåsså pysyvien lai nalaisuuksien rnaai Imassa ihmi nen

pyrkii adaptoiturnaan mahdollisimrnan hyvin (vrt. biologinen

el oonjååmistaiste Iu ) "

Piaget' n käsitys toiminnast,a vuorovaikutuksena on muuttanut

ratkaisevasti kåsitystå tieteen Iapsikuvasta. Lasta ei enåä

nåhdå pässiivisesti ympåristöön reågoivana, våan aktiivisena
ja tasa-arvoisena toimijanar jonka operatiiviset ja

kognit i iviset rakenteet rnuotoutuvat tässä vuorovaikutuksessa.

Staattinen todellisuuskåsitys kuitenkin teikkaa olennaisimman

osån lapsen ja todellisuuden välisestä suhteesta. Jostain

syystå aina tarkastellaan lapsen adaptaatiota annetussa

todellisuudessa" Ei juurikaan todellisuuden adaptoitumista

lapsen tahdon mukaan" Lapsen sisåisi Ín teki jöihin

(struktuureihin) keskittynyt Piaget näkee symboi isen leikin
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lapsen ai noana mahdol I isuutena sulauttaa todel I isuutta mi nån

tarpeita vastaavaksi, ioka seki n on kuvitteel I ista: vai n

lapsen itse rakentarnat merkitsimet taipuvat hånen tahtonsa
rnukaan, ei ympär i stö.

Piaget'n omin sanoin: ',symbolinen leikki on epåilemättä
lapsen Iei kk ien hui ppu. . . Kun Iapsen on Iakkaamatta

Eopeuduttava vanhempien i hmisten sosiaal iseen maai lrnaano

jonka intressit ja såännöt pysyvät hånelre outoina ja
ulkonaÍsina, ja Çyysisenä maailmanar jota hån vielå ymmårtåä

huoností" hån ei onnÍstu aikuisten tavoin tyydyttämåån
persoonal I isuL¡tensa emotionaal isia eikä edes ålyl l isiå
tarpeita nåiden sopeuturnisten våt ityksel lä, iotka aikui.sen
kshdal 1a ovat mi ltei tåydeI I isiä, mutta jotka lapsel Ia ovat
sitå epåtäydellisempiä mitå nuorempi hån on. Niinpä hånen
emotionaalisen ja ålylIisen tasapainonsa kannalta on

väittåmåtöntå, ettå håne11ä on kåytössåän sellainen toiminnan
sektori, iossa toimi nnan rnotivaati'ona ei oIe todel l isuuteen
sopeutuminen våån påinvastoin todel Iisuuden sulauttarninen
mi nään i lman mitåän pakotteíta tai vervotteita. Juurí Ieikki
on täl laista toimi ntaa, joka muuntaa todel l isuuden enemrnän

tai våhemmån puhtaan sulauttarnisen kautta minån tarpeisiin
sopivaksi " . " on si is värttåmätöntå, että - Iapser Ia on

kåytössään myös aivan ornå ilmaisukeinonsa,, toisin sanoen
hänen Ítsenså rakentama jårjes¡"1rg merkitsimiä, jotka
taipuvat hånen tahtonsa mukaan.,, (piaget & Inhelder L977, óo-
61. )
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Mutta elåvä elämå on toísaaila" otetaan konkreettinen
esimerkki: påiväkodi. såånnót ("1åit,,) saattavat siså1täå
seuråavanlai.sen " jår jestermån merkitsimiä',: Aikuinen kehottaa
lasta leikkimåån hivenen hÍijernpåà. Se voidaan tulkita
todel I isuuden laiksi, iohon lapsen tulee sopeutua. plutta
tåstå nåkökulmasta puuttuu kokonàan ajatus, ettå myös ihrnisen
tapa hahmottaa todelrisuuden rainaraisuuksia vaikuttaa
konkreettisesti siihen, mi llaÍnen toderrisuudesta rnuodostuu"
Jos esirnerkiksi lapsi nåkee aikuisen kehotuksen ei pyyntönå
våån valtaper inå. hånen todellisuuden hahmottamisensa såa
ti lanteen rnuutturnaan helposti valtapel iksi. Er i lapsi on
eIåvåssä eråmässå akti ivi nen vai kuttaja todel r isuuden
1 i ikeratojen muotoutumisessa. Todellisuudessakin lapsen
itsenså rakentarna jår¡estelmå rnerkitsimiå rnuokkaa
toder I Ísuuden rake ja. Jos esirnerk i. n lapsi hahrnottaa
todel l isuuden aikuisen kehotuksena, rapsen toÍmíntakin
liittyy sirloin helposti kehotukseen. Jos hän taas näkee
tsdel I isuuden esimerk iksi eri laisten valtapel ien
ternmel lyskenttånå, håner1e todel I isuuden lakien noudattaminen
saattaaki n I i ittyå esimerkiksi aikuisen håastàmiseen
kamppaí luun"

Mutta miksi piaget' rainen passiivisen vuorovaikutuksen idea
on ni i n vååra1 I i nen? Koska (kuten juuri edel lå kuvatti i n)
todel I isuuden lakien havaitsemistapa muuttaa todel r isuuden
l ake ja. Tapa nåhdä r aps i rnuuttaa I asta. Jos rne nåernrne I apsen
vuorovåikutuksen olennaisesti passí ivisena, lapsi
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(todellisuus) on taipuvainen rnuutturnaan tä.1 iaiseksi" Kun
adaptaatio -ia rapsen vuorovåikutus nåhdäån tapana sulauttaa
ja mukauttaa todellisuuden ilmiöitå sisåisiin struktuureihin,
syntyy rapsen toimi nnasta kuva, -iossa la¡:si pyrki Í rnuuttarnaan
ornåa käyttåytymiståän ympåristöön sopivaksi. Lasta ei nåhdå
todellisuutta rnuuttavana ja kehittåvånå tekijånå, ioka voisi
pyrk iå rnuuhun kui n val l i tsevi i n oroihi n sopeuturnÍseen. Kun
aikuinen nåkee lapsen näin, lapsesta on myös taipuvaÍnen
tulemaan tål lai nen"

Tarvittaisi in näkökurrna, iossa rasta ei nåhtäisi pelkåståån
ympäristöön adaptoituvanan våan myös iapsi pyrki i rnuuttarnaan
todellisuutta omiin tarpeisiinsa ja skeernoihinsa sopiviksi"
Ja vuorovåikutus on nåhtåvå niin, ettå hån myös siinå joka
tapauksessa onnistuu"

Vaikkapa kuten Fröbel: Leikki Qn e1åmän pei l ikuva, ofnan
elämån ja vieraan elåmän, sisåisen ja ulkonaisen elåmän.."
Leikki opettaa lasta tunnistarnaan ja ornaksurnaan
ympåristöståån ofnan sisåisen maai lrnansa i Imaisun vår i neet,
kun hån leikisså kasvattaa voirniaan ja taipumuksiaan". Jos
leikki oikein ymmårretåän ja sitå oikein hoidetaan, se
yhdistäå orastavan lapsen elårnån, tunnustaen sen
ornalaatuisuuden ja sitä arvostaen, aikuisen kypsäån
kokernusmaai lfnåan ja edÍståä siten toista toisen kautta, kun
se morempía kunnioittaen antaa kurnmaltekin ornat velvoitteensa
ja vårmistaa kurnmankin sikeudet.,, (Launer 1gg3, SS. ) ïoista
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toisen kautta edistettåessä eÍ enåä ole Iainalaisuuden

aíheutÈamasta vaikutuksestae våån korrelati ivisesta

yhteydestå, jossa rnolernmi I la avautuu mahdol l isuus osal l istua

todel I isuuden muotor:turniseen" Sarnoin kenen tahansa ihmisten

perssonal I inen vuorovaikutussuhde voi perustua vain

yhtevteen, ei vain vaikutukseen.

Ðona1 dson. ( 1983, 151-153) kuvaa Piaget'n biologista taustaa.

Nykyinen evoluutioteoria kuitenkin nåkee vuorovaikurturksen

erÍlaisena kuin Piagêi' n aikainen Darwinilainen biologia"

Costal I in ( 1986, 1 I ) mukaan ennenkaikkea suhde organisrnÍn ja

ympåristön vål i l tå kehittyy; ettå itse asiassa

vuorovåikutussuhde orgånisrnin ja ymp:ristön väIiiiä kehittyy.

Jos jossak i n ekosysteernissä laj i muuttuu joksi k i n toiseksi ,

rnyös väIttåmåttä vuorovaikutussuhde ympåristön kanssa

rnuiuttuu" S,amal la rnuuttuvat ekosysteemisså val I Ítsevat

"laÍnalaisuudet"" Koko ekosysteemi muuttuu sen jonkin

osateki jån muuttuessa. Luonnonlait osoittautuvat vain

tietyssä koordinaatistossa toteutuviksi

luonnon jår jestelmi ksi " La j i tai i hmi nen eivät ole olernassa

tyhjiössä. Jos "irroitarnrne" lajin hetkiseksi håntä

ympärö ívåstä fyysisten ja sosiaal isten I i i keratojen

vaikutuspiiristår Voidaan yhå havaita or.gånisrnin sisåinen

orgånisaaLio. Vuorovaikutuksessa ympåristön kanssa ihmisen

sisäi nen orgånisaatio joutuu tekemisi i n yhmpåristön

orgånisaatioiden kanssa: esimerkiksi ihmisen
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persoonal I isuuteen I i ittyvåt I i ikeradat aiheuttavat

väIttåmättä ympåristön adaptoitumista ihrnisen systeemeihin.

Korostan vårmuuden vuoksi, ettei Piaget'sta tekemäni arvio

liity kognitiivisiin struktuurien painotturniseen tai

{yy-.iseen maåilrnaan keskittymiseen, våan perustana olevån

vuorovåikutussuhteen vai kutuksen yksisuuntaisuuteen.

Piaget' n todel l isuuskåsi tys perustuu nåhdäkseni Newtoni n

malliin" Esimerkiksi kokeessaan, jossa hån tutkiÍ Iapsen

havaitsemaa 1íikkeen suhteellisuutta, hän itse asiassa

tutkiikin liikkeen suhteellisuuden vähenemistä. Piaget kuvaa

asettaneensa etanan kotilon pahvin påälIe. Etana Iiikkui

hitaasti eteenpåi n, mutta samal la Piaget I i ikutti alustana

olevaa pahvia, jol loin etanan vauhti ri ippui alusta

vauhdista" Formaalien operaatioiden tasolla lapsen

maaÍ lmaneetteri on ni i n vaki i ntunut, ettå hån voi arvioi da

kahden toistensa suhteen 1i ikkuvan esineen keskinåisen

nopeuden våhentåmä11ä toisen nopeuden toisesta. Liikkeen
havaitseminen ei siis ole suhteellista, Fåinvastoin:
Taustal la on pysysvå koordi naatisto, johon rnolempia I i i kkuvia

esineitå suhteutetaan. Liikkeen suhteellisuudesta on tuIlut
pysyvässå todel l ísuudessa suÐritettu väh.ennyslasku. piaget

siis itse asiassa tutkii lapsen newtonilaisen

todellisuuskåsityksen vakiinturnista. Lapsi arvioÍ t iikettä

suhteessa pysyvään rnaåi lmaneetteri i n, ei suhteessa

liikkeeseen. (vrt" Piaget 198O, LO2-1O8.)
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Kir jassaån kåvttäytymisestä ja evoluutiosta Piaget (L97Br 49,

alunperin i lm. L976 ) kertoo ornån'käsityksensä evoluutÍoon

1 i ittyvästå vuorovaikutuksesta rnuuttuneen vuosien kuluessa"

Kuitenkin hänen Iasten vuorovåikutusmuLtoj"n kehittymiseen

Ii ittyvät tuloksensa pohjautuvat yhå hånen aikaisernpaan

vuorovåikutusnåkemykseensä. Jos kerran vuorovaikutuksen

perustan hahmotus on muuttunut, rniten Piaget'n

tulokset voisivat ol Ia tukeval Ia pohjal la?

Piaget'n merkitys vuorovaikutuksen hahmottajana eÍ ole

tietenkåån kokonåan "pahå", päinvastoin. Tåsså yhteydessä on

vai n keskitytty vuorovaikutuskåsityksen yksipuol isuuteen.

Antoisa ja eIåvå aines on jåänyt syrjåän. Tåtå ei ole tehty

sen takia, ettå haluaisin painaa Piaget'n matalaksi. Piaget

on huornattava ja rnerk itLävä hahmo tämån päivån tieteesså ja

syystä. Tåsså vain halutaan perustella vuorovaikutukseen

perustuvan hahmotuksen etsinnån oikeutusta. Myöhäisessa

kirjassaan kåytÈäytymisesta ja evoluutiosta Piaget hahmottaa

vuorovaikutuksen kåsittääkseni samal 1a taval 1a kui n tåssä

tutkimuksessa on tarkoitus: "Toisaalta on olemassa

orgånisoiva evoluutio samoin kuin varioiva evoluutio.

Kåyttåytyminen on evoluution moottori." (Piaget I97A, 159.)

Mutta lapsen varioivaa kåyttåytymistä Piaget ei huornioi, våån

keskittyy lainalaisuuksiin. Tåmä johtaa vuorovaikutusmallin

kapeuteen, jossa ympäristö lainalaisuuksineen on staattinen.

Aikaisemmassa kirjassa (alunperin 1936) Piaget'n vårhaisempaa

vuorovaikutuskäsitystä kuvaavat hyvin hånen nåkemyksenså

7L

i

assimi laatiosta je akkornodaatiosta" Assimi laatio on ulkeisen

annetun datan siså1 iyttämistä sisåiseen kehikkoon.

Akkomodaatio on ympäristön paineiden tulos. (piaget Lg77, lB-

19") Muutos johtuu ympäristön paineista, €i lapsen

rnuuttav.asta vuorova i kutuksesta.
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L.:lr i.,tìa'..ejl¡,¡rt. l'r-ji:en t,essâ l-r-r.t-ktmul:sesg.f r-r5eeS1;I ui'ri!.:ìan

t--ler Lr!:,Lelen-,aar-r . t<airii,ol ia c,n newr;oni1åisen h.ti-ìnioLtamts€r-¡

ãrìclest I Lrin 1 i I tt,vrz tì:cl.i:r'i i n =ekä i;uti,; irnuslt: ol-ìteengA et+Èå

'hrÉt=erì Leür-¡anei-ur=t-a,ì (vr-t. esifn. Leorrt-i ev Ig77) osalLa.

ãi'rc;esct onn ¡ r-Itlscl ilnûtirriserr nakemrstä våin kclcniti ivisten

i<.ei-iii'l:o-iei-i l'rcir-rkf,.rnisen¿. -ia orn.¡ksurnlsena. surl_ietut kehikot

etvål ole rrrttåv.i ccoinrise¡r rnalli kohtaanraan monlrnuotoreta

sosi.åå1. ista murntost-a" Tåss,ã vhtevdessä ei haiuta mitåtöi dä

Erroe:t¡-önri n årìsiok¡sta toinrinnan åna1v.y'sia. vaån ainoast¿arr

nr rnetä hå ne rr l.: äv Lt årnij nsa sur.trteutturskeh i k oL. E nsestr örn i n

Iälrrkel'r i t..", l.:serr rnai L i"r tar-i,.asteltaessa kåv i lnri, eLtå mvös

Ensestr-orn on I vönvt iurl.:ilocln ioiminnan sLrLrata. t..,*isen.

lr.ei¡i tvi.:sessåãn ihrninen eterree toirni nnasta 1 parempåårì

toirrr rrit.aan 2" Oppirnineri. ccrniinnan iaaduil.inen mr:rrtos. ei oje

vai i'rut.Lanuri- toimi nnari suuntautumiseen. I hmisen toirni nnan

þ:ohde on sái ì vnvt enLisenå " Ai noastaan toi,mr nnan

, r er: ÊLtLrriLà OÊr I '\-, \

SLrLlrLrLr LLr nu¡ L t-u i fir i rln-r rr

c r' ,-'t.r t r i scr ¡ i utin r n€3 r'ì "

sidottr-Lna" Ihmisen

rnuutos '¡oi Laisi i n

i. rrrn i se ri to r rrr i nt-aa

toin¡innan ehl¡rllin

dnrrettr.r. Jåi jelie jã;{ ';airr kc_rhLeeseen

slsi i rrerr mafldoi l lsimr-nan h..'vå

t¿:so1le. ûnoeima

olennarsesr-r l:vsvväan

tähån hetkeerr

cri:l¿r:isr:i ¡-unli=essa on =i irl-vt.tv urudel le

såiivv niÍn l:au,rrr l<uin ihnrinen nåhcläårr

kolrieeËeen ioåÀrniraräÞ.n) sicotturna elkä

toimi nnan suuntauturnisessa taoalrtuva

nåhd,ï oår'ernmi n. jos voitalsi I n tarliastei la

suthteessa tässå heti.:essä r lmeneviin

eri<ä ni ini'-åån tuleveisuuoessa sr .làitsevaan
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._) Sv=l*een,i rierr Lulrìl nL.f t-¡:or ie'(Haci<'er i.: Erlcrestr-önt)

Fr eseri iu Sr¿ewar"tin (1984 " 143-I47]l rnul,raan svsteeiniarial',""sirr

r.eskelsle nåi'.tikohtia ovåL Lc-linll nnärl llierar-kisuus -ia

Loimr.!-ir¡astå se.¡tava DålàuLe" Tretvssä kehii<osså"

E naes Lr öm

asetet tu -i e n

r eu naeht-e len s i sä i I å. sel: å

i:artrasLelevat svvät i isesti

ilacker et1-ä

ihrnrsen toiml nnårt nruotouturnrsta -ia

nl tsså i lineneviå hieraririsia saiaLllesvsteernejä. ilac[<er -ja

Elraeström cli,at rnOlemriråt 5or'eltaneet rnå1 Ie-iåån låhi rrnå

aii,tr-risten tvön analvsclintt in. Hackerilla oI-ì kuri.tenkin

rurrrsaasti viiLt-aurt<sia laosiin ja Engeström BLlhLlu pål jon

:. hn, r=estä v leenså, Engeström kuvaa itseäån vhteiskunnal l is-

h jstor-ral, i isen sLiu.nLåuF.sen edusta-iana" muLta Iuokrtukset

eivåL sul je toisiaan ooie"

Hacker (198?) on _iåt[ånvt tciminnan ãuLrntauLurni=en oohtirnisen

l<okc¡nåån syr-iään" ToirnÍnnan fnål1ia kåvtetäån aii":uisten tvön

analvsot nÈí i rr. Tä1 1 ö i n tehtävän oäämäärå nähdåån t retoisena

-ia i.tseståån setvånå. Toimi rrta etenee mahdol l islfnrnån

r"ationåålisel1a taval la kchti tvön ËLroritt*amista. Tä1laisessa

f-l.rhmoLt¿rnisessa cn olennåiSta. rniten "l-rVVin" ihminen toimii

jassai,¡irr nåneil.e ånnetusså tai itse valitsenlessaan kehikossa"

Itse i.:ehii':Ioa ei \/oidå asettaa kvseenalaj.sex-si. Ihrntstå ei

si I ioi. n nätrclä cf mäå toimi trtaansa i tse suu.ntåavarìå. vaårr

ånnei-un suu¡ntautL{rnisen sisä1 1å toirni ntaansa orqanisoivana"

.ir:s ihrrrrnen påätbäisi mnuttaa toimintans¿ kotrdetta

(pään¡äärää). on kehikko vailrdetLava LrLrteen. h.vsvmvþlsess,å on

i.,uitenl',rn åirìå ur,-rsi l';eiirkl'.o" jonka sunteen toimint"r"r
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Lenúå Lr-t rrni nr'rast,.¡ t.l jLtnnaI I rs-esti

Joi.ainen Þr-osìessi tåvtvv eiäå lär_ri

t.r-r t. i. t-,irLrsrLJ r- osegs i rr urur cje 1 I ee rr ! ia hnlottam i g:e na .

tapahturnien l':et-iurll i,lautta ilahrnc¡tturva I i r i.re.

i a ¡ ¡-'at" i rr Leor eeLtisestr tér hän Ð'/r i tåån)

LIetoon iiittvvier"r ¡asitterderr hautta"

f:r'ìu_¡És t-r'citir l-ra I ttaa

¡¿ trnrc, t-e i- t -å v .ii å .

,f, :, ricr L i ¿a Lt'r i :;ar t r

1..v5!'fivþlsesså cln

Llif e n.ihdå.lrr

Lulet- irrLl!;sjt'tner¡ l¡Êiiji.l.:o. josla Éi vgi

Tutl,, i rnusr apor t r s ta

poiståå rni tåån

l.¡9¡:.cÌ-ìåi=nr.osesstrr l,år-srmåttä. Ihmlsen ntaåi lrn¿n vmnlår-t,ãrninen

rj€r-usLt.i Ll I1sãárrivr.,!.i¡1 .l å iaa-ìenev,fån LietoËn Drosessista. er

Låsså hetl.ess,ä 1-auairtlrvarr iai nalaisuuderr avåarniseeri .

Nii.n i'.auan kr-r Íri haitrrrclttanirsËsså kävLetään newtonilaista tar:aa

hah¡nottaa iadel l. isuus Þvsvvren ob-iektien kautta. todel l isuus

når,r:,Lãvtvv toisiaan seuraavirra hetkinä. Ihrnisen o¡zrkimvs

Ëååcia lra.hnlotussvsLeemi inså _ionl.:i nlainen jär-ki arheuttaa

rnÊnnersvvCen näl;emigen .-ionakin Ð'r'svvånå. LrseÍn juronell isena

kokonaisuuterra. Tåi laisessa kehil.rossa juonen io-giikkaan

sooirrrattornaF:si hahrnotetr-rt Laoahtumat nävttåvtyvåt Engeströmin

sanoin "nåerrnäisesti hetkelIisinå poil.(kearnina ja siirtvrninä,,.
Absr:luutLisen ni€tor-ian nåkerninen aiheuttaa toiminnan

Jåhmelt'¡nrigen iiååvåfiaiseksr " var-sink irr l:un seui-ååvan vaiheen

muloto cJn Js 1vötv lurkkoon. Tästå hetkestå irrotetaan ruvj.a ja

ne asetetaan Deräi<i.rain, i:.un kurvia tu. lee riittåvårì paI.ion.

ihrninen h¿hrnotLaa oysähtvrr€Êt þluvat l iik: keenä. I Imiö

muis+,urttaa elokuvaa" l"lurtta a-ia1I isessa kehÍkossa eterrevä

ejci'ruva ei t<onkretisoi rnurutol<sen rnåhdc¡1 1 isr-tutta. Toisel la
katselur.i,erraiia tuios (-iuoni " tarinan lopor-rratkaisu) en Eårnå.
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:.lri :. Ì ',/s,,i,r\/l.qeqE ün ia¡ ier'ìe\/dn oÐpinir=err maI i t " l"iurtt¿ tåm;irt

or,sr,\;:,ir-l i:á¡¡r¡ar'å.iri" Erice:it.rc)n] r:vri.:1t Jåi-Lånl¿r¿-in mallrns3¿l

l-reci.errl LüLrrl .Ì.tì!1år.1 5L|.lr'lt-.iut,..rr,riEËr' lìåh¡ìoLtanri::La et helr:cLe ge.

e'i i ¡ C¡á¡ì Ler .r,,L"uav t vfrrl;ìËri !-ìål-ldå¡irì 1-rr g¡¿rri saatiOnga lluçiiË=t-l

i.orìteÈrr i r=.ri.r:i f rictr:s:ti önri n tor nen kelrr kl-:o clrr

vhtersl.,Lrnt,ål-ristcrra, Ê.nc¡estrorn l.ur,aå rnahdottorna[,:si itseileen

sLLâ¿. iaa ìÉne'./ån oÐr:Jirnisen teor raa käsittelevåän kir-jåångå

es i mer k ir, e -j ä onr j. sta tu t-lr i rnuks I sfåan. Laa _ient,uvåa opp i rni sta

i.: äsrt-Leie'¡¡ista l.rir ias+-a c-llisi hänen mreleståän turtlut lrian

laa-ia. xosf<å 1aa-ientuva kehitv=tutkinlus vaati i monimrrtkåiserì

.i", iiåttåvån rar:orti n tul lakseen vmrnärretvkEi. Toi nen

varhtoehLo oì rsr oÌ lut ['lonl<reettiserr tr-rtk inlusraooÌ-tin val'rave

rampautterni ns.n. (Encreströrn L987. t7-18. )

Engsst¡5r [ruvaa laa.jen+-uvan tutkirnurksen r-aÐortoi ntia.

H i stor i a i I i ql<eh i tvkse i I Í stå ma l I i a '-ur1ee tutk i rnusotteen

ahei la soveltåå rnvös Lutl<inruþrserr råoor-toinnisså. Toisrn

sånsen i-u¡i i=r tuoLta.¿ r-ir.rdestaan 1a,q ienËvån rnLrLrLoksen

todel. Ì inen kuli:u. I'luii,raan l-rås1tteel I iseen. l.:uvaavaan.

tr iasioi l iseen. kokeel l iseen -r'3

ol rsi otettava rnvös nétÊnnåisesti

verta i 1 e.,aan tutl'. i nrutl.rseEn

hetl<el l iset poi l(keamat -i a

sr lr-t--vrnåt..

vÍ Ísaeitta"

rqg7.33ó. ,

ïuLk.irnusrapor"Lti er såå oI la ulirspu6 I isen

-joka on FreIp¡:oa jåikivirsau¡tta. (Enqeström

-€;,)



Firstclrrårì h.¡t-rrr¡oL1,åm!nen tåtå iretxe¿i Iaiiestvmål Ia saattaa

kururiostaa olrdolta a ¡atukseita. l"lutta eiþ:ci il-rrninen hahrnota

ni=toriae,luk;¡ Lanauiksesg¡å å.!rra r¡åin tå1iå heLkellå: HisLorra

rJrl r:iel l i.e st r.å.. rnin.i se rner. l ie tål la i-reri.¡e1lå rråvttavtv\'.

Toii-ntnrial i isest i htstorran r'nerk itvs on lristo¡-iarr aii<ana

n¡i¡otc¡r-rturi-'reet Lorrnl ntå-qvst-eemr t. -;otka tåsså hetkessä

når,ttavtvvåt clsårìa _i atkLl\,åcì svsLeernien vål rstä

vu.orov¿i¿kui,usLa" Ihioi nen tarvitsee nei'soek'tí iviå svsteerni n

muturt-Lum r. 5Ë n va r he i sta k veták. see n o I ern¿a n vuorova i k uturk sessa

'svsteen-rin torrnínnal I ísten i Íikeratojen kanssa. t"lutta lristoria

e:. ale slaatti nen. Todel l isuruden svsteemien Ja oman

hahnrott:anrisernme aiheut+ùarnåt nru.utotlset ar heuttavat iatkuvaa
'tarvetcå uLr.dei Ieerlår-vioida histor-iaa. Historraakaan ei ehkä

tr-ri is i nähdå -i onak i n staati:i sena. våån tåssa la nvt

muotÕutuvaRå" Juonel I lsena kokonaisuutena voi daan a iatel la

niurinaisten kiinalaisterr tapaa usein sur-rnata tvttölaoset ia

vrnnlariãå taoa Lelrokl"iaarra l.rer nona r-a-ioi ttaa svntr,zvyvttå.

Tåiloin vh+*elsi',urnnàss,å ei nålsen årvod vleensakään voilu

uit,åå l,:ar-l¡eaila, -jotta.tapa voi.taisr i n vleisestr hvval.:syä _ia

srfå voitarsi i n v'I iäoitåå" Tårnån l"retLen oo.h_i alta ti LanneLlå

hahmotettaesea vordaan huomaLa narsta altarvrorvien

svsteemien vhå vail.ruttave.n ehi.rå i svrnenetelnlien trehr t.¡ksestä

hiLoì irnatta" Jos ihmiset hairnrcti-aisivat histor-iaa låmän iretkeri

va t i: 1.. e LLr.j. m i nt-l;-ir'ì Llr-Octñt so I t'*Lm j. ner' '"'t¡ 
j, daani,.: i lr vrnn¡är'tåa

sv',./c1 i i isen¡nr r n. l"i'*r urtollsen rrrahcsl I isururg i,.onLr-etisoituur

ki-rtl*en¡ltrr àln,l +.asså ia o'yt."

77

¡16ir la i ta" iruomatLà1sr i n ehl.a nåÌst-er-r,ylrLetsli:Lr¡-rnal l i.nen

altrr-\,osLLts tå11å h€Jt.i.i eiìa Lar oee:Lornana. äreLcr,tðn

hehrilLr"ri.år¡ri-rer-r t,,r=eå nett,es=ð j. IirrenÉ?vån tormrnnårr uci-r jalta

voisi v<irraLrtt-aa t l¡itii sen i-rahr-i¡oL L.rrirl se rt fitorrerrl.er sisia
g vS tÉl€fn r Ë rr rnr-ru Lclur t.urn r Ëe r, r-. ur l ir e É]s e fiìr.ro cjoS tur rre r s t¿

ffìÊr-|'. l t"r,s _iår iest"e i n i =La "

i..eriril vår olttåd l¿,atet-rËvåsL,å treder¡äsitvks=stå" Jos liede clrl

treLoe. reor-ioira -ia nlei:ode_i¿" Lieteerrteþ:i -iåt ovat inilisia

-i sti a" clnrrrStr*rÉrr Låi er. OVt-iiivat lisååmäån elementin

-jahoni': 1 ¡1 kehik[:ci¡n" Tieteel ] isestå rrehitvl.;sestå tuLee
oala Daialta r'.åi',entLivåa. -lollo:n tieieeseen liså-uåån oaloia
vl':siträin L-rr vhoistsirnänä r,rrå sLrL*-enËvàån treteer r. rsen
iei'' ni if'an la tretlon rnåår-aán. Esrrner'l-¡iks:. t ieteen hist-oriasta
tulee aopi " -ioi.a kuvaa sei.å Õr¡ ñistur'eet l isavrrset ettå
esL'eeb. _ìot.'r.: .å cvat æscåneet i^:ehrtvstå. Toisaalta tävivv
riurvat-a 

-r .3 i:eiittåå vj.rrreiden. nrvvt-in _ia tarr.:aLrsr::on.

var kut'uirE ta" l'lutta ionul L.¡ l-;unrulatr rv1 nen lrrstor ral.¡åsrtvs
Lekee vaiþ.eanrrnalisi 'vrnnrårtåå toqlellisu.utt,a. il".r-rhn 1,g62. L-2.)
f'luiln kltvà4" rniterl ennefftfnlnx: in tlrlisr rrål-rdå tieteenteki iå
vuor-ovai.i'ruLr--rr<sessð crnån aikarrsa r lmiöihin. Eir:ä surhteessa

Èäni-in oáivå. Ðårådicrnaan. (þ uf-ln 1g67. :. ) olennåiselisl
l¡ahrnaturi.:se=Ëa nuLlsee i:vsvmVs" vu:-cjaanllo tásså hetl.:esså nåhoå

vuclrüvårkutrts r lnian pysyv.iå m¡ar 1r¡aneetter-rn kaltarsta
þ.ai 1.. ¡r i nreievåå tf aràdr qrnaa.
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Lr-rLi:n FI¡tJei gtrrrlcì: "1..,r-E.,'äLin orl.e¿ l.:cli-ìt'.t4n1.3iltert

i erl I i-, l sesS,rl-. i rr i'.eh r t ri sr"å I heessåalì.

1--üLle i I i ge 1 I e r å5våi,.r i. =e 1 1e" I L..ir'iner-

Ëe _iLr ur.r I Ot-t tut-r nu=.:,rnåI=La

t ËEl . iê ) . ;ån¡ä rr l-re L i-: e n

irilirLaa¡r 1!'ren Êt rOlrde.,,ålttänlã1-tá t<aao!: seetr" Silloin ihnriset-r

in þt (:ler t.å.,,a e I åvå 'rhl:e¡vs orlìårì [, cJlt enlugi-l r s Lot- i an=.i .l¿ ciiiev,ie:t'l

Lc¡deI I isuuoeri

s i : r'cåmäs=å

maircoiirsuruil'.sietr vå1r1Ìå. Ihnit-ren úr-i il,åèn l'ruti. lr

n.e.si",e11å" Êr ..zairt tåhr'i 1E'irtåssá Lule'¡"lisutrtta t¿r

rîer'rrìËi.sVv+-tå tuievaist.-rurtÉÊr';. Er i ]a t s i i n toir¡i nLoi l¡i n

tår'..'rLåårì Ëi'r1,f ISl.å ii,¡irrnoLLista. Laosiå katlurl vii

!:u¡i-ietel-ldessd. ;;å',,tyv lrvvirl lart'.as'i-i enr-ìål:orda tulevarsuutLa.

etLeivåt leoeet -ioudu va.jrF-ån. TavoiteLta ei ole silloinl..aan

r,ruiLeni..laan svvtä hal-rrnoLt-aa at¡soluurttisena. si i 1ä si I loi n eI

oså1ç'1 age'-Låå ítsel ieen l:vs./m./s1--å: "l"l rksi ihrriees;så nleidián

vieenså t.åv1-vv mennå l.raúi¡n vI i?" Turval l:.sessa iirnaoi il-isså

voi da¿n esrm. I uov issa Loimi nnoissa huclmio kohdistaa tåmån

hetl',ren e1ärnaän. -iol l oÍ n l<oeLaan voimai.:as "eIånrvs". l'.un

a1i..åíse¿mrnassa ¡.ol.:emusl-ristc¡r i assa on kåvttökelpoista ai nesta.

esim. joku s:./steenri l-ralr-rtaarr vl, Iår:itää. vl-lLevi<siä'voim1E:Låèi.

(f,n tiecvsLi : s',zvLä si rrtåä Êåirrclorst-e svsLsernin

t.ehrcvshrstcJriaat'r" kon[,:r-el-isoida se tässå -ia nvL.

5" 1"4" AriaLvvttinen f i 1r:soira

icimi r-rtåå vcj, daan tar"kasl-eL la rnvc\s l<ås i teerra I vvtL r sest i .

t^lilenius L975. 21 z tcrminnå¡-r

( 198(i" 53-54 ) nrr,iråan

Anal"'vtti r,en ¿-r losof ia (vt't.

fi losofra) nål¡ee i'Ji ini lurodon

r nh:-rnr i l isen t-üinri nrr;n i ni-ent.ianaal isena" jcl lcr n

7S

taL\tr;1 .l Ileri sel tluL-ìrrt1rìefl ËI olc¡ r i rtt.àv,.i ¿:l s(Jv.Ël ias

,-tt l:ej t-ii=peÌ årser¡ i,..ir, 1-LeVtvnrisen t,er-tlastel,.rss;" Jc.¡t t_a

r,uiiLe:i-li irt t:,.:inrini-,1 ',,clisir oii,a irii:e¡it.rcn.:l,,rl,r.=la. gen i:å,¡t.,,,",

i.Jì jal,rl-i Lai,aila ol la ir-t,alr turrrut srta edeltavren ,,s.,zicerr,,

,r-r j.i..i.ri.L(llËE'ÉLå t,ùi j int lrlütC) l?83. 2ttJ.-7¿r-:; . .l-;istå

irtåurr-rnirsesta ci iaar¡ nionLaa rnieltå. Ednrundsirr ( I?g4. 15)

murl,:åärl l"aiit.ct \"/aoat.rttaa tirrniseri a_i att.elutrr s\',VÍì ia seur-aui.:gç3¡

ilei1ä5i-å" srlr.c:arr rnreiesLå taas van¿uoen har"l-¡akuva svntvv.

¡.psl.å i;-rrnlsr ì iä ifn r-'urrti-eel i iset tieclot tei.:r¡-iensa s.yÍstå
(Drc.: bnrLsl:r 198C¡. ,L4"';

Analvvttj.s€:n fi losof ian nå1.:emvs. eti_å l-_år.¡i taan väl i Ltä.,,å
gr,,5teenii s...,vr-r -ja seur'åulisen r-å-javiivalie kuvaLi_aessa jlrrnisen

nahrnoLr-rsÈa" pÍtåå,ru",n*=ji oaii..l,lansa useirnpten mer dån inrnrsen
tc' irn:.Rnan hahrnotul".ser lernrne. Tuskin icukaan k*vittelee
tuntev'ansa ccieta ihmistå niin hvvin. ettå voisi suc;raan

'sel ittåå liårren kåvLtåv'uvrniståän s'vn .ra seur-aui.rser¡ mukaan.
Tieee i..r.¡rterri.liri nakee tehtåvanään svv-seuråus -suhteen.
jarnaiarsuuden. rövLámisen. Kun svst.eerniä råhdetäån
Fi ii;l';ornåån nienemnri ksr aal. asi l.lsr . åilt.,åvat val i i. ntule,¡ i ksi
mututtu-i ihsr oteturt t-avortteet ennen oitrläå muistuttaa sv\,_
lieuràus -sLrr, t.eira. ios tavoitteeirisen toirnÍrnan
t-{dlnÈl.aisuuuet turirietaan. miten l.iäv vàÞaan tahdon"
l_,'clrìüoriaìarsLa toimir¡ista 1ai n ntul.:aan?

Êr.,



,31 ¿-¡¡a;=:ir-: L c;' e I

HeI oegQer.

å låLt:ËiLl

i.. es ¡:. e nåa i-l

elri.ä nriiicinkaarr "saada r-:ur-k1..í.1 n" l.lieltå.

iàå\/rJ-i å. oiernasgaoievåå 1-crdellrgr-rr-rtta lrahrnotcarnalla" Jniiei

L,cr¿ellrsi,rt-rtLa 5¿.-r-ia!.aatt s;i ioiteterl¿.sl Ð¿o€:t"ii1e. v¿iår'Ì

Éãrnr,åsLorn tei.: sti Ën cså muotouturvaa todellrsuutta. voidaarr

grii:l l'u'.,ai-a er i iaisia Lapo-ia hahrnot.taa tadel iisuiutca"

viitevclessä. sÊur'åcìVå Hei dectoer-i n kuvaus soÐt r lrvvi. n

tarn,i rr -'-u t k i tilr..il: ge rl 1.. a h t- i a -j a l: rJc) rì .

Hercegqrer in murkaan a-iettelun 1a-je-ia on kaksi: kalt<uiatiivinen

¿ i.:¡tt.elr¡ ja ¡¡editati ivÍnen a-iatLelu. i<.alkulatl ivinen

-t-iåttËiLr or'Ì Ðaiioå a-ìatLelusla" l-lali<ulati lvlsta a-ìattelura voi

Í:r-rt¡it.,stå.c sarromai1a" että L,änå oåivänå on k: auas ulottuvra

suLrnníteIrnra. harrkkeita e1ämån er-i a1ueil 1a. tutkirnuksÍa

tehoåárt erlerilniån l,:ui n l<osl.:åån. Pl i l lr:i n tahanså suLJnni tteiernrne.

t,-ttl.llmrTre. orgånj.soirnrne" rne tur-våudunlme ehtoihrrr. -iot|,.å on

arinetLur" ílt.arnrne ne huonrioon t¿voitteenårnrne ehto_i en tarjciamat

sÞesifit tari<oituri<set. Näin olien voimrne laskea r,år'rnoien

[uiosten våråan" Laskemine.n, on suunnittelevan ia tutkivan

a-i atteiun rnerl<ki " å jattelu pysyv laskentisena. vaii.rl<ei se

fIiosofrna l:uhr-¡u Lahdest-a tavasi:a a iatella. Jos

jci Lclcel 1 isuurden irahrnotLarniserr nåncJäån olevan

k i i reñt i il':ãsitLei isixå,in nurneroita. i..,¡lkuloiva a jatteiu

aiLrselta torgelle. F: eLkuiatiiv¡nen aiatteiu ei pvsähov. ei

'':.osl.råån rokoå I Iseåän. F:.alþ.uIaii ivrnen å.jetteiu et o1e

nredi taLi rvisLa a iatLelua. ei

(tne rneaning l^¡hicl-l ret.ons ln

r'/bo" 4l--i.o" l

nohci ita oiernassaolon tar-koi tusta

evervthi no that is) . rHei deacl er

Si: mr L3 lhrrr r rrelr t-ar l:crttaa tavor.tteÉl iå on rLse asiassa oså

it'intiseir lrerrmottåmista, Ihnr i.r-rÊri nai"ee ercln nvf'.vti I.an ìa

:a'/ortetr 1.:n '",ål r I1å iar hän nå1uåa såi Ivttåå nvl'.vli iari

s€ui å.¡vååri iietkeen. Tavoi te osoittaurtuu hahrnotuþlseerr

oerLrsLuvairsr l-orjeI I isuuden rr-toami="1,.=:' tãmän hetiren

todÊl i isriurciesta. Ja l.roska i nnliserr hahmstus on osa

toe*l i rsuutta" touel I rsuus on taiouvainen muol". l<auLuinaan

t"àrzüiLi-een sLrLrntaigestr. i"iurtta tavoitteen ei tuIÍsr oIIa

lo irni rrrrarl rnã.ìr'r i:Lå iå. si i 1ä tc¡del. l ist.¡trs määr ittää Lavoi'¿teen.

Iilnli. rrerì v(ii t-e..zcriLtei neen våi rr clsal l istua tr¡del l i.suurderr

nìLrütouLr-r¡riseerr" Sii'¡s j. osal l rsturini nen tr:del l isueiden

cnucrcsutu¡miseen tu1 isi ottaa ihmi:¡en toirninnan iåht.okohcal:si "

Vesterqaar dirì vrn. i 1987" i13) rnukaan analvvttista filosofiaa

on kritisoiLu siitå. ettå filosc¡fia t.utlcii enernrnän sanoia

kuii n teko -ia cri tåmåi1 Iä ensisi -iåisena tehtävänäån "rnielekt.:åärr

k relen[.råvt.ön" edel lvtvsten ånålvvsia. On rnieiekästå esittää

larrsu¡nto-ia todel l isuudes{a. mutta analvvttinen f i losaf ia

er ivttåâ hahrncltustaan tocie1 1 isuuciesta"

\/or:iõv-ñl¡r-¡{i n

olefit ì=een -ia

murtLa sitå ei

treteellrsenä

37 -39 ) rnukaan

t i rne" årt i i,rr-¡ ioi rnaan

jt.r1t,:aisLr-r ennen kuri rr

rnurkaan eksrstentia1 ismi keskrttvv ihrnisenå

olemassaol o l.r.okonai suuteen ( tode I I i surr-rLeen ) .

voi oitåå ånålvvttisen fi losofian tacaan

fii'¡sofiana (L947. 66-67) " Ander-sonin (1?óÕ.

rruo r i Heidegger ovrki teoksessaan "Being anC

eksrscenssrn. rnutta krr- ioitusta ei

7i\-1uvui1a.
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. À^4. I =.rrtiËì,1Ën .;a l,irtç:vi. Ë reil fiìLrtjct-¡urt.urvåg=¿t
l ¿lL - -

tú,úÉ i 1 t st;t-r tjc:i5å "

tal i¡,,,11":IrirlsÊst"å. Jotta' joi.<rri vottaisi :.n nähdå

suurr Låiìs,3 oriolesLà rnu.cftou¡ turvårra. tåvtvv þ;åvtLáå molemt:l,å

Ircilrrr:lt-lii s t,,r r,i''L¿ ¿ii..ta" Tåi I örrl hahrnc¡tt-tg rfI isi

tenni.i-:ainrrni i låån si l i,¡rn krrrr treto i.aavag;ta .ia [':c]i.:.erììus

'; iii-Ë."'üegtä i" ul'ii,l I s i \J ¿it. rn'-rotoutuvassa tode I I i suudesså "

åiatej ¡aan frai:tealeia. Fr-aktaairn 1,,ååvå toistaa :tseää,. *i'',

¡lrLtar.ååvc)lsså" Vaimis i:ååv.làn Þerusturva fraktaai in rei.tin .

:

klLvaa-ia on ¡lurrtenl<in aina -iåätvnvt ku,r.,io. zoornataan kurviòt.a

rr iEen D.rl-rürr tahan=4. Ainca +-ral<taalia coteuttava liike

vcr daan havai La tåssá hetl:essä tapahtuivassa kaavan

mutotoer turnrsessa. i.:aav'a tai sen kuvaaia etvåt kost<aan liiklr.

TreLc,a voidaan a ratella aina ionÞ:in. ilmrö iot.¡l:crr lleskiarvorìà

Furrainen tala or'ì våin t.eskimåårrn ounåinen. rnrkroskoor:iI1a

taiorr uilirooinrrasta voltarsiln varmasti 1övtãå Lrsetmmat

s;:teei-i'1.åår-e11 .¡ä¡ isåvvt. i'l ies ia nai. nen ovåt I'läsr Ltet nä

resi..iår'vo-1 å: lruvåa t.eri:ennettåesgå tävtvv nohi-ia. clnF.o

b.r-år-r:;vr¿s t i i Lt i iaLenll i rr na i gma i nen. entä

suku¡t:i¡clenva ihdosleit<l.auksen Ìãoikävrrvt" entä

i,t'o¡¡o=olnr l-'ä i i- i. g L. andr-osvvnrset ¡ersoonal l i guucet? rihtevttå

f¡ahm-itet.tåess.å ta¿s'rrä|1 y,,, r,àin l,<entän voimai.:i,<uLrs. nlrLerr

E4

fiteL;att
- i.,, ¡

Uel-Lib LLrL'

.-¿ ',,/:¿r! i i5 l.liu

l.åur.E.ral iseerr a iaLteli-r r¡r.i ,

v lrt i-.rv Lee n. k oi- r'Êi I aa t i oo n "

e:; r'rrËr r, r.. i måL*irìâti .i i' asCa. ¡:a i k uri a1- Í i,¡ i nen a iat,i-e i r-r

l"ledi 1-at r i v i neri a i.rt Lelr,

f,,ausåal iEen ,å jat telun

F.ot-¡ elaatrosså ori P:r,svmvsguLi rii- å o l-r -l o

Vå I Iì \'e ilC)S t å

et uþ.åteerr maår'i te I i;v "

¡'leüi L..ìi r i v l"ËÈei' å ii t.t.siLr Lr I'ì ile t cleoner i rl'rnulr:art

-r-¡-iLteiernr:rË sita i¡r i¡,å on 1är¡ inioåna. gitä r¡:ii.ä

rriccåå. ert_ä

iirt.tvv rne!n1¡¡.

. nv t . .l r-rtr r.- I

rnvsteerille. Jos

åjaLLelrrrr leirnan.

er i l.:oi s i uclnteenså.

sen si _iaan

-r ol.alsÈìrj:rTì filerst:i. L,:js;sá -i a rìVt. tåI1ä n¿ir.¿1la

'råi ia irisLor ial l i=ei l:. hetkel l¿i " L.åhel le kaisomi rren on

-v.iil:çir-ita" i'leúitåt-i ivinen a-lat,telu ei ole vksioL¡olista

vnïÊen icle-+arr I i irìn1ttvfiìistä tai å-iattelu-ionon rai<entarnista.

f iË3ct i Låti lvrsÊs=å .r jattelurssa tåp¿ìhtr-rrJ. vanauttr-rrninen i.:oht:

aË.ii:r La" ihnri*+er¡ i.-url l sr säi ir,ttåå ¿tvoinlllLrs

i:ali.r-rl.ai-.1 ivinerr aì*tLelu såå åinc)ån \,/c1ldin

crrì vilËil'åñå. että ilrn¡ inen lreit.tåå po15 ofn'ån
I

lnrnine,rr hL^1.:1,åa (]er-inrrnåi.serr Iuonteensa.

nieci i.at-r ivi nen -+_iatte1r-r såå i":ehittvä"

Jos

vaoauturni nen kohtr

asrci L¿ jå å\/ormLrLrs ¡îvst€erioi 11e her-åtå. tulernme ooIuI ie.

-tokra -julrLaa i-ri¡cjei 1e poir:í al ie -ia oer-ustaI le. Täi 1å oerLrstå1lå

iurúvuurÉ; t"uoctaa Ð','svviå töitå. jotþ:a herättåvät uusia jeruria.

,lHe i cegqer 19ôô. 4ó-5ô. )

Heì.ceqqer-in vhl-evdessä ver-rataarr hånen ajatuksiåan usein

itån-rarsi i n f i iosofeihi n (vrt. Scharff 1"978. ó7-85. Ander-son

1?ó6" I1-LZr " I Larnarstå a jattelua eÍ pidetä yleenså

leci t,i imi nå lånsinrai.serr tieteen vhtevdesså. rnutt,a lännen -ìa

icån suirteucus hahmottamisen EÉLrråLiksista her.ittää

nie.terri..i ii*,Lsi.sia kuittu.uri in. historiåan. tekni ii"rkaan ine.

iiittvviå nondÍrrtoja. .Ïos i.:enttå ja kaava-eivåt t.avoiLa

toisi;an" elrkå meidån mahdol l isuutemrne oi i ievåL nården

svnteesiesä. L,ännen ja i dån. Yi ni n ja Yanoi n.
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'/LJiiì:år:.l"':i.:5Ll SË 'vËr-3ei ËLtt:lËerrsct L¡^i ir'¡ 1i",. r t. F.enLL,iì r-lc'i .,,L1:a.¡L.¡v

!rv=\.. árrå" iotl-a vL,i'r.crt=t I n hahrnc,Lt-aa LoCei I isu,-rtLa

itìr-1(J'¿lr.i tLt ./drt,1ì" :åi'r, 11-aarr -tfttf,Lr'",.3å iral-ltnottanrtsen 511r-tcJA

t.å.3v.åstå ',.'llltv+-€Èn lå ÞalnvasLÉiin. l..urn sLr.urrLà ia kerrttä

vr'ri-l Ì.-ìL\\,;åt-" \;ulC.t.:rrr nàhrnot. Le¡ erìe] o.Lån '¡ir-t-ea.

icts 1¡1;;r i Le !.nrriår r'-etåar-r -iÕrìål:irr c-liernassåolevånå" ic¡ha voioåcrrì

cl l Li-i.uic!oå. =rllLliì-ì t.i:clellrsuuCen halrrncltur st-a voi(jåàn pitaa

r.-el r triåLi i \, r.sË-å. Tcciel i isuru¡Õestå nruiodogtetaan þtone, _ioþ<a

vt' icec,iå¡r sååiå'i:oterriLa'riaan hahrnotettur tavoite" Lui'.zur.n

iopul,.=r eslre'¿ään.l 2 koirLåå. _ioilla kuvataan tålIaisen

Lavrli t-ceei i rsen hairrnoLurl'.;sen r-a jclituti'<sia" Tåssa vhtevcies=ä

i. i r rrnl LÊtåár-, t-ìLicffriota r a-joitul:si i n. i.:osl.å ånå]vvttisen

Þåi-åCiqman tLlt-1,: 1¡¡o¡siËS,å on þ¡vl l.å ¡'Ur-rSååSL,i huorniOr tur

t"avoltteÊ1i í=en hahn'rotuksen etr:-ia. Ehkä on svvtä tähdentää.

eiter t¿rnå eLrLliimuts ole ei.rsister'rtiaiistinen si.inä mÍeiessä"

ettå se tåhLe:si olenåssåoievan todei l isuu.den hahrnottamiseen

tai filåi] ci(Jilisitrr'nan sLtut-een vapauteen. Tässä turtkirnul,: sessa

etsii-åan hahmst.ursta. -iai.: a rnal-r dollistarsi muotoutulvåan

todel I i s;uuteen ose. i i isLurri=err.

Éalcei-ir¡ in l'.anssa l-ranrì"ìotàn sarnalia taval. la vhceir asian:

ili':.entaaLiai-oirrir rinai-' rjer-Li srrlerìei:el.rnä LJn serl nluodoE;t.i-rmisen

selvii:tå'-niner-r iGaIr:erirr I976. 1ôUr. l-uter¡ Breuer- t1?85. 7t)

sdnocj" tå.",,¡tLteeilrsur ug 1:urlisj. vrnrnärLäå kåsitteenä. iokla ej

ali-ìclåst-e*.n cle l:ehitvÞisÉln osatelti.jâ" \,/a,ån _lotla on

üene€itt rrtr:n lrr clnner it-se1ì;iänkin" Freuer.in riål..enlvl.seen ei o1e

clJ

fl.Ll{-(t-.iâ l-rli ü1iìåLr t.et, l-åvåå l-.U i iì. er*Lå _qA¡cl

rnLicìtoLrtir,yaI l-a t,:cei I rslrr-ice j I a,

i': åstl.e tur Lrst kor..y,lLè

Ja7 SLrLt rì LatlLumrsL¿ tai-l^:åStel iaen tul etrtuer.Ì loni. i r.¡ la iseerr

B',,9vvåå n [. enlLaå n. i: år-Ê r u Lu.,,åt va i htoehto r seL

Ëlt' leíltå.l,Lrcmaridoi l isuudet DOIS. Jos suuntauturnisen [lr. iteer rí_

hårìincltei.c{-liì enr'lelLa" vor io:.rn:.rinasga,:1ia våÐaLisåsteria vai'
L¡:¡rrrli rrt¿ti*'tvan tai osatelrtevieri clr cfanisor Lurnlsen sr_rirt-ee.. l. lrn

tåvolte cì ¡-ìleirnet.aarf våirni rna. sen niuotcuturnista ei voi
navaiLa" Tavortec¡i' ientaacic¡rr oLlLrt.i,erta (vrL. Reunar,no lgEg B) :

l" T-evc¡i.iLeisi in srtouLuminer-r eståå ihrnisLå nåremäst.a lasla.
rllt-rr: LÜtJtitvaa i.Ode I I i sr-ru Lta

A j.:t.el iaen Lavciittee: I rsestr oi-íentortunutLa pajokurntaa. _ioria
såãot'!lu sarnffiuLtatnaan tul ioalr:a" Tavoitteei I isesta LoimirirrasLa
hurerl imatca talo sattu¡ur naiamaan ¡lerlrstuksjaan rnvöden.
Faiamlehet arvicivat toimintaan=.r: Toirnr.ta eteni erli*täin
hvvr lr t'avoittei oen sLr.,i-rrrassa. vhterstvö oarorniesten vàl i Ì 1å

i:1 i erincrnatsi¿. eoimintoJerT erivttårninen oii hyväå.
palorniesten våI inen vuül-ovaikiitur.s ol i erinornaista" sanrorrr
ti larrk-a'¿tcti -irre. l'loniD(-tol i.seen tåvcli tterstoon suhteuLettuna
oaioi';unLa Loirni ær.-i.omaisesti. Runsaan Lavoi.tever-kuston
hahrnattanli nen es¡-ää f..u it-enkr r¡ r-iirk.ernåstå rnuotoutuvaa
tocei l rsururtta" rnrtã taoahtuur" Jonl<un ol rsr pÍtånvt huomata
èv¿lta vesihana-

tJÕ



*. i¡"'cliLLÉJ¡sr 1ns,1 'sii¡r-r iL¡lut. Lirrrii.r-reri iå,i [å.rr]rt-[.eIdens;.i

\ aJ I tiJ ^ t : -1

Fal.cl'.1 'ri-¿ L,-rl r:tLarìut úÞlfiseen L,åiür'l Þc. IånlI=es{:.J ia oaaLtaä

i.oi-r cl ist.ae i-ìL{ciiiiions¿ tc'r.nrint"åån. Tår,cr iLLeeIlisessa t.¡iminnåsgà

erå= r.¡ncì r.rååsta tåiiãt-ì crrì l-rorii..i-i:ÊLtiset" iiåvait-bavat'. ta

t-c--,1¡it nr-iål i reet- tavor tteet. Faiol.r-rnrran fvv'slseen toirnr nnan

1 .--!,.....--,---.. !rLrL.urr.,.Èj=Ëerr r i i ttr¡en orÌ l-re1.¿po asettaa tormrnnai 1 rsra

Lavoitteltå. jorden 1-oreuru¡rnrnet-ì cJt'¡ helpno havair-a" FaIol..Lintà

åsi3Lcåå i.avortLea:r.geËrì åvåta ves.thanan. He täss¿i rnvös

orrnistLrvåt" ¡rr.r'tta t.aio ËåIaå taas, TavaÍtteisiin sitoutLiffr t¡en

iu;i;.i=ee t:i j¿nt€Ën. s€ esLiáå nåþ.erna=tå Lilanteen

rnelrciçi i isuri-li;=ia. l'..oi:orrå1suu=.. todei i isuruderì rTonimuoLoisuu=

llåv r ¡À.

5" Ihrninen i-ruith:¿ si tuuLitmtsenga elåm,äãrr sitouturnalia

tavoitteisi rn

Palcl'rurrta cln vrhijc.ri n crrnistunut Lå'¡clitteessaan ia seL{r-åcfVån

talofl seÍnåt ovat -iäåneeL pvstyvn, ll.ehikko on onnisturttur

=är i.¡ttårnaån" Pcj.stLtess.lån i:aiarniehet vrevát elåmån Jå

tc,oel I rsurur.cen rnuoLoutumisen mennessåän" Seurao.Lsena on

äuttot¿¡!o" -ioka on sisäitä kvlrnä. rnutta "ronþ.a rai,enteet. ovat

pvstvsså. TaÌc¡ r)n iur_j asti -la _jåvkåsLi oaikoillaan. rnutta

e1åri¡är¡ iäriinlin llei,l:i'ei tee al.aa kato:.satisi. hlun tåssá

hetkessä ei oLe rner-kiti¿stå ti ialle nousevat tavc:tteet. _iotr.a

o'/r1t sei..:å latsr.ia ectå tijliä l'.elrli.cn vahviEtaniisessa.

TurlevaisuuLeen sitouturninen I isåå tåmån hetken

vålitt.¡rreisvvtt.ä. ïä11å hetkellå e.i. cIe rneri rtv=Lå i..irin

87
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vr-, lLltÊrçn :iåå\'t-rt.t-an'¡ 'isËr'ì våi irree,-'å. 'lrìt-elsi.r-rrÌr'r,f n xelrikl":o jerr

lrtrrrl,r;itals'-Lr es5å ìci rhrnlsen r,zlrå tlLri':em¡'fllf-r =:touiLuess,å

¿tvü¡L'-eisi i nså ir,jr-¡ r'tsLtri tt-aiscerr t,istå ileLl:est-a

,..f r,¡'t€iden r €ni1..t tr rer-r Darneesgå hLli.i.aaI r. - -.-.,,eesgå hr-li.i.aa vi-l LËvLenE.a onråån

jrra;ìir=ã osårtê rtrucitoL¡i-u',,¡a bc,lel i isr-rutr;¿^ !-,uii:*enk i n ar r-rc-ia

Ëiå -iolron. voidaarr o1ìa vhtevrJesså c-1 n

Lroi:t:t.ti.uttr koþlo .l-i;,rr. Ei oIe nturul..å.

Ympår iscön 3är--iestvrni nen

ihrni. serrå oierni sen år-von"

tåmå lielI I " Tärrrå l-.etk i

Lavoittei derr suuntaån nräár'ittåå

Ihnri nen ei enåä voi i tse nråår- ittåå

4. T¡',,ci L'¿ei sr i n si t.oi-itLrrr'i nen antaa rnahdol i i=e¡uden peleri

¡asvui Ie

iI itå erielltrnåti ihrliirlen

tavcrittelsjrr, . sjtå

Jog u'a"urt-Leet 
=i ",rt

Lavo:tteisirrr" sita

hairrnotl-aa e i ärnänså rner k i t.vl.:sen I r r t tvvän

enen¡rnån i hrnisen elarnån rnerk itvs våhenee.

icteudr-¡" l"l it;i enernrnär'l rhn.tnen sitourtr_rlr

enernmän ilrnrinen -j ää vrnpå¡-istön vait.aan.

oírì,:å år*voååR, ol lå Ðrnån e1åmånsa sLrÞ jel.rti. \,åår'l hån jouLtuu

hamopa i luun el änrästå -ia þ,uolemasta ionurttomåsså

Lavoite'ri idaki:rssa" Vi r daþ.on va1 loittarninen rnåårittåä
vaeita-:l ari arvon,

5" Tavortte.i siin siLc¡ur..r.r.rninerì såå ihnr rsen i.:iinnittvm'åan

e1åmän urli"'oisi i n suitteisi r n"

fr,ttn iirminen cfrì hå.¡rttånvt vhtevtenså tähån het[<een" i]ir-tcrårr

_i å e1åmåån vieerrså. hår¡ ei voi enääil-seensa. mr-ri iii. n i hnrÍsi i n

r'ìåhdä e1ärnän ire¡. l.: iå. el.åmån rrrer-l.: itvi.s€€n iiitt.",våå t in j.näi¡.

¡1 iLå:{-rur-ernL)i,,ier.-aallterneisurus" sitå Lår-r: e¿i¡nmar.st rìoLr seË
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i-:.: \/È l-..1 |-ri'i.ËLr:tCJr r-1å ':Jiñå l'el-¡ it t u'' '-T;'g r-Li-tJi I iEutuiS el eìa' = f tå

i .r,-::i-r, l,i rie, tå" igl¡r i=tr Ílöår'å. àul'uOrl i l j'r't.''\'"'"-'å' I vr '
L:r', L ï

- .,-¡¡a".,¡,--.i i irre. Lr'r'"åt '¿''ll fìlLi ia l-å3CJ "l å r-¡ìit-àta cil'la¿ ':ìl /c¿:'l-t
: ,_r l_. = 

r.

rlålìl.ltc)r.tàn.låS5å.ån F':ei'r i!''c.lss'4" l"ìer !li't'1.=1.êi,elrteict?l-ì =í irldm] nÊrl

..i!'i_l]5linrJt.iltr.eì:,jil.ril¡11t-Ërìl'jIl'',aher'ìLaðlilrniqErl]ia€iårn"lll

dr ./L).r sirlailsa. Jo= ilrnl rrren ilaiuaa af-voståå ornaå itseåån' 3Ê:l-i

ijrr v.ii+,.t.anråt.t¿ t,l[ìålicjuiLtava 511iiIecËã¿' n'i-(ih1n' Jc¡s iirn' irter'ì rJrr

t€il¡1.',i lut-al.:Ít.l l'lvv<ìå 5e el vieiii l-r1Ld" i"iet.|,'i|;vltseri ¡gl<O 9ãå

,rå9,1-ål,ulr-rLorsetc-iiiLav'et"ì:ecl11eår"\v'orl'Närrlcllenri'ge

tornti rr I,a el oie åt-\"oirasta ' vaan ''/astå =en ðr-vQtt¿rni nen

itJilli-,1'55å, ¡r:ei'a l'lLti'-enl': in +'änå hetl':r -ia Iii!'e civat ain'a

nr..irllåar-É..tatOciejl.rsuiurLtaniäåritt.ãr,rärel.ijöitä.tode}]"isuug

iìán i'i-¡errt-uv fl"l¿ nå¡mclLt-arni rren i r i:aar-ltt-tv'¡t- vnä enernrnå

ó" 'Ta','o¡LLeisi I Ir 3rt'crLrt'uriìi nen vcirllisLaa

i.r i:h i. ¡,:¡n r:a i nPtLå "

.j,;s ihrnrnen cln sitoutunut'¡L-rirnakkaasti

muLrtüs esjffrÉr'l'ii:si vhieis¡lirrrnal'Iisessa l':ei' ii': c-rssa nähciåån

.¡åibtåmätLahåiritìi-rå"Sarnoinlastenl.:anSgåooett-a.ianål',.ee

ti 1arìtËen ei¡cioissa i irnerrevät mirurLokset våitt'ämättå

enäslo€ia¿1rg]enå. -.ltl5 irän on voifn¿tki'ra"rs]tl tavi-¡ i t'teensa

tcteLr.tLriligen taf"arra' Esrrnerl'l il'lsi tel<ni il"arl l:ehi+;'ivrrìlnen

üÌæ¡-ìeii*uåä Jcl rlior'irnuil'.rriståå rnerdårì maáj ì'rnaarnr¡e' i"lurul-uçLerl

!:tint.¡'¡ässå'vauli.rdigE;aSuVårtsemattomLtLltia.(þleñil<on

1aär:'ltiamrsta) na|-emDl tåf]å estäå kaaos cln lirl'll':eeseen irrL(þiàårì

!-irÊlrerrinen" i<..r.rsI,.a nieiilä {ln åinå tåmä lietiri- alnoà taca r-råhde'

vhLeisen rrvsvvål"r

tavoitteisiinsa.

.. r -i', -i r'lÍ å (l r'ì
eL-'

tìå','tLå! L\''r

nlr'..rrr,:ìta eÌi,zåilsä r'i " L. Si I lÖlr. ',¡lr,.i ireti.'l ,¿,Lll

nt;i-ril¡;li rsr-r Ltþ =len lå1,'cÊerì;

7 . Iavcr L.i-r:i .; i i i-r l.: i Lourt.trnri nen i, -.¡ceLr t.t:.:¿l elãr¡aa

ål¡teiì.:an eEliner-i'. 1.:ä. iassa crpettaia iahtee iasteiì i.:ànsså

fiei:5åårr retl':e1 ìe t"-rvo l t teene.ån cluü r,t

lapsi

år"vostanlaarr I l,rctntoa ja

såaniåål"t tielca luronnosLd" ic, l':ur ìövt.äa vaLkoi=en f iven"

ioi.:¡ rrai.leñ miÉiesi:ããlr Oíì ¡ivarr ihrnee.ilinen. Oní-:olran se aarrel

gl jtå nai.ee mel;Ë1r-i 1äoi I Or¡e ¡:ar=o mr nl.rå i hrneen Ar-vCìl.rl.t:åårì

tavaitteeseensa. i.rertr,¡o1övsrti:

larrsei ìe

'lr.leLt-a ia. _ioi-,a on sitoutunut

Lr.'svmvksess¿ olevan vain tavai l rsen þl:.ven" Lapsr

r.retã.¡ nvt ene,nrnän. hårien. t-iedolIinen kehiþ:i.ronsa on vnå

iråvi nnv+. sen oIernrrk=ei I ¡. nerr

nåirdä ¡ai n .¡l-¡C*:sså 1ap=e¡'l i.ansl-lc-r

Ðå!-e:Î C. 1. l'l'-rtt-a 1..:'.¡eEtå Ën

¡ner'!,iiv'E,. i'ler r itv= vcid.ian

riveä" nretsåÄ" eiårnåå iirrrrei-eliesså. Elåmä1 iä. Lausi eI Op.r

ooer.e Laa n

iilminerr

vcli

cii vËisl;¡¡;¿t' luorrtoa. .ios hånei le våirì t.ieclol i:.se=ti.

luonn¡n oievan år-vc, l..asla. Luonnon è1 r'von otrpji. llr-r. lr

i uorrnosta. ii.okernuk sen år'voSaå år-'./el-..i,laan kol.:enit.ll.:gen

i'asvaa vaín tåsså hetkessä..TavoiLe ierþrl.a¿ aÍn,i osårì

tode i I isur¡desta Jå sen malrdol I isuui.:srsta.

Ê" ja';oiLLeisr i n siLor-¡*ruminen -i ohtaa va iaaiiar:asiteetlr r n"

e i åinån ir i e i tår"n t seen

Tavoi,;tersijn

tavo r '-te i de nsa

sitcutr-rrrlri ihrnrrlen rnåär'r LteIee iLsens.i c:mien

rnul<aan. Ihmiseslä Lu¡Iee tavoilteiden ob iel,'tr.
jvl inå cÌen
f,._-virt3t.av:å

tã1Ìair¡en. Oman itsi=rnså rnååi'i Ireiv ün vättLånr¿itlä

lÍinå nvL väån olen'Lå11ai.nen. llahtroorr L¡sirnl":aan

9r.\
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. r .i. 1, r ! l(:ìL{.å (..)rt .iC_.rta¡ i.¡ Lavu.lti_.eit_å'/--1å.i t'a"' tt

",,.¡iLËt,erlt!-ctr 
c)1Êr'ìtralrlen r1)Êr-l<ii.vg on eiina. e-.t¿ ot-ì ol..Lå',/êi

u,flLÉ..J 
E1â l-åvú-'i i.LË i t.ì svsteenll n vl. lån r tåmiseksr . T¿vc1l:r;een

tår.l.oi ¿¡rr :ei.si t.t-riee r.åvcli l.eì.

jii. l¡'"'nittetsi ilr srLot.(tLrminerr Lei'.ee rìuistä objel.ltin

t.asvaLLr!-:5Ëjr: Làr,c:i Lt-ei cien on navtL¿ivå la¡:sessa, Lapsessa

tauat-tt-irva .-rl v{lt(ils keiìrtvs on ol tava nlei ciårr þ:urrt-roi I is=arnnre.

rnerålå iål'i+-clisrn -i å ineidån vnlnrårr-rettåvisgårnme. Tavoit.teisi Ín

Sito,.rLuesËårrrrne ãrseLarnrne toir:eI 1e ¡. hnl.ise1 1e tavor t-ekeh j kc¡n

toteutumrE.en vaai jrnr-r.i.:.sen. Jos lapsi ela,á -j orai:: n arvokasLa.

-iOLa flre entrne Vrrrrnår'rå ont.,.*r", tavt:ii.tejtceirnrre ourtLeissa. rÌje

emfle v!r ¡a'.'.:i La sErr ínet-1.¡itvstå. I'le kapeurt arnme muruL ornal le

t¿rsoI ienlrne, îav'i¡iiceisi i rr siLoutumisen vksi rnurihin

hei-ìasturnisen nlroto on vaiLa: minurr l-;eFtikkclni on nåvtiävä

ia¡-L:¡ess¿" Ësirnerkiksi l,;asvat.ba ja pååt-täå kosl.a laosi onnistr-iu

tai eif,åonnistr-iu. r,i eraantur-r. on tottelematon -ine.

Tavoi i.tei.sr i. rr si Ecrr¡turnr rren esLåá laosen clrnåeirt-clisen

foinrirln,år-t. LåÐsen rnul-.aarr ottami nen tavoitteiden asetteLuun ei

tee lar:eesl-.r subjei.;t.ia" vaån har-joittaa hJ.nt.d -io pienestä

pjtåen oJemaan ornån clerni.sensa ob_iekti. Lapsen

scls :..ååI ist.unri sest.,r t-u.1ee v¿I 1 i tsevan orr"lanisaati.on

sisêiist.¡mistä.

11" Tavor.t:tei::i in sitouri.r-rnrinen turkai-rcjlrtlaa ihrnisen tunne--

eìaniãn Ðosiri ivisen ÐLloien"

Svv i I i..;r¡r.rs '¡o i l..asvaa v.r i n frahrrrotettaeEsa ! ise huonomnraks i

-7:

nræi i ia ûlr!

:.;1 .,. 1.r l",..-i-e .l:.i r ir ç L Li),.rtL(rÌuL i lrrrr i. ner¡ ei vo j uutlt jet"t e,i,jfiaän Las;:-:¡i

_l i lr.,,L. iA¡rrå r-ieri.. l;i l-,a'.t+-å',,t.",v' liär-rel. ie orr I llSeliLrn".ina. -i Cir:l :u

¡ii..rit i:åvr-ìtLLeÊs1..:-. .yoltJåål-i gaáv.ui.l-aa rriirr Uierli OSa. et.Lei

tahån ileLf: eei¡ 1,.¡rtrråta ì*rLit+¿u.å. Tåmåi hetki nävttå\,/L\/v

i¡arr lL.Ëer,.tná iliusarìr.,åiltlålarena. våii: i.r.-r l¡E' (-lrl kaikl.i ¡lr1-a

cì. Ta'.'n! tLeir;i i rr gitcr:ttrnti netl arlt-a¿ tavr:litteil le

i t-se t sar-vc¡ri.

'[avr:r-r-t-eeL c]våt osa todeliisr-rurLt.a jossa e1äntrne. l..oska ihnlíseL

lraivnut.Lavat rna¿ri lnlaa osrttai rr 1-avoitteidensa kåL¡ttå. i'.urten

r¡ri.a Lshans.J svsLeþlrni-. rrrvös tavclítesvsteenii luo itselleen

enenrnån iai i,ånelrrrtrån ornàlakreen svsteenlin. -ioka aikaa elåä

osi ttai n f:rne.a ei ámäänsä. Esimerkiþ;si si tot-rciuttaessa

tavoi tekåsvåtuihseerr" si toudurtaan toimirnaan

k asvat-uste,/o i i:i:.e i I I e å I r sLe i s i na. l'.asvat ustavo i ttei sta vo i

turl I,3 esinler-kii..s.i var ian våi i neil"i: l,:asvatta-ia määrittåä

clvåi;l(c L-evr:i tt.eç[ Lc¡t-eurturrË€t vår eivåt. Êr vioitaessa 1ar.¡sia.

opisi.;ei i -ioi la. t.t¡loksi-a. -ioudutaan r¡älttåmättä toimirnaan

svsiËÊinìíç=å" joka ei enåå iiitykåån oosiLiivisiirr l-urloksiin

tai toimintaan. l'1r-r!:a¡-ra on tavoitesvsteernin onta sisäinen ilil,e

ja kvttrennaL. ïavoitteet liittvvåLk j n tiiviisti er-rlarsiirr

irierari.<ioihj.n. -j oLi<a t-aas peru.stuvat -iojirrnkin toisiln

trtvettel-lier-ar-kioihin, Tavoitl-een tavr:li tteen Lavoi Le såa

Íhmisen eIåmän sirpalclitr-r.maan. Kai kl<r i nrniset tår.oi t,t.elevat

-ic;taþ. i n ja he rationåa1lsrna a-iatt.e11 joina ovstvvät

råvLritteens¿ r-iinleånåàr¡. rrrurtta l.':uri..aan ei er¡åå i-ieclä nril,=i" Or-'
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iair:aie t ¡--:¡-eåa; "Fr-r irrr1:aan ia'¡sen li,{rr i rrll-vrreisvvdest.{.

hair i uldetr viË1s'"/\' desLå" sLlonì,åì arsen elånrännlurodorr

r åådLli i ¡sesca t-aclel i i=urlrdt'-'st:.a moriien lasten l,,ctonå" Uursr

t,utIrrìLts.e.i l'rtt iterì1.: ååtr erråã pairiotu håiriöiden etsimiseen -i a

håirrijir:eFr E\"/iclr:ri ìi.lol.:rLtamiseerr. lt.i vt cn avati-u siinråt =rlle

io=iå,;¡ al ie. ettå sietåniattc,niissåk i ri olosuhteissa ài nå svnt-vv

erreinmåri Lervevt-l-å -ìa seivivtvmi stä kur i n efJåonnistu.rnista Jä

ejårlän kr¡llru-ia" Toceiiinerr l-laast.e on selvittåå. nristä Iasi-en

keståvvvs nlucidostuLr. Mil.låli laoset ei.¡åt oiisi o11eet

siL!.:erL¿i" i,estäviä _ja t,c¡ivclr" ifll'laj ta. rna¿i Irnahan o1 isi

iuirisi:t.rnui jo ail-:o-ja sittÉtn.. "Påivåhoidalla on sLlLrrr telrtåvä

auttaa lapsra. tunnistaa su.otutgiå kasr,,Lrteki-iöitå _ia hai<ea

sitå tei'ver¡ttå Jå voirriaa. jok:a lövt.¿v vaikeimmissal.lin

olosLlht.eissa" (Taip-:le 1988. 7 Sos. hal l itr-rhsen opas 1/88. )

Oìerinaista on sr is nähdå lansessa p.i i levåt potentiaal iset

voinìavar-å1-..'riiillË kädesså ne aina nåvttävtvvät Lässå ia nvt.

Jos lraLr-¡taan auLi-taa iaosia l.;asvat-tarna¿¡n omia

malrdol I isr-rrrksiåan. orl Þerusteltura onrakscra rnv'ös (rnur tlen

nåþ¡ö1,:rrLrnien ohei ia) ¡¡51,:ökr-rlma. jossa auttarninen li icLvv

lar:sen ornÍin tcllminnan el-rtoihin. lfuuterr aikuiinen ümåsså

hahmottarTìisÊss.åårr t.ekee lansesta c¡bjekt.in. -i onl.;a tehr:åvå on

toteuttaa aikuisen rnåär-ittämiå terkoi.tusoeriä. Jos todel ia

halu.taan aLrttaa last-a laosen omisi-a Iåt'rtöt¡r:hdrsta klisirr. on

rnvös hahrnottarnrsÊsser 1ånestvt 1-ävä IaÞsessa r¡i i ìev;iä

71

d F.,it,.¡i ot-r Irr-)grsLri', l-iiÊ':::r.å _r 
,-ìt'ralfìt Lr'¡ . i.aLeurg'on mållclËlirsLa \/åin l,'Ltn t-c¡irterr

riau. lLåa çrit13Låvån -lLrtal,: rn tavc, itelLåv,åå. Ar-rLcritaar-igurLr s on

i ¡.sLi, ii,.l.tsLa" Ïhnli¡en vOj. larttrist:r.ia vain Sgl-rLeessa

ntattclol.i rs',.4 vã.r n titrrisi-eLt.¿\/an. olemass.rc¡,].e.¡art vål lan

nè.i-lirrotia:"rtl serr þ.¡¡¡11¿. Tretoi nerr vrer aåntunri nen cin mandol l rste

v¿ìr n rlårtncLet-.i.å€s.=.: iLse kehikon ulkor:uoieIIa oievai".s,.

Airci isLus'./oi i.;asvaa våin tocieliisuuden -i a kel-likon välrsestå

l
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l.rehii'. [..,JOÍì. Setr si.i aarr trrrvajlisuus. ilo _i a ihrne kasvavåL

t,änlå r'l ile tk e n j rl rìli 1 nas te i ses t-a avr: i muudes La .

L7 " Tavoit.teisi in sitoutumi.nen eståå ihrnistå hvvåksvmåstä

e i ärnåå

Uurgren i-avoi.t-tel derì Ioot-rton Lronstruointr vie eneroiåa

eiåniåltå. lanserì l::ansså olemrselt¿. Tavoiteviidakko håvittää

eliånrän o1ern,,il,.sen n.ikvvistårnrne" Ihmi nen toteutt:aa

Þål:cnomårsesti tavcltteen tavoitetta. eiltä huomaa laosen

mahÕo1 i rsuuillsra: nronif:t.ra1 i nen kasvualusta k.vnnet,åån suclr iksi

rivei!<si.. l","oska ihrninen on våiitåmättä _ia ainoastaan tåsså

hetkesså b.orrniva. on hahrnoi:tamiserr ai noal..'sr vhtevcjeks i

todel I isuuteen hvväksvttävå tåmå hetk i . Tåtå hetk-eå ei voi,

1åhestvä väkivalloin tavo.i tteIenralla. -ìolLoin se åinoaståän

et-äåntyv" l'.lewtöni. latsla abssl uuttisen Lodel I isuurden þ<u.rràa

iähestvLåån taildon. konsLrucinnirì. ha11innan. objel..tien

t¡r clani sc)i t unri sen -ia þronl-raI I i n näk ökulrnasta. E i nsLe i ni 1 ai sta

vuor.c:vå i i,r u tr-LksÊ n rnåå r l maa 1åheEtv'r-äån tode I I i suurde rr

hvvåri.rsvmi sen nå1.: ö i<r-rl rnasLa. F.r,antt i f vs i i l,<an rnåå i I rnaa

i åilerst vtåa n Lode I I i s:uu clen mÀhcio I I i sr-iuks i err riä1.: r.: l.: ur. l. rn.¡s t-¿.

?l



liitrnilrårr t ietel l isei- ¡netodi'¿. 5 ¡E+'.erne.aLtr rrs'n c¡cett.rE er-elrt.v'¿

i..úÉs=åarì. el-t,¡ iär-krr¡ei'åi=,il. lå menetelirrilla vc..,:.cla.¡t-r l: ot'vått3

Ogeâ-la Lenal-r turvå (:)r'rì,.rei-ttoinen r-Jt-ìtltrnll;t.rt c¡st*sg.i . Oper-.-r s vt:ri

i noåELåå r¡ iour dtr i: i.-aa l"r c'¡i:e i I erzaa hantli lura tel: enräl lå sen

hci.l l lsinrtnan rlrc)rrrt:utol iseksi " Si ten se 1-oteuL,Laa vþrsr lÜiderr

inirrrniliiseir [lasvLlrr tehol:i:aasti." (Fr-ernet L987. 4O-41. j

j f.ä i¡uil.aa 1..,¡ i rt rllÉ t r'ösl'.ertt:-=lernnte gaacja[,ËËrnrr'le

a

kavt.tänråi 1ä lror-vat,al:seen ai don

aikaan

pai nor-:isLett-å

sLtuntaan. Jos

hapui Iuun. jota

s i l nrå nk,äå nt ö t-emopu _i a

sr-rl'rtauturrni. seri" Lurorinol I i sessa

on pal -ic-rn helponrpi. Ri r t tää.

0år-ânnetLrn vrnf:räl-istön" si Í rr-ämme oedac¡osiet'a

pois i l-se ooetLt[,isËsL.à pår'ert'lrnån organrsåaLiorì

vmnår.isLö ei ånna mahdol l rsuuksia l';ol'rei f *,ri",-.r

lansen gclPeutt.r.rn i n€n

oDet,ta -j 'å nå i r -rhtuta

uusiirì tilanteisi.:in vaatii. saatt-aa

eråårrlarseen ifËCaqclqiseen taÍtei Iuun

iuenrrc.irnal la" esi irrtv'niä1 1å Ja

hån scloiv.;1 la tavel ia

1987" 4¡t,t-4i")

vcri tuþ.ea lacsen har:ui 1uta" (Frei net'

Tåmån tr-li:þr inruk sen Larl,roi Lurs

lapsessa pi i lerrät i cjut. ei clr'oarrrso j da lapsen toirnt rrtaa

tavottteen su.untarsËksi. JotLa aikuirrert taÍ lapsi voisi

havaita tr larrLeessa rri Í ievån poterrtiaal i.n. .i-rånen cln

ir raiLaudrrILåvå sv\,/rì ja seLlr'-aukserl LÍurkågtà kaavasta.

Tavoittei$en l<ehikon 1äpi nåhtv l.¡asvaLuts seå aii'rr-tisen

haLrrirr:Luksurn i.:ÍeLorrtunìåån tavoitteen vntDåri1le. Ailruinerr aikaa

s6

vmr..r,år i si:össå cpetta -jan

ettå hån vmrnärtåå uuden

¿etrtåvä

pedagoqiiilan herrgen -ia tietää. kuinþra

on etsrä rnahdol l isuutLa våoåLr Ltaa

r1ì{-ìll.:.1c'i.i I::r-r r-¡tEla. ,Jr, r:¡-,ji-':¿r!'.1 nérirer'ì:-r;jfì l¿rp.¡r i-1, irnimas-..,--r. Ë)r

t¡i rnl.äår.l i.å\,Lr ¡leL'u.r n\/i''r'tri¡r¡ !a lc-r.,'ürretiiari v.iil==a.

LåoËegså olrievaL r¡orrnavi:r-at ovat -ir-rt-akirr" lat-a ê1 ugeinrnliLerr

oIe seli.eÍriå clb,i el<i.Ërna. riìiriil.olqorsina lapserr siså1iå ole.,'rnå

rn.¡hcit.lllrsuurllÉ¡"rìa utiosvclclet.Låvisså" l-'-.",svirrvs clrì enne:fiìmrnkirì

vLrorovai 1..r-rt.url:sessa F.ehr tt vv istä lor rnr ntasvsieernien

Êi'ivt-r,nitgesi*"i ja. vliciistvmrsesL¿ì" l"la.-itirnan n.il.:errril-rer-r r¡nern¡lårr

Iuonnol jär iesLeirninå i.:utt n lai rralarsututl,;si na e] 0oistå

Se. et La

tai

i nhinri i i isen ir: .1$vLJn ia i,.as'¡atukEen rner k: i t.vst-å.

r:raai lma rrål'loåårr ootenLiåqi1 i.sestr rnuurtettavarra

sái l'¿tei"tåvånå" et--1-å nlei dän toiini rrtarlme on clsd inuotoutuv¿a

todeliisLruittå er vähennå i.as\,,atuksen mel-kitvstå" Se r,,airr

l.rorosLa¿, i.;asvaturþ.se¡ì Loimirrnal. 1 ista. tocjel I isuruden

rnutotouturrni sLe oål nottavaa hahrnotusta" Tor-r-åncen nrukaan uruisia

todel I isurucerr rnurctÞ :ia s rså1tå'¡ä,å lrahmotustak i n vcf r daarr

opetLaa. Hårr irr-rtsuir si Lài I,-rovutudel:si. Osa ìuc¡vuur tta ov*¡t mvcis

t¿idat" _ioita tåvLvv mvös frar jcrittaa. jotta ne toirnrvat

hvvin" l''.ol<o ajan luovururden l,rannalta on ol,ennaista. rninþ:å

verrån voil'rìrne r:oistaa estertå f:rosessirr etenernisen t.reltå"
( Tar"r å Írce 1987 . 19(:|-2C)3 . )

Tårnån tr-ri.i-r i inukserr

Freinet'n k'äsit.vs

et-- i rnåån tsdei I i suusk ås i +;.yi<seen sop i i lrvv i ri

I astentårho-ien toim i. nnasta:

OlletLikgetr l':antava per-iåå1-e ni in kutsurttu kokei leva haplri lur

'l rÉxnerience i-atonrree). jüka voittaa k:aikki rnr-lLr t enernrnå.n 1-ai

---7 
"J

siitä. rnrtä e1åmånvaiiretta tarkastellaan. cn

"Riipputrriatta

todei L isen



Jas rne rìclVriiLse0lrnËi -io oierìess.i laosessa ptilevån sub-jexLirr.

!odei i isurut den +-el.; i iän" rne voirnme auttaa härrtä tulernaan cffilerr

sláiri.lirsä t.ei: i -i ål: si " Jcls iaosi nienestå nitäen såå l':ol.remuksia

si it-å" että !rålr c¡rr akti ivi.nen todei I isur-rclen muotoutunl:seerr

osaliisLr-rja. il.inen on helnornpi olla ornån eIårnänså iekijä

¿!¡:uisenåi-iin" Jog lapsi sen si-iaån pienestå saai.:lia on

{toetEËtu u jutLårnadn toimir¡taarrsa osaksr +;avoitteen

toleutiurrnisor-oanisaatiota. ei hän arl':uisena vhtåkkiå pvstv

kÉïårr i.å¡r'åån halrnroti¡sLaan vmpåri ob jel<tista sub-iektit"s j..

lr.orl:ei n*.aarr lrån oLroi i tavoitteel l isen il-irrriskur'",ån rnetodr n:

asettarnaan itsel leen årnå LtrJSiå LavoitteiLa. (Vrt. Reunanrc:

i989 C. )

lfairdalIisuuxsien þiautta avautuva håhmot.us nåvttåå tämån

tutl", rrnuP:sen vàic¡ssa sekå tehokl-.: aaIta. i Ioiseita.

ihrneel I lsei Lä. hvvål-;svv¿il tå. vhteistoirni rrnai isel Lå ettå

ßìor-aåiisesti

Tehokkaai ta

liittvv. åinå

arvoþ<t,:aal ta tavalta nåhdä todel l isuus.

eËímerkiksi siinä rnielesså. että ii lanteeseerr

oa l _ion

t".ä rå

enemrnå¡r mahdolLisuul-<sra kur ln voirnme

havaria" Vain

mahdol l i.suudet

hetkeä hahrnol-Larrral la voidåån Låmårr hetþren

l-r¿ivaitå, Iloiselta esinìerl.;iksi siinå mteiesså.

ett-Ëi rnahgol I isr:urks1€tn l-rautta avautuva maar lma tutntuu

sÍsåitävån enemrnån þositi ivista vår'i.ä l.:urin toinlirnrnen

98

, p;r r r-ror: r s t'el i''a r'z¡¡ i ¡¡¿r'¡

9 l t.ì, fËL:frlì I Sil' ûr=Ê:ì= = i 
* i'¿

rlialrci,; 1 i j sr-rtrl' s i i rr -

si iri.äå v.rlrrri l n i,34..¡.lr'¡

vLrsr'ci\ja i i. r,rt.uL se¡r s i sä i tå.nr i I rr

jär' iestaå havai r.ili--r _låån vai j i i-sevaan si..eËntåàn soflrval:sr. l"Ji.i i rl

¡jlerì tús ðii.,.L¡ tner'¡ i.t cvi|t trut'asti sitor-¡tr-rur Lavort.t-er-'llrseer¡

f,:åsvaLriþ seei.r . irair vål Ltänlatl-ä i:esk ittvv mt-totouLLarnaan

Lode I I ! s,¡.rrrt.t.,t oini st-a i åltLrji'ohci i st aan i, ¿i51 ¡¡"

Lanserr torrni nlian lralrnrott;¡nr i ne.n ti iarrteess¿ voi Der-usttrå mvög

iårnåri hett¡en ootentiaalrn [,:o],: Êilevaan haour.ilu.r-tn. F.urn aik.ttirleri

r:vr i-, t Í fiairrriuLtan.¡an l aogen i.cl irni r..taa

lapsen Loirni ni:a -ia aii':i-iiserl irahrnc¡tuts

vuor'ü\,'å i kutt,-rk geerr. l:r i kuri se i 1a cln './hêi

i.:autt.i nrr-rotoutunut taoansa hahrnottaa

Låmån heLken pÉh jal ta.

J ourtuv at

clrnån kehi tvshistrlr" i ansa

todel l rsur-rtla -iair

I

kuþrernurksel1irren vrisàutensa. rnuttta nvt rnå.åi.lrnå e1 erlåä

-j år -i es.i-vk åå n l. asi'atus Lavo i i te i den sLtLrnta i set s i . I'laa i I nia

¡f, lkernmÍ nl.ii n åvauttuut iaosessa oi i levien rnähdol 1 isu¡uksien

mucltclLrtunrisekEi " TåI1öi n aíi.:ui nen "ia Lapsi voivat pl la

vhdesså rnuoi.,.l<aanlås=a clrnåå tulevaisuutLaan. eillå Þåi rìoaisce

o1e enåå tavoitel.:oneist,on osanå ol.erni nen,

il:\r¡symvl'lsessä ei ole'nvsti ikka eikä laikåternBpLr. Jos aikuinen

ettå tavo i te toteurtnu. sekåor0anisoi todel I isuutta siten.

lanset et:t.ä aii.¡r-.r.inen tulevaL hahmotul.rsessa osaksi tavoitetta

l<ohti et,erreväå l.onerstc¡a. Jos ai.þ:,ut nen sen 5i-iåån sLruntåå

mahdol I isuruksi i n. onnahrnotul( s(: nså tåsså

i as+,en näkökur1rnal 1a

i-retkesså piileviin

oårerrìpr mahdol 1 isurus turl Ia havaítuk.si "

L.isåärnål lå tårnån hetl,.en rnahdc¡1 I isuuksi in i iittvvåä l'rahmotusta

voidaan si ir-två aikuiskeskeisestå ooetettavan atneksen

si i r¡'r:sta bsirni nnass¡ pi i levi i n rnahdol l isuiuksi i n"
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rjLå t..årlìårì t'rr-,Ll..err lrailntc.¡LLårnrfien åIfìcJarìa ç:1e-.tnagsacllevan,S
II "-

-^¡-aç) ¡.'1j t-)eàsti tai åflsollrur tLrsenå -i avh tsLåå llairrrtatLå0r15Ërr
Vl'l -t s "- -

Lrtti?n ñ1 r liå t,.lllaf'Ìså åÐsol rrr-rti. i rlt:rt" l..r¿g',r¡.¡r75 ori|'1 i n o{-lt floo i sLeeri

irr-lårnlrìen ntenneisvvc1eir -j a Luievaisuurderr toinr irrtaket iurist.r

cllrt_.r. írìerìrìË isvv,-len .lå l-r-rlev"lisuurclerl i lrrrrc! itlerl o=åi i istumista

íänrån het-i'ren rnuoi-outumiseen. Varl-lai.si.lasr¿atur[tsen l:eg;keisel': sÍ

¡ÉrhL"i,rä!'si hahrnc.¡turþ:sen suil'rteen nciugjee si i lsi n oierlerÌ låoserr

vUür ovå I l.ur tuti: Seell Ðer'urStuvå n hahrnOttanr i Se n rner l'r i tv k Sen

tLt 11 r'ìLl -i L arn I rle |l "

A-jatus ei cie surirrf.<ìårì LiLlsi. Sokrateesta alkaen svËteernin

avåêflri rren on oi tut er'ås l':eskeinen tapa hahrnottaa

.l.clOel L isuuden svsLeeme jä. Dewevn l<uuluisa lause " Ieårni nq bv

doina" crr l..uiterrl.: r n nv[,.vise1 1å kcgnitivismi n valtakaurdel ] a'

turnLurruit i"l.å,ántvneerì r'TìuotOOn " doi ng bv iearnÍ rlg" . Elewevn

sånöiri; "Fainopíste on lapsen ulkoouoIella. Se on

ooettå-iassa" oppikirjassa. k-åikkiatla ja misså vairl haluatte.

Iukururn ottam:tLa lapsen vål ittömiä viettvmvi<siå ja

torrnintoja. Tä1tå troh.ialta ei vsida palioni(åê¡n sånoå laosen

e1ånåsLå" Fal jonkin voj.cjaan pLthLla lapserr oFiskelemise=ta.

murtta r<culur þ:uite¡t': åarl ei ole oaikka. jclssa laosi eiää.

l"luutos. ,i akä orr Lanahturnassa k asvatul'lsessåmrne. on

ÞåinílDrsteen siir-tvmj.stä" Se on rnuutils. vallarìkurn()u5. jokå ilrì

sarnantapai nen l.:r-ri n l..ooernikul<sen. kutn hån si i rsi astronomlsen

keskurl.:sen !-nååst-a åuri nkoon. Tåssä tapaul'.ses.sa Iaosesta tuLlee

åLir ir-ri.ici. -iorrþ:a vmoår i llasvaturksen vål ikapoaleet kier-tåvät"

l'iån on i..;esi:us " -ionl,ta .v'inoår r I 1e ne ovat kesl. i ttvneet. " ( Dewev

1 Cl{i

ill
l

i

tðvLlr t t.eeI le .:l r=Le¡ sena. Iirnreel I iseit-å. E:r I lJ valnrrue

i, I laL*,.,r'*¡.-ril ia er)rid!.r_r jliat'i"c¡rrr"rrr koht.aagllseen r-il.råståå

nal-intolr.r'çLànìiì're" Il-rnltrelist¡vclen kol<enrt.r= on ilrrneellisen

nel;r-ir-rl.¡ isi-ir-rdeir ilci-r l.;r-eeLLia nri-rotoriLu¡rrr r=ta Làisså ia nvt. er

¡11¡¡fri;i11 v¡inrriijen r'sl.enneosj.err r:cnsLrutornt:a. Hvväksvv.ïl{;ä

si i rra 'nieìesJä" erLLå Lärrrån iretl.ren losel l isuurs on hohdatta'¡a

lnahicl f is iii¡¡ilån 
=t.r 

clråån r:urr torjel l isuris tunrrr.r.stetaen.

É=rmer-!. i i':s i deferissi L -i"r ci i l:taLuur r i rakentL(.¿at niol enirnat-

taCel i r:ir-ruden -ra nieiprr såmånkal taieuuteen. Defensseisså

r¡aln tociellÍsuirderr rirnicit saavat utudet vaatteet.

ll ll.:t.ai:r-rurissa cmån flìreli:n kehil<ot v¡'i tetään saada nåk.,niä:.

vmpår-isLösså" Todel Iist.rur*een (tähån het!<een) ii ittvvås;¿

l'¡a irniotL anl i sessa ümai- ta j u n La -'i sutuu vå i ttämä tt¿i
...:..

vLror-qiva i [rlrturi.rseên vnlpår- istö n k.anssa. yhtei stsinrr nnaI I iseI ta

s: í nä ¡rr ieles=ä". ått;.'todei I icuuden svsteernien .l i ikl.reeseen

or-rrcrc-r l-talrnloti¡staan suhteuttava rhrr,i nen vå1 ttånlättå oil
..

vLroro'./å r. þ.u':ui..segså L€C€:1 i i suurden rnuc¡tilLrtLtm r sesså mvös

ta-ìunLan=a tasolla" ï.irminen' jol.r" pitävtvv liur|<asti ornassa

tociei i isr-rurdenkurvassaan ja Lavoítteissaan. suh{.eut Laa pal. jcr";

errenrmån tadeili,suuden ilrniöitå ornån kehikþronsa 1åoi. tmar¡

!ren:.kon rJ¿inoårvu kagvåa. Oman tirrkàn kel'lii'torr ollessa kov¡;,

';oiäiai.ras ihnrisa.rr hahmotus on itsehesl..el=ta. Jos ilrmisellå on

vcinial<as rnieiil.ruva siitå" rniterr asiat ovaL t.ar rlriden c¡itåi.=i

oi ia. hãti to¡ni nnal I iaarì vai kuLtaa lralrnottarniensa svsi.eenlien

vålrv i s tunr I see n.
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-, ,rt t11L!'r '.t "' 
å; r'', . '1..¡ i lt O i è i-

illL ' -

-r,,--i-: ln=,-ri r I T--iì l :
lå9' rL!¡* ' ¡

.., t.¿å t'ì Ë Ì i L "' .Ì se Il
lltt "

-- ptÉiå Deurer,'n

tt:rflneeL ¡l .,/t.¡sllr,er l. r 1'-i.a'¡ät

Lir Ll.: imLrl. sel l,l c:i irurr,,i t.el la t.elrtavan

trrr t:tå tå i va l l anl,.lLlfnDLr þ:se1 1 j -"j L.J " Tar l. c¡ i l..r-r s

i .rsvå+-Lrsf i Ic¡gc¡f iarr -ia l:oclni tI rvrsen

i.dre,/.lLi.isr-i.erEætl'"2åi is r.i vhte..zl',ciä ia rråi n oååstå

vLro!-o',/åit,ui.tuf:sÊËrt" Bewev ( 1957. 1 l:) tr-rnnuståå orlaävånsa

'åffrari 
ÞÈtt-LrËr-ì;:ii:errìvi".5Éil Fr-öi:rt+lin i.,.asvatus+rilosof iari kangsa.

HeìsÍr-ìcirr ias't.erital-h¿ircnetlå-iaoDiston ooei:LrssLlur'rrÍteirnarr

fïìLll..åc\fl uål'råiroj,foil LlerusLåna Ërn SLtonlal¿i nen

las,;en1-åt'hå¡l€J¡-i nt-re ( vr-t" Frobel ) " Samanaiþlàisesti þloulutus

råi:entr-iu DÀi..¡åhoi dorr kå.j.¡.1 tuËta,¿oittei 1le. ir:ka taas oerLlstu.rJ

tleLeei lrseen vell rcsevaarr Þår¿ldiornaan (H: gin lto-oDiston otrs

IçAg. ="i;. Itle;-ina on saaclå todellisuus srten rnuotoutirval:si.

etLä ãr'osciir-i a-ieLuri..sia ,,.oitålsiin r:itäå tieteenå. Ja ettå

1..*svatLrsLiËLpen voisl rtirlnistaa Fröbe1 in aJ,rtLti..sr in

S(fllIvahSi "

En nvt.vlsen l.:ar¿atustíeteenk;iän oi. irlssä l.roe olevani mi 1läån

tavalla vi.sirr I iikk€-"eilä" Esirnerkil,rsr sooii vaikl<apa

Heii'¡i'r í iån i.:uvaus kåsitvökaevåcuksest,a: "Taval l isessa

kås i t.vl,:seE så to1-eulEt cìan ratl,rai si-ua o rìge I rnaa

vks r oÍ kea

cl noe I fnå . -j ohon on ursei ta

Êri Ìaisia ratkarsu ja" Sen =i _iaån taiciekäsi.työssä ja

koteiievassa tråsitvössä onselma muotourtuur vleens;å orosessin

'ìiilana i-ai ËLior"åst'r.lrr âäritapaul<:;srra etsitåån rattlåiståvåå

ot-roc,'imae. Ice.reiiiar:auri,.segs¿ì l.:r-rvstäan te!,(oa. ,ioLa ei i:r,eta

1()2

tåi Érnc¡e1fiìå

rat. l':aisu.arr neLaarr

Lucv"rssa

su i -i ec tu.na " Johon on vå i n

irasi tvössä kohdalaan avoi n

\937 .. -{,-,-+ i " ) i.luLl-a f'uLerr tieteert þleirr tvs Llrl osor ttarlui'"

åLil. lr.rf f-ri.å:ìt-r eì r,;)e I ail er rì i',1 t]5l:us" F'Oil-i imnii ltaan on i'vs;vrnvg

.5r j Lå. t1ctrìrltL)LÊrÌ-€iåt-'ì!iO -jv'=qt-eefil j ¡var-¡ Lt.r 'val'S j \i äI SUrl jetUl''Si " JOS

rire li: atsçfiìrrìe ¿¡r t'i r¡l.oa ob-jelrt i na. vLrirnrne suhteurttaa alrr'r rìclorl

l,lewi-¡r-' i n t¡.¡clin. i"luttta .iCS l'..:rtgornrne aUt'inl':O¿ì AVåLrt'tt vana'

pr-ose:sina. se rrår,ttåvtvv vuor-ovaihutulksenå. lfe oleninle 1ar¡serl

t,.år'lsså r'ìillernrnåt. todel l isr-rucerl Loteutta jra' Ymmår-rån Dewevn

( l?:,7. c-J) i':l¿e'¡lvkser-l "l',LilLLr-rurista turIee ciernokr"åtiån

LLtnnLr.;sàt-lå ' -i r-rui-i vr-rüf-ovårkuttr-.rl.rserr¿. Kurrr todel i igLtuclen

hahrnotr-rsta lälrennetään todei i isLtuteen eikå kesl<itvtå

r¡er- r åå r-tË r tjen i rt-oLtarn I seer.r tocje I I isuudesta. dernok råt r å

nä,,rtt.åvt-vV toir¡intana. I<urlLtuiur'1rra. ei sååntöinå.

Dewe.¡ta pl tleL¡iår-r rrvkvkävtanncin ntul'raan kasvatusfi losofina' ei

!.rasvatus'"ietei I i -iår¡å. l.lr'l'lvtiedehä11 on hukantrut vhtevtensä

crn,åt'l Lclimi rrtansa eirtorl'rin. l"lutta'noderrlirì fVsi il':an tapa

hal-rrnottaa svsLeemiå näv,ttåisi olevan mà''ldol I isuttE urutdestaan

1ö.¿leä tårnå vhLeys. Brownin i i ike cisoittaa kaikkien

s./steemien olevan vå1t"tämåttä avautuvia. etenevån ksl'it'i vhå

sLruf-efrìÐåa toclennåkö isvyttä " Erj' tv Í nen suhteel i isuursteor ia

c¡soi tLaa todel i isuuclen màhdoI I isuuksi i n p€rustuvan erìer-gi an

v I i'.¡ertaisuutlerì veÌ''r at Luna gb.¡ektien kautLa hahmottt-rvåårl

vcai nìaan. Yier nen sr-lhteel I isuiursteoria itavai nnsl l istaa

vtit-eisvlzcJen ensisi jåisuutta. Kvanttiteoria osoittaa

t'ravaitsi -ian todel Iisuruden teiri-iäi<si. Ja ni,it' edelIeen'

l,lorlernr fvsiixl.a or'ì clsoittanut miten hecielmållistå on nåirdå

svsteerni AvautLU(vånA. VUOTOV¿i[,¡tLul'rseen perUstuVarla -ia
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r.t?:::i i,.ì1rìetì iLr'v',:t.i i.oi-'f(i,-iiltltjÉlrrF.ì r-llil jLr.ri:-;e:lr r-tSt.'iIi i rJ,¡r'r. l.t urr-l

r.irtÉ,.:it.,,,tì1:'''i'tLo!,. Lr-r i.eiti-rrl-tÊrsLd ilrnligs.rh',elsLa l'.år'siv¿r

--,r,ål.oi.rvltt-eirii i aL:,,:ru LoLeui*t-,-l .../¿:,rrsiì i.¡!rt.p:ttä.¡as:1..r0¡'--

-''-el-t,¡¡r¡. lli i Iå n¡urlcioj rì t.,ìi laisessa vhteisoss,lkA5..,åLL! =LdviJ I t

Fvi Ii-åån esin. l":ås.¡aL.r-t.s+¿c1.,/üi.tt-eel;een "vhteistv'öllvkvinen

iap¡i". li.tesr jå¡nen lrLrvå,å henl.'.iIökurnnår-r l".ou. Iutusprosessiå.

Jl:JgËå i:ti,'.ee.rr r, lecjc¡n ornrståiåa ei Ëjn.-iå kurrsgin ior¡ussa

harv<iLLu. F.irr-ssi larsel 1ähtrvåt i,:ouriurtuii,: seetå vai.;u¡irr-rtturneina.

et,,ei sÊllaisLJ cle eii..¿ ',-arvrLakaari " (i..ieåir1åinen 1989. 78" )

l:.un tocjei I isi-ius..muriitlurur vhå rìsLleammi n" ernrne .",oi t j.etaa

¡nt i Iåisen i;loel l isLruiden I.-rr¡set. jnr-r tlrva¿ kohtaarnåån. Sil'<sí o1i

vhå o I er ìrìå i senrt:áa . ¡_rvat"å tocle 1 I i sr-rerden malroo I I t cuuks i en

ii*irrnot!anist¡. t-al.eihirr j,¡ tavo j tteisrin pCIh jautrr.,za hahrnr:tus

voi ta.vcrt.eiia vairi -rotakln sellarst.a. -ioka on -io olernassa.

Lainalaisuuksierì l"laut.t"a €Lenevá tleci€ çoni i t-ekrrisenå..:
i ns: i nöö r i t r etE:Ënå, tek ni i [..an E cive 1 i utursten -ia teor i o r cjen

tekoon" iei.. ni i kan l:.ehitLvess-r voi daan .li nå rakenLaa uusi.a ia

Barernrria- konei ta vLrorovåi kut,r-rksen l.rehi ttvessä. l"lutta _ios

pienee¡r lacseen lcjlutetaan rn¿.1-rdol I rsimnran värnain

mal-r dc¡llisinirnar-r påI-jor-ì Iainalaisur_rksia. huomaa hån _io ennen

aikr-rrsrLåå nievarrs;ì vanhentur'ut kone. Jclk.å on vieraantu.nut

1-ade1I isuuÕesta. Torsaalta hån voi kurvi.tel la olevanËia

[adel l isuuderr r:nrÍsta ja. jcka halr-raa eåi lvLtäå ser]

entÍseiiään" Todellisuruden ornista ia haluraa ovsvä

olenrassaolevån þioneen osånå.

i ()4

rrråår-.rt(_elt¡¡rie::i ¡ t.et, errrai_r_å. iHetl.i..iÌå l?87. 3O. 4.) Jce 1".å=iLvö

ri;iliL-rren e.-slnr. üL.rLjn¡-r¡ å¡lÈi. .t u!iurt ct"r i;ätllett-'v oil,eå. r-ati.,årsu.

ciemnle orr rr¡.gi-lrrlr:et. varri. .¡ ciË lopr:trtl.ilr¡s vastaa ¡illutr¡er'åiE;tä

nrìelikuva¡. JcE lan=i nåhdàärr ob-lei'rtina. -i otr[.a srsåsså nii]ee

I åti:.ìi.sL(. rlierrtnìE orrnistL(neet vain kurn tulcls toteutLut-i"

Fuupeia..la lensl Êvåt rîoleñRtåt =YsteemejÈi. -ic¡tl<a on

hahrnr:turl,:sen crsai L.a rnL.r urt-ettava sr-ii -i eturstå svsteemeislå

avåLrt-u',,Íi;si. Heil.ki 1å: "Våitån. ettå ihrnrnen cf n jatkuvastÍ

Ëe1v:ttäilråtön -ia avol.n onceirn"r, iota ei voi Iåhestvä

"vålmi i l1a" svsteen'¡i i lå våån toirniva "gvsteenli " ot'ì sL{ureksi

c'sål{si i..eiri tei-tåvä ti. lantet:n edel lvtvl,:sistå ia ti lanteessa

t-aoalrt.urvjst.¿ rnL¡r¡toi.,sletå" Far-haimnritlaan opetustiianne Iienee

-it-rr-rri J,åt1..;ur.¡asti nn.iuLtr-lvå oros€¡ssi. joka ainakin eriáiItå osin

on ÊnnaIt.a àrvååmaLon. " (l-Jeil';l'. i 1ä 19A7. 103. )

Hlrttrrrrerr ctt.aå i.:antaa åsiåårl esirnet"kiksi geur'åå\'/agti :

"üsal I lsu¡uden tarr:eeseen vasLaarni tren on kasvatukserl uusi

haaste ni.in påi.¿äiroidos=a kuin

tar-[:cittaa =itä. etLä inminen

tarl<oi tuksen eså1 1 i suudest,aarr

kou l usså. l.iasvatuksessa Lämä

iövtåå eIämån rnieleki'<vyden -ia

il'lmisten vhteísöön. " (Hu.tturnen

lapsÍ voi oIIa oså11inen. edistävånså

hån toimi i sur hteessa rnr-rultturnattornaan

Iai nalaisr.ruri:een? Eikö aiku.ri nelr osaa

1989. 4Ë" )'Nrten

vntei syyttå. jr¡s

lapsen û3êrl l isulrden taroeen. Jos härl

tode I i r suu Cen mutoioutunrt geen?

1(lf

pårer'nrni n Ottaa huorníoon

näi-;ee iapsen os,3 1lisen¿r
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i',.r-i rr:rì L-3.rrrrel I lr ' it)l:-lJ. f4) rìllll,:.f ,lr'ì Fr-ötiel 3åiroÉJ: " ii-rrnrsi-a r..å'tn,7

ål ir€r =\.nL,,¡ii.¡lre'-lre=t.a al r aen t]Ít-åå Iero'"'arra clerit.ona ìcr

l.irircjeLia lå ilåiì\.åt. 1.å..1 l-ranl,ä sen fnLrl.;aan." il iten iar-rsj voi';1.:iån

r-.ähde lucvalra" ìcs !:ehit.,is Ðer-Llst,ur.u i¿i nalaisuurl-:g: rn?

f'l ir:1i:sLåní ej,:.¿å ei-sirrt,ä Lt-:Let.rrurtr l': orflosen (i989')

tr-r+-f. rr¡i-ri:sËs5å. -iossa eLsitåån dialÕGlsiå l.år'tåriL'j-iä i¿psen

akti r vi.=en c):rrri l isuuderr 1 isaänri.sei.r=i " l.orhasen tutkrrnug on

r-nvu= e=iilrer.l-[.r s:.ita. mit-eü mii.å tahansa svsteemi vcidaan

nahdä sËkå su.rli.leLrt-Lr\'årra et,t.ä svaLltuvana. Avaavaa hahmotus'.åån

l-rårr ner-usteleE, Piaoet' i le,

l<.r'er:t.: err n nìLr[.:aån Fi"abel sant:o: "l.ou. lun l.:agv¿tusmenetelmää o''1

elrdatcsniasti r:oh-iL! =tEttåvå i lorsenirnai la. elois¿ffinraI1a.

t:ãr-efirli n vrnnrår'rettå.",äI lå -ia enernrnän lac'senon'raigel la

menet"elnl,á1 Iå" iota nrrnitan ensrmrnå1Eel,{si ooetukseksi. Sen

niLåa siså11vttää iLseensá keii¡en tuievan cloetukgen 1ähteet.

Joi<aisen .,,1:si ttåisen opeiusllohteer-'. kåil"li.r. ien tietei. den

elenrenttíen cln noL{sLava siitå. " (l':.recker i993. "5. ) Fraset

(L97L" 38) l.ruvaa rrroderni"a fvsiikl.raa: "Todeliínen tull;itaan

t-ai sei itetåän nv-u Êsirnerl.lkinå rnahdoll isesta. " Sei,:å rncderni

fv=i iþ:ha että i,,år-håisl<asvatlLs ovat tekernisisså mLrctoLltuvån

t*dei i istrucen ail-;r.rehtc,-i en þ;anssa. '3n å11.:å sulattaa ov=v'¡ån

Laavari l.låsrte nlvös varharslíasv'å1-ctksessa" Lansen tuti.lrmuE

vc.¡isi a1la nnvös ihmistieteiden lähde. ei nriIle altstelnen

etå i snäåLe. I hnl i stå e i tässä Lluciesså hairrnolui.: sessa pa i auteta

'Fvsi l:aal isei,rsi oai-tri,.1,:ei il.:sí .'"/.tårt hanrnctu= avalrlutu

m.ilrdol I i gurur l<s i I ì e.

. ii:t-l'irnLr fl 5Éf r \-ì rrLttjiirt:r.L t ja ni.ai',dr:l I l=ur ur dei- j
:)ø

iiilLtË'.j flrìll ilìLrr-¡1.-frt,ll i tretn¡r-nni i a r s i iLa t t-r r7t-rt vrra,,

' 
----. 

.. I

r_l-l i-.i t:ill-rS:ll(-lr: I rir'ì L 1f '""r i :

. ¡ :' :r- r\.: ¡...!.C:,,1i l-r gjåàñi:,:Ili.in (newt.r:ni leI nÊrì

ås€L€?'ctu r na

kehii:l':r;)

I i i ttvv¿ i-råhirrcttLarrii rien or) i,l-¡L€Jr,,dess¿i loin i rrtaarr"

:" i"i lr-rirì r-):tl.,åi ¡ttÌ¿ËLÊr-: !'Ltr-l:-;as lai,.ien llauLt¿ halimottuv,¡

ì-cr rfsr i:st.r r-,.iÊr.l iitv.ai L:;errtinen iioiminta on oi-oånisOit-r.¡a

lat n å=ÉLLå¡'lìien !"eLtr-råÊi^lto-len eisåån) Or'ì virtevdesså r-oi-

lrr I r ¡ Ç¡;¡ í;

'-'
;1 . i'! r1-¿,r'r nåivåkr:ttiåsLerì r'Lulsåg nlahciollisuuÞ;sien l,;ar_rt1-a

håi-rfirrJLlii i';å Lclrlel i l suuden irava i tsem l nen ( i ai na Ia i suul s l¿

civåi:äår-r uusiå r"nåhcci i jsuuþlsi,¡ sisåLtåviksi ) rfrì vht-ævüesså

Lgrnrirrt-aaril

4" i'l rcen ¡¡áivå1.: cltil..rsten runsås esiLetvi=ta ehdoista er r1iåån

üi eva irahrnOLt ¡ñri nen

5. ivl i Lr:rn 1¿ster-r r'ur-rsàs

c!'r vi¡tevdesså mur. i lri n

ö" i'ì i terr i;sten r-Llns..-ìs

on .¡iil,evdesså triiini lrtaan?

t-oimi rrnai I i r,en ehtoihi n mukautr-tini rren

tur t i: i murl< se n muurttr-r j i i n"

tciniinnall inen ehto_jen åv,larnrnen oi-l

v hl-e'v ilesså nru i h i rr t urtl"r i mu,k serr rnuu ttu_i i i n"

7. i"ìiten lasten i-r-rnsås toiminnai i inen erivl;vrreis'¡'¡g on,yh

rnuri l-ri rt rnuuttu i i i nlLevde=så tuf, lr i mrrl.lserr

I Cr6lo5


