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Artikkeleiden osittainen lainaaminen on sallittua, mikäli
lähde mainitaan.

Eeva Kallio, tutkija
AIKUIS

Keskuslelupedagoginen näkökulma

KESKUSTELUPEDAGOGINEN NÄKÖKULMA

KAS VATUKSEEN

Toinen keskustelujen ydinteema
oli kysymys siitä, millainen on ihmisen
sielunelämän rakenne. Tällä hetkellä
tämä
kysymyksenasettelu
kuuluu
erityistieteistä kiinteimmin psykologian
alueelle. Millaisia laatuja on hahmotetta
vissa ihmisen sisäisyydessä? Lähesty
mistapa sielunelämän ilmiöihin oli
fenomenologisen psykologian metodia
noudattava (Turunen, 1989). Tässä
lähestymista
sisäistä
vassa
maailmaa
pyritään
tarkastelema
elämyksellis
an
enä
ja
kokemuksellisena
tosiasiana.
Keskustelun tavoitteena oli hahmottaa
sielullisia ilmiöitä välittömän havainnon
ja kuvauksen käsittein. Ryhmän ydintee
moja voi siis pitää yhtäältä filosofisina ja
toisaalta psykologisina, ja samalla
tavoitteena oli integroida nämä alueet
yhteen. Tästä intressistä nousee myös
keskusteluryhmän nimi.
Korostaa tässä kuitenkin sitä, että
nämä
väljästi
muotoillut
kysymyksenasettelut toimivat ainoastaan
keskustelun
herättäjinä.
Näiden
teemojen
alaisuudessa
voidaan

Käsittelen tässä kirjoituksessa Jyväskylän Ikiiäntyvien yliopistossa vuosina 19921993 toiminutta “Filosofisen psykologian” keskusteluryhmää ryhmän ohjaajan nä
kökulmasta. Yritän seuraavassa tuoda esille tämän koulutusmuodon tavoitteita ja
opetuskeinoja sekä käytännön vihjeitä myöhemmin samaa opetusmuotoa soveltavil
le kouluttajille.
Ryhmän
päätavoitteena
oli
keskustella psykologisista ilmiöistä tar
kastelunäkökulman ollessa filosofinen.
Kysymyksenasettelu voitaisiin muotoilla
esimerkiksi siten, että läksimme
liikkeelle
väljästi
muotoffluista
ongelmista
kuten
millainen
on
ihmisen
perusluonne ja mitä
on
pohjimmaltaan. Nämä kysymykset ovat
itse asiassa yhden filosofian osa-alueen,
ifiosofisen
ihmistutkimuksen
ja
filosofisen psykologian, keskeisimmät
kysymyksenasettelut (Wilenius, 1982).
Tälle filosofian alueelle sisällytetään ih
misen perusluonnetta koskevat pohdin
nat, esimerkiksi vastausyritykset kysy
myksiin onko
ytimeltään hyvä
vai paha tai onko ihmisen tahto vapaa
vai ei. Mitä olemme, mistä tulemme,
minne menemme? Näihin kysymyksiin
joutuu jokainen kehittämään oman elä
mänkulkunsa aikana vastausyrityksensä,
ja olimme juuri kiinnostuneita jokaisen
osallistujan henkilökohtaisista ratkaisuis
näihin
ta
ikuisiksi
nimitettyihin
elämänkysymyksiin’.
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luonnollisesti keskustella mistä tahansa
näihin teemoihin Iiittyvästä aiheesta.
Siten keskustelun aiheina voivat olla esi
merkiksi pettymyksen ja rakkauden tun
teet, narsismi tai katumuksen tunne. Kai
killa on joitakin ennakko-oletuksia ja o
makohtaisia kokemuksia näistä ilmiöistä,
ja nämä käsitykset toimme yhteiseen
keskustelupoytään.
Ryhmän tavoitteena ei ollut
keskustella
jostakin
erityisestä
teoreettisestä
käsityksestä,
kuten
eksistentialismin ihiniskäsityksestä tai
psykoanalyysin tavasta hahmottaa
sielunelämän rakennetta. Ohjajana
minun tavoitteenani ei ollut tuoda esille
mitään erityistä katsomustapaa tai teo
reettista viitekehystä: minä en siis luen
noinut tai esitellyt mitään erityistä oppia
(vaikkakin tietysti ohjaajana tom esille
omat, henkilökohtaiset käsitykseni
käsiteltävistä asioista).
Ryhmän tavoitteeksi asetettiin se,
että lähdemme liikkeelle jokaisen
omasta,
henkilökohtaisesta
kokemuksesta käsin. Tavoitteena oli
käyttää hyväksi osallistujien rikasta
elämänkokemusta, jota myöhemmän iän
opiskelyoilla välttämättä on. Ryhmässä
ei periaatteessakaan lähdetä liikkeelle
mistään annetuista “teksteistä” Itse
osallistujat tuottavat keskusteluissa
“tekstejä”, omiin
elämänkokem
uksiinsa,
käsityksiinsä,
oletuksiinsa
ja
tuntemuksiinsa liittyen.
Keskustelutyhmän
lähtökohdallisena olettamuksena oli se,
että myöhemmän iän opiskelijoille tieto
todellakin on kokemuksen tytär. Tämän
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opetusmuodon
taustalla
olevana
ihmiskäsityksenä (Rauhala, 1983) on
kuva rikkaan kokemuskentän omaavasta
aikuisopiskelijasta, joka hyödyntää tätä
kokemustaan oppimisen prosessissa.
Parhaat asiantuntijat ovat myöhempään
ikään
ehtineet
ihmiset:
paras
näköalapaikka elämään on niillä joilla on
ikää. Ensikäden tiedot itse koetusta ja
eletystä elämästä ovat jossakin muualla
kuin teonoissa. Nimenomaisesti tämä
seikka erottaa vanhemman opiskelijan
nuoresta
korkeakouluopiskelijasta.
Elämänkokemus tuo aivan oman lisänsä
opettamiseen, sitä tulisi käyttää aineisto
na, josta lähdetään liikkeelle.
Tarkennan
vielä
ryhmän
tavoitetta. Ryhmän tavoitteena ei ollut
olla psykoterapiaryhmä, siinä ei siis
käsitelty esimerkiksi jonkun jäsenen
henkilökohtaisia ongelmia. Saatoimme
kylläkin puhua esimerkiksi “sielullisista
ongelmista”,
tunteista
ja
kuten
esimerkiksi rakkaudesta ja surusta,
mutta tarkoituksena ei ollut pyrkiä
ongelmien terapeuttiseen hoitoon. Ryh
mä siis pysytteli yleisellä tasolla, vaikka
kin keskustelun aiheet ja sisällöt nousi
vat suoraan yksityiseltä tasolta.

Käytiinnön järjestelyt

Ryhmään osallistui säännöllisesti
7-9 Jyväskylän ikääntyvien yliopiston o
piskelijaa sekä lisäksi
Jyväskylän
yliopiston tutkijat Marja Tikka ja Arja
Laitinen. Ryhmän koko oli sopiva ayh
mäkoko keskusteluiyhmälle. Pitäisin 10
henkilön ryhmää maksimira tällaista o
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petusmuotoa käytettäessa. Suuret iyhmät
ovat siitä hankalia, etteivät kaikki
osallistujat pääse tasavertaisina mukaan
keskusteluun.
Ryhmä kokoontui kahden vuoden
ajan joka toinen viikko kerrallaan noin
puolentoista tunnin ajan. Ryhmän työs
kentelyn pituudesta on syytä sopia
ennakolta; itse sovimme kahden vuoden
työskentelystä. Kahden vuoden prosessi
saattaa kuulostaa pitkällä ajalta.
Käytännössä se oli sopiva aika käydä
yhdessä läpi tarpeeksi pitkä matka.
Lyhyen työskentelysopimuksen kuluessa
on
mahdotonta
luoda
tarpeeksi
turvallinen
ilmapiiri
työskentelyn
syventymiselle. Vasta kun osallistujat
oppivat tuntemaan toisensa, mahdollis
tuu luottamuksen kautta esiintuleva,
tärkeistä ja merkittävistä teemoista pu
huminen. Lisäksi ryhmän kokoonpanon
on syytä pysyä samana koko ryhmäpro
sessin ajan. Siten en suosittelisi uusien
jäsenten mukaan ottamista kesken
sovitun iyhmän työskentelyajan. Tämä
viimeksimainittu seikka on nimittäin
myös tärkeä luottamuksellisen ilmapiirin
syntymiseile.
Keskustelupedagogiikka metodina

Ohjaajana aloitin kullakin kerralla
keskustelun jostalcin aiheesta, joka
väljästi sivusi ryhmän ydinteemoja.
Teema saattoi myös kuitenkin yhtä
hyvin nousta itse ryhmästä: on
luonnollisesti kunnioitettava ryhmän
tarpeita siitä, mistä halutaan puhua!
Tämän jälkeen alkoi yleensä spontaani
22

keskustelu. Korostin ohjaajana keskuste
lun kuluessa sitä, että tärkeintä on
nimenomaisesti tuoda esille omat oletuk
set, omat käsitykset, ja pitää näitä sub
jektiivisia kokemuksia keskustelun poh
jana. Luonnollisesti on vaikeaa erottaa,
mikä on teoreettisesti opittua, mikä on
omaa kokemusta, mutta tavoitteenani o
li, että osallistujat oppisivat puhumaan o
mista kokemuksistaan ja käsityksistään,
eivätkä vain toistelisi opittuja oppeja
(vrt. Kallio, 1994).
Taulukossa 1 (artikkelin lopussa)
on annettu esimerkkejä keskusteluryh
mässä esille tulleista
aiheista.
Taulukosta
saa havainnoifisen kuvan
niistä
mornnaisista kysymyksistä ja kiinnostuk
sen kohteista, joita tällaisessa ryhmässä
voidaan käsitellä.
Kyse on koulutuksellisesta kes
kusteluiyhmästä, mutta ohjaajana on
helppo
havaita
että
älylliseen
pohdiskeluun
liittyy
sellceästi
tunteenomaisia
aineksia.
Kaikissa
ryhmissä on vallalla tiettyjä iyhmädy
naamisia ilmiöitä, kuten kilpailua, koros
tuneen vahvoja kielteisiä tai myönteisiä
tunteita sekä vastarintaa käsiteltävän a
sian suhteen. Nämä ilmiöt ovat myös
nähtävillä keslcusteluryhmissä. Menetel
mällisesti on tärkeää, että ryhmän ohjaa
ja kykenee havaitsemaan, tiedostamaan
ja tarvittaessa puuttumaan ryhmän dy
naamisiin prosesseihin siten, etteivät ne
häiritse ryhmän pääfunktiota, pysyniistä
pohtivana keslcusteluryhmänä. Olennais
ta on lisäksi, että ryhmän ohjaajalla on
tiettyä teoreettista tuntemusta ryhmätyön
käytöstä aikuiskoulutuksessa (esim.
Kriittinen katsaus 2/96
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Vuorinen, 1993), ja ehkäpä myös käy
tännön kokemusta erilaisiin ryhmiin o
sallistumisesta. Mikäli tällaiseen lisäkou
luttautumiseen ei ole mahdollisuuksia,
tulisi ainakin pyrkiä osallistumaan työn
ohjaukseen kokeneemman vastaavaa
työtä tehneen ohjauksessa.
Keskusteluiyhmässä totesimme
sen, että olemme erimielisiä, mutta että
me voimme myös pohtien lähestyä
toinen toisiamme. Samalla yksilöllinen
“sosiaalistuu”, tulee keskustelun ja poh
dinnan kautta yhteiseksi. Samalla voim
me oppia toisten käsityksistä, muuttaa ja
muokata omiamme, myös tarvittaessa
puolustaa niitä. Tällaiseen muutoksen
prosessiin suosturninen on yksi tärkeim
mistä kuvatun opetusmuodon kuhnaki
vistä: kyse on prosessikouluttamisesta.
Ryhmän jäsen suostuu muutokseen ja
matkaan jonka lopputulos ei ole ennalta
nähtävissä. Ainoastaan suostumalla
mukaan voi oppia jotakin uutta.
Pohtimisen tavoite on avonainen,
ainoastaan katsomme sen, mihin
keskustelu etenee kullakin tapaa
misken-alla. On vain erilaisia nälcö
kulmia, joiden “totuus” osoittautuu
suhteelliseksi. Saattaa olla yllättävääkin
tulla tilanteeseen, jossa ehdottomasti
oikeita oppeja ja teorioita ei ole. Tästä
kohtaamisesta saattoi myös parhaimmil
laan syntyä todellista vuorovaikutusta ja
iyhmän penisteemaan liittyen ihmisen
ominaislaadun ymmärtäxnistä. Tässä
merkityksessä
ainakin
ohjaajan
kokemukseksi jäi se, että kykenimme
tässä ryhmässä aitoon yhdessä oppimi
seen.
Kriittinen katsaus 2/96
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Milcä on sitten tällaisen oppimis
prosessin tulos? Teknis-rationaalissa
kulttuurissamme yritämme saada kaiken
mitattavaan muotoon, myös sen, mitä
tuloksia saattaisi olla osallistumisesta
kaksi vuotta kestävään keskusteluryhmään. Prosessin onnistumista on
vaikea mitata kvantitatiivisesti; voi
ainoastaan viitata niihin subjektiivisiin
kokemuksiin, joita ryhmän jäsenet
minulle kertoivat. Suurimmalla osalla
kokemukset olivat myönteisiä: kahden
vuoden prosessia pidettiin mielenkiintoi
sena.

Lopuksi

Peruskokemuksenj
on,
että
käyttamam menetelmä soveltuu ailcuis
pedagogiseksi työmuodoksi erittäin
hyvin. Maanttelisin tämän menetelmän
keskustelupedagogisek.si aikuiskoulu
tukseksi. Ytimenä on vapaa keskustelu
ohjaajan alaisuudessa siten, että ryhmä
antautuu
keskustelun
prosessiin.
Keskustelun lopputulos on avoin ja siten
ennakolta määrittelemätön. Tulokset
ovat kokemuksellisia ja näkymättömiä
muutoksia ihmisten sisäisyydessä.
Haluan
lopettaa
tämän
kiijoitelman seuraavaan iyhmäärnme
liittyvään tapahtumaan. Eräs ryhmämme
jäsen ehti osallistua keskusteluihin noin
puolentoista vuoden ajan ennen
kuolemaansa. Mieleeni on elävästi
jäänyt hänen eräs viimeisimpiä osallis
tumiskertojaan, jonka yhteydessä hän
sanoi ryhmässä: ‘Tämä on ollut minulle
tärkeä kokemus. Olen kiitollinen, että
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olen saanut osallistua tähän syhmään”.
Nämä sanat olivat ehkä paras kiitos
minulle ohjaajana.
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Kirjan kölme ensimmäistä lukua au
keavat joidenkin peruskäsitteiden kaut.
ta, jotka kuvaavat tyypillisiä maskulii
nisia tai femiiiiinistä ominaisuuksia.
Tällaisia ovat esimerkiksi erillisyys ja
liittyminen, suoraviivajsuus ja spiraa
linomaisuus, hierarkia ja yhteisölli
syys tai objektiivisuus ja subjektiivi
suus. Näitä tyypitettyjä ja pelkistettyjä
käsitteitä havainnolljstetaan sitten lu
kuisin esimerkein parisuhteidenja per
heiden tai työyhteisöjen käytännön ti
lanteissa. Väliin kirjoittaja kiteyttää
laatikolla korostaen ytimekkäitä luon
nehdintoja lun”miehen elämä on
suunnitelma, joka tähtää tiettyyn pää
määrään. Naiselle elämä on rytmiä,
prosessia, draamaa”. Onko liian sel
keitä päämääi-iä vailla oleva suunriit
telematon miehen elämä, joka dra
maattisesti rylniittyy kasvun proses
seissa jotenkin ei-miehekäs? Tällaisia
yksinkertajstujcsja kirja ei tuputaja sen
arvioinneissaja muotoiluissa tuntuu
olevan hyvin tilaa myös erilaisille luki
jan kokemuksille. Usein esimerkeissä
tuntuukin olevan vähintään yhtä paljon
kyse erilaisista ihmistyypeista ja näille
ominaisjsta suhtautumistavoista, eikä
niinkään mies- tai naisnäkökulmista
Mutta niin kirjoittaja välttaakzn jan
vesitiiviitä luonnehdintoja kuminasta
kaan sukupuolesta: naisessa on miestä
ja miehessä naista.

Naisen ja miehen maailma opinko ymmärtämään toista sukupuolta?
Tony Dunderfelt: Naisen ja miehen maailma. Pro Dialogia 1996
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Psykologi Tony Dunderfelt tarttuu mo
nella tavalla ilmassa olevaan kysymyk
seen uudessa kirjassaan Naisen ja mie
hen maailma, miten opin ymmärtämään
toista sukupuolta. Teos haluaa antaa
“yhteenvedon ja kirjoittajan oman ver
sion viuneaikaisesta nais/mies keskus
telusta”. Tarkoituksena on keskittyä
“oleelliseen, maskuliinisten ja feniinii
nisten hahmottamistapojen kuvaami
seen”. Kenties teos on pohjoismaisessa
ohjelmallisessa tasa-arvokeskustelussa
suorastaan raikas tuulahdus moninaj
suuden puolesta.
Kirjaa leimaa rauhallinen ja kärjistyk
siä välttävä tarkastelutapa, joka tuntuu
antavan kylliksi tilaa lukijoiden omille
kokemuksjlle. Aiheen kannalta ei liene
edullista lietsoa kärkeviä kantoja suun
taan tai toiseen. Pääosa tekstistä kes
kittyy valaiseviin näkölculmuin tyypilli
sistä maskulijnisuuden tai feminiinj
syyden ilmenemismuodojsta arjen
tasolla. Tältä osin teos soveltuu hyvin
eräänlaiseksi parisuhdeoppaaksi
jokapäiväiseen elämään: myönteistä
kanssakäyniistä voi oppia.
Kirjan viimeinen, neljäs luku keskittyy
enemmän teoreettisiin tausta-ajatuksiin
miehen ja naisen erilaisuudesta. Itse
jäin eniten kaipaamaan terävämpää ky
nää juuri tässä osassa, joka aiheen laa
juuden vuoksi jää nykyisessä niitas
saan pikemmin hennoksi raapaisuksi
kuin asiaan perehtymiseksi.
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