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”Onko  sinusta  hauskaa  käydä  koulua?  Ei!  Miksi?  Se  on  kamalaa!  Kamalaako,  millä  tavalla? 
Kamalaa niin kuin… kuin… kuin piru itse."

Näistä erään ala-asteikäisen lapsen vastauksista sain idean muutaman vuoden takaisen 
kirjani  nimeen  (kaikki  lapset  eivät  ole  vilpittömiä,  monikohan  valehtelee  pitävänsä 
koulunkäynnistä?)  (Cuomo 1995).  On kiire  saada aikaan koulu,  joka perustuisi  haluun 
oppia  ja  iloon  elää  (Cuomo  2000).  Mitä  keinoja,  olosuhteita,  strategioita  ja  välineitä 
opettaja tarvitsee saadakseen aikaan halun oppia ja ilon tietää? Entä mitkä ovat tehtävän 
teoreettiset ja metodologiset perusteet? Mitä ovat ne ennakkoluulot, jotka usein hyvässä 
uskossa ohjaavat opettamista tehden oppimisesta vaivan, pitkästymisen olotilan, ja tekee 
koulusta jotain,  joka muistuttaa pirusta ja  helvetistä?  Minkälaisia  ovat  ne kokemukset, 
jotka ovat tehneet helvetistä paratiisin, vertausta jatkaaksemme?

Ne kokemukset, jotka ovat referenssinä Halu oppia -suuntaukselle, antavat meidän 
kulkea uudelleen tilanteet, joissa oppiminen on mahdollista hyvänolon, onnellisuuden ja 
tietämisen halun kontekstissa. Se on koulu, joka muistuttaa satumaata. Se on koulu, jossa 
voi  päihittää  ikävystymisen  ja  mennä  leikkimään  oppiakseen;  koulu,  jossa  oppiminen 
vaatii työtä mutta on helppoa taianomaisten koneiden avulla, jotka lapset itse opettajiensa 
kanssa ovat keksineet ja rakentaneet. Se on koulu, jossa mitä vain voi tapahtua, jossa voi 
uneksia lentävänsä, tekevänsä aikamatkoja, tapaamansa historian henkilöitä ja rupatella 
heidän  kanssaan.  Se  on  koulu,  jossa  nähdään,  että  tietämisen  tavat  voivat  löytyä 
perinteisen koulutusohjelman ulkopuolelta, vaikka niitä usein pidetäänkin ainoina teinä 
tietämiseen.  Se  on  koulu,  jossa  huomataan,  että  kuvien  katselu  voi  tuoda  mieleen 
tilanteita,  tuoksuja,  ääniä,  pelkoja  ja  tuoksujen  haistaminen  voi  muistuttaa  tarinoista, 
niiden kuvista,  sanoista  ja  äänistä.  Se  on  koulu,  jossa  koulutusohjelmat  eivät  ole  vain 
yksinkertaisia  vaiheittaisia  kursseja,  jotka  syntyvät  aistihavaintojen  ja  tapahtumien 
lisäämisestä  tai  tietämisen  insinöörimäisestä  järjestämisestä,  joka  passiivisesti  opitaan, 
vaan jossa nämä polut ovat monimutkaisia ja niveltyneitä, eletyn elämän ja tunteiden ja 
tuntemusten  leimaamia.  Se  on  affektiivisia  tilanteita,  joista  muodostuu  valtava  ja 
vaihteleva analyysin kenttä, jossa voi löytää mahdollisuuksia ja strategioita erilaisten ja 
omintakeisten  interventioiden  niveltämiseen.  Se  on  koulu,  jossa  Aladinin  lamppu  on 
lasten  silmissä.  Se  on  koulu,  jossa  tutkimisen,  ajattelun,  lukemisen,  kirjoittamisen, 
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laskemisen ja opiskelun vaivan palkitsee tietämisen asettamien haasteiden voittamisesta 
muodostuva seikkailu.

Jäykkien etukäteen laadittujen kaavojen yksinkertaistaman ja  didaktisia  valintoja 
automatisoineen reduktionistisen didaktiikan vastapainoksi  tulevaisuudessa  on saatava 
jotain,  joka  perustuu  joustavaan,  luovaan,  uteliaaseen,  yhteistyötä  tekevään 
mentaliteettiin, joka on älyllisesti rehellistä ja joka tuottaa pysyvästi energiaa oppimisen 
halulle. Tämän päivän ja tulevaisuuden (jota jo elämme) koulun olisi tuotettava tilanteita, 
joissa lapsi  kehittyy problematisoimalla,  muodostaa olettamuksia,  formuloi,  vertailee ja 
todentaa erilaisia hypoteeseja omaten monihaaraisia luovia ja itsellisiä ajatuksia, jotka ovat 
tyypillisiä  tutkimuksia  tehtäessä.  Nykyään  sisältöjen,  kommunikointijärjestelmien, 
kulttuurisuuntausten ja teknologioiden rakenteellisten muutosten (jotka liittyvät erityisesti 
kommunikointijärjestelmiin, suhteisiin, siirtymiseen ja jotka suhteellistavat ajan ja tilan) 
hurjan dynaamisuuden vuoksi korkean kulttuurisen kehitystason saavutettuakin tarvitaan 
yksilöitä, joilla on erittäin joustava kyky innovoida ja sopeuttaa pysyvästi omat taitonsa 
alati vaihtuvien vaatimusten mukaisesti.

Tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja tiedot löytyvät elämän laadun tutkimisessa ja 
kyvyssä järjestää elämä pysyvästi uudelleen ilman että tämä uudelleenorganisaation tarve, 
joka  pysyvästi  kyseenalaistaa  valintoja,  välineitä,  ohjelmia  ja  hankkeita,  nähtäisiin 
”pirullisena” häiriönä. Päinvastoin uudelleenorganisaation tarve tulisi nähdä energiana ja 
voimavarana,  jolla  voidaan päästä  käsiksi  uusiin maailmoihin uusissa ulottuvuuksissa, 
jolla voidaan kuvitella ja keksiä uusia olemisen tapoja ja laatuja. Päämääränä ei siis ole 
opettaa  ja  oppia  vain  määrättyjä  sisältöjä,  vaan  opettaa  uusi  ei-passiivinen  ajattelun 
suhtautumistapa, joka on vapaa, eettinen ja luova.

Minkälainen  pitää  tulevaisuuden  opettajien  koulutuksen  olla  tänään?  Onko  se 
rakenteeltaan  toisenlainen  kuin  se,  joka  tuotti  summatiivisen  ja  lineaarisen, 
mahdollisimman paljon toistavan koulutusohjelman? Onko olemassa välineitä tai tietoja, 
joilla didaktisesti suuntautuneen mentaliteetin voi uudistaa?  Onko tänä päivänä olemassa 
kulttuurisia ja teknisiä mahdollisuuksia muuttaa ”pirun kasvot”, muuttaa ”helvetillinen” 
koulu  ”paratiisimaiseksi”  kouluksi,  määritellä  hyvinvoinnin  olosuhteet  oppimisen  ja 
opettamisen taipaleella, tarjota iloa elää ja halua oppia? Ne didaktiset innovaatiohankkeet, 
jotka Halu oppia ja ilo elää -suuntausta seuraavat opettajat ovat käynnistäneet, osoittavat, 
että se on mahdollista.

Mitä  Halusta  oppia  ja  ilosta  elää  ajatellaan  neurologian  ja  psykologian 
piirissä?

 ”…Mielikuvitukseton,  fantasiaköyhä  opettaminen  ottaa  riskin  jättää  huomiotta  kaikki 
epäkäytännölliset  tai  epärealistiset  hypoteesit,  koska  niitä  pidetään  oppimiselle 
hyödyttöminä (ja joskus haitallisina)…” (Vygotsky 1972).

Järjestämässäni  kansainvälisessä  Sokrates-,  Erasmus-  ja  Tempus-hankkeisiin 
liittyvässä seminaarissa, joka pidettiin Bolognan yliopiston Opetustieteiden laitoksella 25. 
toukokuuta 2002, keskusteltiin yli tieteenalojen tunteiden merkityksestä sekä erityis- että 
muiden lasten oppimisprosessissa. Tieteellisestä ajatustenvaihdosta tuli esille se, että Halu 
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oppia  ja  ilo  elää  –suuntaukseen  liittyy  tarve  opettajista,  jotka  ovat  valmiita 
kokeiluluontoiseen toimintaan.

Neurotieteen näkökulma
 
Neurotieteiden edustajat korostavat, että tunteet ovat oppimisen energia ja tarjoavat tälle 
neurofysiologisen selityksen. 

”Nykyään  meillä  on  selkeä  käsitys  siitä,  miten  aivomme  ovat  rakentuneet  ja 
voimme varmuudella  sanoa,  että  aivot  toimivat  integroituneena järjestelmänä henkilöä 
ympäröivän maailman kanssa.  Aivojen neuroplastisuuden ansiosta aivot on ohjelmoitu 
geneettisesti dynaamiseen vuorovaikutukseen sekä fyysisen että kulttuurisen ympäristön 
kanssa.” (Cuomo 1995) Avainsanoja ovat siis: aivot, järjestelmä sekä kontekstit biologian ja 
kulttuurin välisessä suhteessa.  Mutta miten aivot  toimivat? ”Lapsuudesta aikuisuuteen 
aivot  toimivat  samalla  tavalla,  mutta  yhä  moninaisemmilla  tasoilla.  Aivot  analysoivat 
(aivokuori,  haju-,  kosketus-  ja  makuhavainnot),  tulkitsevat  (assosiatiiviset  alueet, 
välialueet),  vertailevat  muistiin  (kognitiivinen  ja  tunnevalenssi),  tekevät  päätöksiä 
(prefrontaaliset  alueet)  ja  aloitteita  (motoriset,  lingvistiset  ja  otsalohkon  alueet).  Koska 
aivot  toimivat  tällä  samalla  tavalla  kaiken  ikäisillä,  on  mahdollista  puuttua 
asioihin.”  (Cuomo  1995)  Tämän  johdosta  on  tärkeää  toimia  potentiaalisen  kehityksen 
alueella,  toisin  sanoen  sillä,  jonka  lapsi  tulee  osaamaan  tulevaisuudessa  opettajien 
ohjauksen ansiosta, eikä vain sillä, jonka hän jo osaa tällä hetkellä, pitäen mielessä samalla, 
että  jos  opetuksessa  ja  didaktiikassa  sulkeudutaan  jäykkiin  ja  toistuviin  kaavoihin, 
rajoitetaan aivojen kapasiteettia.  Neurologiassa korostetaan,  että  nimenomaan tunteissa 
löytyy veto ja stimulaatio tämän potentiaalin saavuttamiseen. 

”Välittäjien avulla, joita ovat ihmiset, välineet ja tilanteet, meillä on mahdollisuus 
oppimiseen.  Näin siksi,  että  aivojärjestelmällä  on syvempi  osa,  joka kontrolloi  kaikkea 
muuta. Se on aivorungossa sijaitseva tunnekeskus. Se on osa, joka kehittyy ensimmäisenä 
ja löytyy jo vastasyntyneen aivoista täysin muodostuneena niin, että se suojelee lasta sen 
sopeutuessa  vastasyntyneen  elämään.  Juuri  tämä  osa  pitää  yllä  tasapainoa  sisäisen  ja 
ulkoisen maailman, vaistojen ja ulkoisten ärsytysten välillä homeostaasin avulla. (Cuomo 
1995) On siis olemassa tunneosa, joka toimii toisten toimintojen moottorina eikä sitä siksi 
missään nimessä pidä jättää huomiotta tai vähätellä. Aivojärjestelmän oikealle toiminnalle 
on  tärkeää,  että  rationaaliset  aivot  ovat  yhteydessä  tunneaivojen  kanssa.  Jotta  näin 
tapahtuisi, on hyödyllistä käyttää välittäjiä tai välineitä, kuten musiikkia tai taidetta, jotka 
ovat lähellä tunnemaailmaa. 

Luovuuden  kehittyminen  on  suorassa  suhteessa  hyvään  kykyyn  stimuloida 
ideointia;  ideointi  puolestaan  saa  sykäyksen  harmonisista,  epäharmonista, 
paradoksaaleista  tai  metaforisista  tilanteista.  Erityisesti  metafora  on  erittäin  tärkeä 
elementti  ajatusten  ja  aivojen  toiminnan  stimuloinnille,  koska  se  yllyttää  pohtimaan, 
kuvittelemaan,  yhdistelemään  ja  panee  alulle  sarjan  kognitiivisia  toimintoja,  joka 
vahvistaa ajattelua. 

Lurian ja Vygotskyn paluu
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Monet  tutkijat  ovat  yrittäneet  tutkia  aivojen  neuropsykologista  toimintaa  ja  Luria  ja 
Vygotsky ovat muodostaneet neuropsykologisen ja pedagogisen vision, jonka avulla on 
voitu  löytää  potentiaalisen  kehitysalueen  käsitys.  Tälle  käsitykselle  perustuu  sarja 
tieteellisiä  polkuja,  jotka  ovat  auttaneet  uusien  älyteorioiden  ja  erityisesti  uusien 
oppimisprosessiteorioiden  muodostamisessa.  Tästä  syntyy  aktiivisen  vuorovaikutuksen 
tarve  neurotieteiden  ja  kuntoutuksen,  sekä  psykologian  ja  erityispedagogian  välillä. 
Lapsen  oppiminen on  vuosien  kuluessa  yhä  enemmän nähty  aktiivisena  prosessina  ja 
viimeaikaisimmat oppimisteoriat ovat rohkaisseet niitä strategioita, joissa lapsen sallitaan 
olla  oppimisprosessien pääosan esittäjä.  Neurotieteiden,  psykologian ja  pedagogian on 
yhä  enemmän  oltava  yhteyksissä  toisiinsa  auttaakseen  ihmistä  puolustautumaan 
muutoksista  aiheutuvilta  riskeiltä,  myös  tunteisiin  vaikuttavilta.  Uutuuksien  ja 
sopeutumisen  suhteet  vaativat  tasapainoa,  joiden  on  saatava  yksilössä  aikaan 
hyvinvoinnin tunne. Tämä tunne on perustavaa laatua oleva tekijä seesteiseen elämään 
jatkuvasti  muuttuvassa maailmassa.  Tästä  syntyy synergia  ja  kiinnostus teemaan Halu 
oppia  ja  ilo  elää,  jossa  neurotieteet,  kliininen  psykologia  kiinteässä  yhteistyössä 
erityispedagogiikan kanssa voivat muodostaa yhä uusia hypoteeseja yhä uusille tavoille 
oppia ja opettaa hyvinvoinnin vallitessa.

On siis tärkeää pitää aina mielessä järjestelmän monimuotoisuus, johon kuuluvat 
lapsi,  aikuinen,  ihmisvartalon  rakenne  sekä  ympäristö;  monimutkaisen  järjestelmän 
toimivuus ja yhteisvaikutteisuus. Kyseessä on fyysinen arkkitehtuuri ja aivoarkkitehtuuri, 
johon vaikuttavat sekä perimä että ympäristö, joka puolestaan sisältää kulttuurin, sen mitä 
syömme  ja  mitä  hengitämme.  Opettajan  on  tunnettava  kaikki  tämä,  koska  hän 
työskentelee  ja  käyttää  hyväkseen  juuri  tätä  molemminpuolista  liittymis-  ja 
vaikutusjärjestelmää.

Psykologian näkökulma

Psykologien kanssa käydyissä keskusteluissa käy ilmi, että erityislasten tai vammaisten 
lasten  kanssa  työskentelevissä  opettajissa  tavataan  kolmenlaisia  tunteita:  yksinäisyyttä, 
syyllisyyttä  ja  kyvyttömyyttä.  Nämä  tunteet  sijaitsevat  siinä  oppimisen  halun 
ulottuvuudessa,  jossa  tunnetaan  loppuun  palamisen  riskin  välttämisen  kannalta 
korvaamatonta hyvinvointia. Loppuun palaminen on herkästi opettajan ammatissa läsnä, 
sillä työ perustuu suurelta osin suhteisiin. 

"Opettaja  voi  tuntea  olevansa  yksin  jonkin  ongelman  edessä,  tai  kohdatessaan 
vammaisen  lapsen,  vaikean  lapsen  (ongelmaisesta  ympäristöstä  tulevan)  tai 
käyttäytymishäiriöisen  (provokatiivisen,  passiivisen,  vieraasta  kulttuurista  peräisin 
olevan)  lapsen.  Opettaja  (erityisesti  opettaja,  joka  haluaa  saada  aikaan  muutoksia, 
didaktisia  innovaatioita  tai  joka  on  tukiopettaja)  jää  usein  kollegojensa  ja  laitosten 
hylkäämäksi  ja  on  vaarassa  kokea  olevansa  voimaton  ja  usein  kyvytön  työstämään 
hankkeita  kehittääkseen  taitojansa.  Näin  hän  on  vaarassa  joutua  syyllisyydentunteen 
valtaan.  (Cuomo  1995)  Pahimmassa  tapauksessa  opettaja  voi  turvautua 
mielialalääkkeisiin.  Mitä  siis  tulisi  tehdä?  Onko  olemassa  a  priori  helppoa  koulua? 
"Opettaja, joka haluaa vaihtoehtoista koulua kohtaa niin monia niin erilaisia henkilöitä, 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 !65



taustoja ja tilanteita ja sellaista monimutkaisuutta, että hän kohtaa vääjäämättä vaikeuksia. 
Näiden seurauksena hänessä ilmenee muutospelkoa, joka hyvin todennäköisesti pakottaa 
hänet  tyytymään totuttuihin  toimintamalleihin.  Sen  sijaan  opettaja,  joka  kestää  tämän, 
"hulluksi"  määritelty  opettaja,  joka  rikkoo  totutut  kaavat,  joka  ottaa  riskejä  (kuten 
"Aikakoneen"  opettajat)  saa  aikaan  muutoksia  luoden  monimuotoisuutta  ja  kykenee 
todennäköisemmin  ratkaisemaan  menestyksekkäästi  ongelmat,   mm.  pelon  tunteen 
voittamisen, jota pidän yhtenä tärkeimmistä. (Cuomo 1995). Pelko ei ole levottomuuden 
tunne vain siksi, että ennakoin ja ajattelen jotain, mitä voisi tapahtua, vaan se on myös 
huolestuneisuuden tunne, joka johtuu jostakin mitä en tiedä tai tunne. 

Tietämisen  tai  oppimisen  motiiveista  on  kirjoitettu  runsaasti  (Cuomo  1999). 
Tunnettua on perusero sisäsyntyisten ja ulkosyntyisten motivaatioiden välillä. Motivoida 
voi joko aihe itsessään tai erilaiset syyt, jotka eivät ole kohdistettu tiedon kohteeseen vaan 
tietävään subjektiin, itsekunnioituksen nousuun, saavutettaviin etuihin tai rangaistuksen 
välttämiseen. 

Halu oppia -teema ansaitsee huomiota. Tunteet liittyvät motivaatioon, koska teot 
motivaatioidensa  ja  seuraustensa  mukaisesti  synnyttävät  tunteita,  jotka  ovat  myös 
itsessään motivoivia ja osoittavat motivaation aitouden ja intensiteetin tuntua. Siksi Halun 
oppia  ja  ilon  elää  konkreettisuuden  ja  universaalisuuden  korostaminen  tuntuu 
tarkoituksenmukaisemmalta kuin koskaan.

Tietämisen  prosessiin  ja  seurauksiin  liittyy  laaja  kirjo  tunteita.  Iloa,  innostusta 
oppimisen  onnistumisesta,  yllättyneisyyttä  siitä  mitä  on  tullut  tietämään,  ylpeyttä 
menestyksestä, ahdistusta, tuskastuneisuutta oppimisprosessin aikana, tietämisen pelkoa, 
kuten on laita älyllisten estojen tapauksessa, syyllisyyttä, kun tietävä subjekti osoittautuu 
riittämättömäksi tiedettävän asia edessä, surua tietämisen rajoja todettaessa.

Tietäminen on aina tunteiden läpitunkemaa ja tunteet ylläpitävät tietämistä, mutta 
ne myös puuttuvat siihen ja ehdollistavat sitä. Olisi banaalia ja ehdottoman virheellistä 
väittää,  että  pedagogisen  päämäärän  tulisi  olla  myönteisten  tunteiden  suosiminen  ja 
kielteisten  tunteiden  estäminen.  Esimerkiksi  tietämisen  pelkoa  vastaa  estynyt  mutta 
todellinen  motivaatio  tietää.  Tietämisen  todellinen  vihollinen  on  ikävystyminen,  ei-
tietämisen tunnetila.

Didaktiikan sisällöt voidaan Halu oppia -ulottuvuuden läpi johdattaa muodolliseen 
oppimiseen  ilman  huolta  siitä,  että  paljon  pelätty  opintosuunnitelma  jäisi  huomiotta. 
Yllätysstrategia, affektiivinen ja tunnetason osallistuminen saavat lisäksi aikaan sen, ettei 
jouduta kommunikaatioparadoksiin ja  kommunikaatiovaikeuksiin opettajan ja  oppilaan 
välillä.  Vaikka  molemmat  käyttäisivät  samaa  kieltä,  ei  välitetty  viesti  aina  saavuta 
vastaanottajaa  niin  kuin  lähettäjä  on  sen  tarkoittanut.  Näin  tapahtuu  siksi,  että  usein 
ennakkoluulot johtavat meidät vääriin luuloihin edessämme olevan henkilön todellisista 
tarpeista; taipumuksemme on tulkita toisen ihmisen tarpeita ja haluja kuvitellen itsemme 
hänen  paikalleen.  Tämä  on  merkityksellistä,  sillä  näin  emme  vastaa  toisen  henkilön 
tarpeisiin vaan omiin olettamuksiimme hänen tarpeistaan. Oppilaan ja opettajan välisen 
kommunikaation  paradoksi  syntyy  kun  lapsen  intuition,  nerokkuuden, 
vaistonvaraisuuden ja tunteiden vastapuoleksi asetetaan kylmä ja rationaalinen opettaja. 
Tätä kommunikaatiovaikeutta edustaa ja ilmentää huutaminen. Huudamme silloin kun 
ajattelemme,  ettei  toinen  ymmärrä  tai  kuuntele  meitä  ja  ääntä  korottamalla  uskomme 
voivamme saavuttaa oppilaan ymmärryksen tai päästää läpi hänen ajatuksiinsa. Mitä me 
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näin saamme aikaan? Vastapuoli puolustautuu ja joko huutaa hänkin tai sitten hän sulkee 
täysin  kuuntelukanavansa.  Mitä  tulee  siis  tehdä?  Opettajan  on  yritettävä  tulla  lapsen 
näkökulman tasolle,  etäännyttävä omasta  näkökannastaan ja  löydettävä sopiva kanava 
todelliselle kommunikaatiolle. Tälle kanavalle avainsanoja tuntuvat olevan kuvat, tunteet 
ja intuitiot. Se on löydettävä, jollei halua saada aikaan ymmärtämättömyyttä ja jaottelua. 
Kaikki tämä on kuitenkin Biondin (Albertini, Biondi & Cuomo, 1992) päätelmän mukaan 
asetettava tarkkaan ja täsmälliseen suunnitelmaan, sillä vain siten voidaan todentaa tehty 
työ. Suunnitelmallisuuden tulee olla avoin arvaamattomille käänteille, peruutusaskelille ja 
muutoksille,  suunnitelmallisuus ei  saa  vangita  tunteita  ja  suhteita,  eikä  kieltää  pelkoja 
vaan päinvastoin se pystyy ilmaisemaan niitä. Vain näin on mahdollista ylittää esteet tai 
päästä niiden läpi tietoisena omista rajoituksista ja saada aikaan oppimista ja opettamista 
hyvinvoinnin tilassa. Tällainen koulu on helppo (vaikkakin vaivalloinen) oppilaille ja sen 
seurauksena helppo mutta erittäin vaivalloinen myös opettajille.

Tulevaisuuden ammattimaisuus: suunnittelijaopettaja

Jo  nyt  ja  vielä  enemmän  tulevaisuudessa  ammattien  korkea  taso  vaatii  ammattilaisia, 
kognitiivisesti  joustavia  asiantuntijoita,  joilla  on  suunnittelijan  mentaliteetti.  Heidän 
mielensä  dynaamisuus  osaa  liikkua  monimutkaisissa  ympäristöissä,  se  kykenee 
analysoimaan ongelmia  usealta  kannalta  löytääkseen ratkaisuteitä.  He ovat  uteliaita  ja 
valmiita  muutokseen.  Heidän  eettinen  tukipilarinsa  on  älyllinen  rehellisyys  ja  heidän 
moottorinaan  toimii  tunne  ja  ilo  tietää,  löytää  ja  keksiä.  Tällaisen  tulevaisuuden 
ammattilaisten  mentaliteetin  pohjana  on  sellainen  kognitiivinen  arkkitehtuuri,  joka  on 
äärimmäisen plastinen ja joka muodostuu pääosin peruskoulussa (erityisesti ikävuosina 0 
- 10). Sitä on hyvin vaikeaa rakentaa enää aikuisiässä lukiossa tai yliopistossa. 

Miten  peruskoulu  voi  kehittää  luonteenlaatua  korkean  tason 
asiantuntevuuteen?

 -  Tuomalla  perusopetukseen  tietoja,  tuntemusta  ja  käytäntöjä,  joissa  opettaminen  ja 
oppiminen  tapahtuu hyvinvoinnin  tilassa,  jolloin  tuloksena  on  riittävä  kunkin  yksilön 
oman  potentiaalin  kognitiivinen  ja  affektiivinen  kehitys.  Viimeaikaiset  tiedot 
kasvatustieteissä ja erityisesti erityispedagogiikassa yhdessä joidenkin opetuksen didaktis-
pedagogisten kokemusten kanssa  tarjoavat  mahdollisuuden kohottaa  sekä opettamisen 
että oppimisen laatua. 
-  toimintatutkimuskoulutuksen  suunnitteluprojekti  "Eri  älyjen  kansainvälisen 
tutkimuskeskuksen"  toteuttamisen  organisointiin  oppimisen  ja  opettamisen  ongelmien 
ratkaisemiseksi,  omaperäisyyden  ja  eri  älyjen  voimaannuttamiseksi,  sisältöjen, 
ympäristöjen,  ilmapiirien,  taktiikoiden,  strategioiden,  teknologioiden,  välineiden  ja 
muotojen  luomiseksi  niin,  että  opettaminen  ja  oppiminen  hyvinvoinnin  tilassa  on 
mahdollista.  Koulusta  tulisi  pysyvä  tieteellinen  laboratorio,  jossa  ryhmä  opettajia  ja 
tutkijoita  päättää  miten  toteutetaan  määrätyt  sisällöt,  tilanteet,  ilmapiirit,  pedagogis-
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didaktiset strategiat, joiden päämääränä on saada oppilaissa aikaan Halu oppia ja ilo elää. 
Koulu  olisi  siis  tieteellisen  tutkimuksen  laboratorio,  jossa  tehdään  hypoteeseja  ja 
toteutetaan  kursseja  tulevaisuuden  ammateille  sopivan  mentaliteetin  rakentamiseksi.  
Mentaliteetin,  jonka  kyvyt  ja  taidot  auttavat  kohtaamaan  yhä  monimutkaisempia 
ongelmakenttiä opetuksen ja didaktiikan alalla.
-  Työskentelyhypoteesi:  "Eri  älyjen  kansainvälinen  tutkimuskeskus".  Esityksenä  on  Eri 
älyjen kansainvälisen tutkimuskeskuksen perustaminen yhteistyössä Bolognan yliopiston, 
Pirazzini-koulun ja 18 sellaisen yliopiston kanssa, jotka tutkivat, kokeilevat, arvioivat ja 
todentavat  korkealuokkaisia  pedagogis-didaktisia  kursseja,  joiden  päämääränä  on 
oppimisen  ja  opettamisen  vaikeuksien  voittaminen.  Eri  älyjen  kansainvälisen 
tutkimuskeskuksen  referenssinä  olisivat  ne  tieteellisen  tutkimuksen  ympäristöt  ja  se 
kansainvälisten tutkijoiden verkosto, jotka käyttävät Halua oppia ja iloa elää (ks. http://
www.unibo.it/emozione).  Eri  älyjen kansainvälinen tutkimuskeskus pyrkisi  välttämään 
voimavarojen,  tutkijoiden  ja  välineiden  hajaantumista  ja  keskittäisi  energiansa 
Osaamiskeskuksiin, joissa on saavutettavissa korkealuokkaisia ja omintakeisia tieteellisiä 
tutkimustuloksia.  Eri  älyjen  kansainvälinen  tutkimuskeskus  seuraisi  tämän 
laboratoriokoulun  valmisteluvuotta  dokumentoiden  hankkeesta  poikineet  toiminnot  - 
didaktisen innovaation löydökset - ja suunnittelisi kokeiltavat ja tarkoin dokumentoidut 
referenssimallit.  Eri älyjen kansainvälinen tutkimuskeskus olisi keskus, jossa pohdittaisiin 
oppimisen  ja  opettamisen  vaikeuksien  voittamista  eri  instituutioiden  ja  ammattilaisten 
välillä  luodun  lähestymistavan  mukaisesti:  se  on  dynaaminen  "tutkimuskeskus",  joka 
tuottaisi tietoa ja koulutusta, ja tarjoaisi mahdollisuuden saada kokemuksia konkreettisista 
kokeiluista,  jotka  on  todennettu  myös  teoreettisella  ja  metodologisella  tasolla.  Se  on 
keskus,  jossa  tehdään  hypoteeseja,  tutkitaan  ja  löydetään  sovellusratkaisuja,  kokeiltuja 
protokollia,  jotka  voidaan periferisoida,  rakentaa  kokemusten  kokoelma,  josta  voidaan 
saada tieteellisesti perusteltuja alkusysäyksiä malliksi uusille käytännöille ja tutkimuksille. 
Todennettujen  ja  arvioitujen  referenssien  saatavuus  tarjoaisi  jonkinlaista 
työskentelyrauhaa  niille  instituutioille  ja  toimijoille,  joiden  tilanteessa  innovatiivisten 
didaktiikan  ja  opetuskokeilujen  teko  sinänsä  ei  ole  mahdollista.  Tästä  tuloksena  oleva 
tutkimus  ja  dokumentointi  tarjoaisi  siis  mahdollisuuden  muille  vastaavissa  tilanteissa 
oleville käyttää hyväkseen tieteellisesti pätevää tietoa ja tarvittavaa tukea, jolloin voidaan 
järjestää  korkealuokkaisia  ja  kehittyneitä  koulutuskursseja.  Kyseessä  on  järjestelmä 
(referenssimalli), joka yhdistäisi tutkimuksen ja toiminnan pysyvään koulutukseen. 

Halun oppia opetuksellinen ja didaktinen ulottuvuus perustuu halulle levittää niitä 
käytäntöjä ja teoreettisia malleja, jotka pitävät opetuksessa tärkeänä luottamusta perheen, 
opettajien  ja  asiantuntijoiden  kesken  sen  tuottaman  synergian  vuoksi.  Tällaisessa 
ulottuvuudessa  on mielestäni  mahdollista  löytää  uudelleen ne  premissit,  joiden avulla 
pohtia ja löytää sen, milloin on mahdollista antaa lapsille takaisin oppimisen mielihyvä, 
halu oppia.

Halu  oppia  on  teema,  joka  ei  ehkä  vaadi  paljon  selityksiä,  vaan  ennemminkin 
konteksteja, ilmapiirejä, mieleenpainuvia ja elettäviä tilanteita, enemmän tai vähemmän 
miellyttäviä  tuntemuksia,  joihin  viitata,  ehkä  myös  pelkoja  tai  vaivalloisia  teitä.  Ehkä 
seikkailu, odottamaton tapahtuma, unet, myytit tai utopiat saavat aikaan ihastusta, halun 
tietää  ja  ehkä  ihminen  taipumuksessaan  mennä  todellisuuden  tuolle  puolen  ja  tehdä 
subjektiivisia, sattumanvaraisia valintoja ja projisoida asioita, jotka menevät syiden toiselle 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 !68

http://www.unibo.it/emozione


puolelle  ulottuvuuksiin,  jotka  ylittävät  kokemuksen,  tuntee  halun  löytää  ja  löytääkin 
sellaisia  tietämisen  mahdollisuuksia,  joita  rationaalisuus,  objektiivisuuden  teeskentely 
"täsmälliseksi" väitettyjen tieteiden paradigmojen vankina ei koskaan löytäisi.

Unelma  lentämisestä,  puhumisesta,  kuuntelemisesta  ja  siitä,  että  näkee  kaikki 
kaukana kuviteltuna heijastuksena, eivät voi olla kuin tieteellisen ja teknisen kehityksen 
olettamuksia.  Unelmointi ja kuvittelu ovat ehkä ainoa ulottuvuus, jossa voidaan löytää 
teknologia,  joka  voi  muuttaa  lentämisen  unelman  ja  kuvitelman  lentokoneeksi  tai 
avaruusalukseksi…  Unelmoida  ja  kuvitella  näkevänsä,  kuuntelevansa  ja  puhuvansa 
jonkun välimatkan päässä olevan henkilön kanssa televisiossa, kännykässä, internetissä… 

"Mielikuvitus tuo eteemme universumeita, jotka ohittavat arkipäiväisen elämän" ja 
näkökulmia jotka eivät välttämättä ole johdonmukaisia antaen näin vaihtoehtoja,  uusia 
tapoja nähdä, kuulla, koskettaa, havaita, kuvitella…

Kokemukset, joita halutaan edistää 

Halu  oppia  ja  ilo  elää  -ulottuvuudessa  halutaan  provosoida  pohdintaa  sisältöjen 
ulkopuolelta  asettaen  ne  paradoksaalisesti  etualalle  ja  tarkoittaen  ne  eräänlaiseksi 
mahdollisuudeksi pohtia kokemusta.

Provokaatio,  jonka  tarkoituksena  on  asettaa  oma  kokemus  kuvitellun  laajaan 
horisonttiin  loputtomien  oppimis-  ja  opettamisolosuhteiden  tutkimiseksi.  Se  on 
ammattilaisten,  oppilaiden  ja  vanhempien  tekemä  tutkimus  itse  eletystä,  jossa 
tarkastellaan  niitä  olosuhteita,  sisältöjä,  tilanteita  ja  tapoja,  jotka  ovat  saaneet  aikaan 
mielihyvän ja halun tietää. 

Elettyjä  tilanteita  ja  sisältöjä  tutkittavaksi,  kerrottavaksi,  uudelleen  elettäväksi  ja 
kyseltäväksi,  jotta  käy  ilmi,  että  näiden  muistojen  poimuissa  ovat  kaikki  sisällöt 
riippumatta hierarkioista, jotka jakavat ne helppoihin, vaikeisiin ja oikein vaikeisiin. Kun 
tarkastellaan  oppimisen  halua  koskevia  tutkimuksia  käy  ilmi,  etteivät  oppimisen 
vaikeudet  ole  sisällöissä  vaan  todellisuudessa  ne  ovat  niissä  tavoissa,  tilanteissa  ja 
konteksteissa, jotka eivät saa aikaan tiedonhalua, uteliaisuutta, eivät stimuloi kuvittelua, 
eivät tuota sitä hyvinvoinnin tilannetta, joka on oppimisen helpottumisen vakio.

Halu oppia tulisi saavuttaa ja nähdä se energiana, joka voi määrittää vaikeuksien ja 
opinpolkujen usein vaatiman vaivan voittamisen muuttaen ne miellyttäväksi seikkailuksi. 
Tässä  tiedon  tuottamassa  seikkailussa  ei  hyväksytä  valmiiksi  tasoitettuja  teitä  tai 
oikopolkuja,  joista  vaikeudet,  virheet  ja  vaivannäkö  on  poistettu.  Lapsi  ja  tutkija  ovat 
oppimisen partaalla  kun tuntevat  seikkailun maun niin kuin tutkimusmatkailijat,  jotka 
haluavat kokea häviöt, vaivat ja menestyksen, koska ne ovat osa Halua oppia ja iloa elää.

Yhdessä tekeminen

Se monia tieteenaloja sisällyttävä tyyli, joka on leimaa mainitsemaani erityispedagogiikan 
tutkimusta, jonka parissa olen työskennellyt noin 30 vuotta kuntouttavan lääketieteen ja 
psykologian alan kollegoideni kanssa tuottaa edelleen uusia ja hyvin tyydyttäviä tuloksia. 
Haluan korostaa, että menestys johtuu erityisesti hyvin organisoidusta ja yhdessä tehdystä 
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työstä. On itse asiassa hyvin vaikeaa pitää koossa yhteistyötä ja synergiaa kun mukana on 
ammattilaisia eri tieteenaloilta ja laitoksista, joiden kiinnostuksenkohteet ja organisaatiot 
ovat hyvin erilaisia. 

Vuosien tutkimus- ja työkokemuksen perusteella on päädytty järjestelmään, jossa 
etualalla oleva ja taustalla oleva vaihtelevat. Tämä on järjestelmä, joka muokattavuutensa 
ansioista  antaa  mahdollisuuden  usean  eri  tieteenalan  ammattilaisen  symmetriseen 
interventioon. 

Näiden monitieteellisten erityispedagogiikan tutkimusvuosien aikana on toteutettu 
projekteja  ja  strategioita  kognitiivisten vahvuuksien laajentamiseksi.  Nämä pedagogiset 
hankkeet  ovat  antaneet  niin  opetusalan  ammattilaisille  kuin  vanhemmille  ja  lapsille 
välinteitä ja strategioita, joilla voi vahvistaa muistia ja huomiokykyä, suunnittelutaitoja, 
oppimaan oppimista,  huomiointia  ja  pohdintaa  ongelman tarkastelemiseksi  usealta  eri 
näkökannalta. Interventioiden tarkoitus on lisätä kykyä autonomiaan, sosiaalistumiseen ja 
oppimiseen  niin,  että  henkilössä  syntyy  elämänhalu  ja  halu  oppia,  joka  johtaa 
autonomiseen ja itsenäiseen elämään (ks. http://www.emozionediconoscere.com/).

Neurologian ja psykologian alan kollegoiden asiantuntevien neuvojen ja dialogin 
ansiosta  on  käytössäni  ollut  keinoja  problematisoida  ja  orientoida  uudelleen  useita 
interventioideni perusteista. Koska halusin rajoittaa pohdinnan opettamisen ja oppimisen 
dynamiikkaan, olen käyttänyt malleja,  jotka eivät suosi passiivista tietojen varastointia, 
vaan aktivoivat sekä sisällön että tiedon hankinnan prosessien suhteen.

Olen käyttänyt  malleja,  joissa on sekä havaintotason oppimista että  affektiivisen 
tason  oppimista,  oppimista  aktiivisessa  ja  järjellisessä  tilassa,  oppimista  ja  opettamista 
erityisesti  elettyihin  tunnekokemuksiin  liittyvässä  hyvinvoinnin  tilassa,  joita  tiedon 
prosessit  tuovat  mukanaan  (ks.  Vygotsky,  Luria  &  Leontjev,  1969;  Wertheimer,  1965; 
Merleau-Ponty, 1989; Wallon, 1974; Freinet, 1962; Vygotsky, 1972).

Mainitsemani erityispedagogiikka käyttää siis aktiivisia opettamisen ja oppimisen 
malleja, joissa tiedon prosessit ovat intervention kohteena kognitiivisen kehityksen aikaan 
saamiseksi. Kyseessä ovat eletyt eikä vain läpikäydyt aktiiviset opetukselliset ja didaktiset 
koulutusohjelmat, joissa muisto siitä miten on opittu, miten ongelma on ratkaistu, eli tämä 
muisti  ja  paluu  prosesseihin  tuovat  sen  kognitiivisen  laadun,  joka  auttaa  voittamaan 
patologian aiheuttamat puutteet.

Ympäristö

Siitä lähtien kun dialogi kuntouttavan lääketieteen ja Halu oppia ja ilo elää –suuntauksen 
mukaisesti opetusinterventiohypoteesinsa suuntaavien pedagogisten projektien välillä on 
ollut mahdollista, on ilmennyt selvästi ja on monitieteellisesti voitu todentaa, että yhteen 
osa-alueeseen  puuttuminen  (esimerkiksi  liikkumiseen  ja/tai  näköön  ja/tai  kieleen) 
vaikuttaa  tunteita  herättämällä  ja  taitoja  siirtämällä  suureen  osaan  kognitiivista 
järjestelmää ja kielelliset taidot vaikuttavat liikkumiseen, samoin kuin motoriikan taidot 
kieleen ja näköön ja huomiokyky rikastuttaa kommunikaatiota.

Tässä ulottuvuudessa kontekstuaaliset,  ympäristöön, aikaan, tilaan ja järjestelyyn 
liittyvät viitteet sekä suhteisiin, rooleihin, oppimisen ja opettamisen hierarkioihin liittyvät 
viitteet  on  kaikki  tarkasteltu  uudelleen  kokeilevalla  mielellä  uusia  tulkinta-avaimia 
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käyttäen. On käynyt ilmi, että varastilat, wc-tilat, keittiö, ruokatunti, välitunti, tukiopettaja 
tai  muu kuin  opetushenkilökunta,  jotka  tavallisesti  ovat  opetushankkeen ulkopuolella, 
voidaan  integroida  ja  lisätä  osaksi  opetusta.  Tilajärjestelyt,  pulpettien  sijoittelu,  sanat, 
äänenpainot, ajankäyttö, esineet, henkilöt ja heidän asentonsa perinteisen merkityksensä ja 
tehtävänmukaisen sisältönsä lisäksi omaavat sellaisen affektiivisen sisällön ja arvon, joka 
joko suosii tai haittaa suhdetta; jokapäiväinen elämä, erilaiset hetket, luokan ja tavaroiden 
järjestely voivat tukea suhdetta ja opetuksellista interventiota.

Käy  ilmi,  että  tietämisen  tavat  voivat  löytyä  perinteisen  koulutusohjelman 
ulkopuolelta,  vaikka  niitä  usein  pidetäänkin  ainoina  teinä  tietämiseen.  Käy  ilmi,  että 
kuvien katselu voi tuoda mieleen tilanteita, tuoksuja, ääniä ja pelkoja, ja että tuoksujen 
haistaminen voi tuoda mieleen tarinoita kuvineen, sanoineen ja äänineen. Käy ilmi, että 
koulutusohjelmat  eivät  ole  vain  yksinkertaisia  vaiheittaisia  kursseja,  jotka  syntyvät 
aistihavaintojen  ja  tapahtumien  lisäämisestä  tai  tietämisen  insinöörimäisestä 
järjestämisestä, vaan ne ovat monimutkaisia ja niveltyneitä, eletyn elämän ja tunteiden ja 
tuntemusten leimaamia affektiivisissa tilanteissa. Näistä tilanteista muodostuu valtava ja 
vaihteleva analyysin kenttä, jossa voi löytää mahdollisuuksia ja strategioita erilaisten ja 
omintakeisten interventioiden niveltämiseen. 

Kontekstit, ympäristö, tilanteet: kun tarvitaan erityisinterventiota

Erityispedagogiikan parissa työskentelevä kohtaa vammaisia ihmisiä. Heidän ongelmiaan 
miettiessään hänellä on oltava analysoijia, jotka tekevät ilmeisiksi ongelmaolosuhteet sekä 
ympäristön ja ihmissuhteiden tasolla että kognitiivisella ja tunnetasolla.

Ongelmia  huomiokyvyssä,  muistissa,  suunnittelukyvyssä  tai  ymmärryksessä  voi 
ilmetä  patologiasta  kärsivissä  tai  terveissä  henkilöissä  esimerkiksi  onnettomuuden  tai 
ikääntymisen seurauksena.

Hypoakusia, näkövaikeudet, muistinmenetys, pitkän ja lähimuistin sekoittuminen, 
tuntoaistin  menetys,  lihasten  ja  luuston  muutokset,  sulkijalihasvaivat,  sydän-  ja 
verisuonivaivat, psykiatriset ja adaptiivisen käyttäytymisen muutokset, opittujen taitojen 
katoaminen,  kognitiiviset  vauriot,  persoonallisuusmuutokset,  ei-adaptiivinen 
käyttäytyminen;  fyysiset  oireet  sekä  aistimiskyvyn  muutokset  ovat  ongelmia,  jotka 
vertailussa psykiatrian, neurologian ja psykologian alan kollegoiden kanssa on alleviivattu 
ympäristö- ja/tai biologisina riskeinä kehityksessä ja vanhenemisessa.

Näiden  riskien  arviointiin  ei  riitä  vain  yksi  tieteenala,  vaan  tarvitaan  dialogia, 
monitieteellistä  yhteistä  otetta,  synergisessä  järjestelmässä  järjestettyjä  diagnooseja  ja 
interventioita,  joissa  lääketiede,  kuntoutus,  psykologia,  opetus  ja  didaktiikka  löytävät 
paikkansa  etualalla  olevan  ja  taustalla  olevan  vaihtelussa,  joka  on  tyypillistä  edellä 
esitetylle interventiotyylille.

Patologioista johtuvien häiriöiden syiden moninaisuus vaatii tarkkaa diagnosointia, 
jossa käytetään hyväksi eri tieteen alojen ammattilaisia, eri välineitä ja joiden päämääränä 
on  löytää  hoitojen  todennettavuutta,  arviointia  ja  tehokkuutta  parantavat  elementit. 
Erityispedagogiikan interventioissa kysymyksessä ei ole diagnoosin muodostaminen eikä 
se ole siitä vastuussa (nämä ovat osa niiden tieteellisten alueiden ongelmakenttää, jotka jo 
pitkään  ovat  kokeilleet  välineitä,  tekniikoita  ja  tekotapoja  tätä  tarkoitusta  varten).  Sen 
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tehtävänä  on  toisaalta  aktiivisesti  osallistua  monitieteellisessä  ulottuvuudessa 
havainnoimiseen  ja  tietojen  keruuseen  viitaten  konteksteihin,  tilanteisiin,  tekoihin, 
suhteisiin ja tekotapoihin, jotka vaikuttavat patologiasta kärsivän henkilön opettamisen 
vaikutukseen, ja toisaalta sen on käytettävä saatavissa olevia diagnoosin antamia tietoja, 
jotka  auttavat  pohtimaan  valintoja  usean  tieteenalan  näkökannalta  ja  suuntaamaan 
pedagogisten interventioiden hypoteesit patologian aiheuttaman vamman voittamiseen.

Erityispedagogiikan  intervention  pitäisi  kantaa  vastuuta  siitä,  että  ihmisten 
erilaisuus  hyväksyttäisiin  ilman  ennakkoluuloista  näkemystä,  jossa  ihmisiä  arvioidaan 
sattumanvaraisen,  hierarkkisen  ja  väkivaltaisen  diskriminointiparadigman  mukaan 
"normaaleiksi  ja  epänormaaleiksi".  Kyseinen  hierarkia  nojaa  ennakkoluuloisiin 
kategorioihin  ja  haluaa  maailman  järjestyvän  henkilökohtaisten,  sattumanvaraisten  ja 
reduktionististen näkemysten mukaisesti. 

Opetustoiminnan tulee perustua olettamukselle, että jokainen meistä on erilainen, 
ainutlaatuinen ja aito ja että tätä erilaisuutta tulee kunnioittaa ja arvostaa. Tästä johtuen 
pedagogisen  toiminnan  tulisi  edistää  tietoja,  taitoja  ja  kokemuksia  aputoimien 
suuntaamiseksi  "vammaisiksi"  määritellyille,  kehitysvammaisille,  sairauden  tai 
onnettomuuden  vuoksi  avun  tarpeessa  oleville,  jotta  edistettäisiin  tasavertaisuutta  ja 
tasavertaisia mahdollisuuksia, integraatiota, kulttuurillista ja suhteiden välistä inkluusiota 
autonomian,  sosiaalistumisen  ja  oppimisen  piirissä.  Hyvin  erikoistuneen  pedagogisen 
intervention  päämääränä  on  innovoida  koulua,  helpottaa  oppimista  ja  opettamista, 
kohottaa  tietämisen  laatua  arvostaen  erilaisuutta  ja  ihmisten  identiteettiä  ja 
ainutlaatuisuutta tunnistaen nuo ominaisuudet ja  nähden ne arvokkaana voimavarana. 
Näiden arvojen ulottuvuuden edellytysten seurauksena erityispedagogiikan intervention 
tulisi  vastata  siitä,  että  se  tekee  hypoteeseja  niistä  olosuhteista,  elementeistä  ja 
opetuksellisista  ja  didaktisista  toimintatavoista,  jotka  voivat  joko  auttaa  tai  haitata 
henkilöä, joka oppii patologisessa tilassa.

Erityispedagogiikan  intervention  tulisi  ottaa  pysähtyä  pohtimaan,  mitkä  tekijät 
auttavat vammaisen henkilön oppimista. Tulisi pohtia, mitkä ovat vammaisen henkilön 
ainutlaatuiset  ominaisuudet,  mitkä  ovat  eri  olosuhteiden,  tilanteiden  ja   ympäristöjen 
vastausten  kehityssuunnat,  mitkä  ovat  muiden  reaktiot  hänen  käytöksensä,  hänen 
suhteidensa  ja  kommunikaationsa  omintakeisuuteen.  On  arvioitava  onko  sellaisia 
elementtejä,  joiden  avulla  voidaan  suhteellisen  luotettavasti  rakentaa  hypoteeseja 
vammaisen  henkilön  erityispiirteistä.   Näiden  avulla  voisi  hypotisoida  opetuksellisia 
interventioita ja strategioita, joiden avulla hänen omintakeisuuttaan voidaan kehittää ja 
hänen sellainen potentiaalinsa saataisiin toteutumaan, joka muuten olisi  vaarassa jäädä 
toteutumatta.

Vanhempien  päivittäinen,  usein  spontaani  interventio  voi  olla  riittävä,  mutta 
tekniikaltaan  se  voidaan  määritellä  "hiomattomaksi",  jos  heillä  ei  ole  mahdollisuutta 
työstää  kohtaamista  järjestelmällisesti,  jotta  päivittäinen  kokemus  voisi  kehittyä 
organisoiduksi, pedagogiikan tieteenalan suunnittelemaksi interventioksi. 

Hiomattomiksi  määrittelemieni  interventioiden  riski  on  siinä,  että  ne  ovat  vain 
kyseessä olevaan hetkeen tai ongelmaan empiirisesti tarkoituksenmukaisia ja rajoittuneita, 
vaikkakin toimivia. Ne ovat kertakäyttöisiä mahdollisuuksia, joiden avulla voi ratkaista 
vamman mukana tuomia ongelmia vain päiväkohtaisesti. Näiden tarkoituksenmukaisten 
keinojen analysointi on mahdollistanut niiden miettimisen uudelleen, jotta kehitettäisiin 
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hiomattomasta kertakäyttöisestä kokemuksesta työstetympi, jolloin on otettu merkittävä 
askel  kohti  täsmällistä,  pohdittua  ja  valintoja  tekevää  toimintaa  strategioiden  ja 
suunnitelmien toteuttamiseksi.

Kokeillut  pedagogiset  taktiikat  ja  strategiat  vammaisten lasten integroimiseksi  ja 
heidän oppimisensa tukemiseksi ovat johtaneet uusiin ja erilaisiin kasvatusnäkemyksiin. 
Vanhemmista, opettajista ja tutkijoista muodostetut työryhmät ovat elettyä pohtimalla ja 
tieteellisen  analyysin  välinein  määritelleet  ulottuvuuden,  jossa  on  ollut  mahdollista 
tuottaa  hypoteeseja  sellaisten  toiminnallisten  kurssien  toteuttamiseksi,  jotka  tutkivat 
opetuksellisten  koulutusohjelmien  suunnittelutapoja  ja  sellaisten  didaktisten  kurssien 
toteuttamiseksi,  jotka  tutkivat  epistemologian  sääntöjä  ja  metodologiaa  käytäntöjen 
suuntaamiseksi ja todentamiseksi.

Käytännöt, joihin viittaan, ovat inkluusio / integraatio. Käytännöistä ovat syntyneet 
tieto  /  kulttuuri,  jotka  edelleen  tuovat  esiin  yhä  uusia  työskentelyhypoteeseja  ja 
interventiostrategioita ja jotka mahdollistavat pysyvän kasvatusalan toimijoille suunnatun 
tiedotus-,  koulutus-  ja  uudelleenkoulutustoiminnan  riippumatta  siitä  onko  koulussa 
vammaisiksi  määriteltyjä  henkilöitä.  Haluan  korostaa,  että  nämä  kokemukset  ovat 
kyseenalaistaneet  erottelevan,  erillisiä  kouluja  suosivan  erityispedagogiikan,  joka  on 
viimeaikaisten  tutkimusten  mukaan  osoittautunut  heikoksi  sellaisissa  tiedoissa  ja 
taidoissa,  joilla  voitetaan  vammaisuus.  Nämä  tutkimukset  ovat  vaikuttaneet 
kasvatustieteisiin  laajentaen  epistemologian  sääntöjä  tutkivan  pedagogiikan  ja 
erityispedagogiikan  horisontteja  saaden  ne  löytämään  juurensa  eletyssä  elämässä, 
elämänhalussa,  Halussa  oppia  ja  toisenlaisuuden  kunnioituksessa  olipa  sen  alkuperä 
älyllisesti, kognitiivisesti, kulttuurillisesti ja fyysisesti mikä tahansa. Nämä olettamukset 
ovat tuoneet esiin uusia didaktiikan malleja, joita kutsutaan integraation ja/tai inkluusion 
didaktiikaksi. Niiden päämääränä on tunnistaa ja voimaannuttaa eri älyjä ja kunnioittaa 
eri identiteettejä leimaavia omintakeisia tasapainoja.

Oppimisen  halu  -suuntauksen  esiin  tuomien  toimintatapojen, 
opetusmetodologioiden ja strategioiden menestys on tullut esiin useissa monitieteellisissä 
tutkimuksissa,  joita  on  esitetty  neljässä  tätä  teemaa  käsittelevässä  maailmanlaajuisessa 
kongressissa. Neurologian ja kuntoutuksen, psykologian ja opetuksen asiantuntijat useissa 
julkisissa  ja  yksityisissä  yliopistoissa  ja  tutkimuskeskuksissa  ovat  korostaneet,  että 
teoreettisesti, metodologisesti ja ottaen huomioon kenttätutkimukset, päästään Halu oppia 
ja ilo elää -pedagogiikan perusperiaatteilla tuloksiin erittäin hyvin.
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