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Ajattelun ja keskustelun yhteys

Ajattelutaidot ja tietämys

– tiedollinen asianhallinta, argumentatiivinen ajattelu, 
harkintakyky (kreik. fronēsis, lat. prudentia), kriittinen ajattelu

& 

Kommunikaatio- ja vaikuttamistaidot

– puhetaidot, esiintymistaidot, kuuntelutaidot, 
vuorovaikutustaidot



Sivistyshistoriallinen alkuperä antiikin Kreikassa 

dialektiikan taito (kreik. dialektikē tekhnē) 

- ajattelun, päättelyn, keskustelun, kyselyn, väittelyn taito →

filosofia, tiede, tutkimus ja opiskelu

& 

retoriikan taito (rhetōrikē tekhnē)

- puheen, politiikan, esiintymisen, vaikuttamisen taito →

kansankokoukset, oikeuskäytäntö, lainsäädäntö jne. 



”Sokrates: Määritteletkö ajattelemisen samalla tavoin kuin 
minä? 

Theaitetos: Miten siis? 

Sokrates: Keskusteluksi, jota sielu käy tarkasteltavanaan 
olevasta asiasta oman itsensä kanssa. …Minusta tuntuu, että 
ajatellessaan sielu nimenomaan keskustelee, kyselee 
itseltään ja antaa vastauksia, myönteisiä ja kielteisiä. 
…käsityksen muodostaminen on keskustelua ja käsitys on 
toteamus, joka on lausuttu, ei kuitenkaan ääneen 
kenellekään toiselle vaan äänettömästi omalle itselle.” 

(Platon, Theaitetos 189e–190a.)



”Retoriikka ja dialektiikka ovat rinnakkaisia taitoja, sillä 
kummatkin käsittelevät asioita, jotka ovat yleisiä ja tavallaan 
kaikkien ymmärrettävissä ja jotka siten eivät kuulu minkään 
erityistieteen alaan. [K]aikki ihmiset ovat jollakin tavoin 
tekemisissä näiden molempien taitojen kanssa, sillä kaikki 
koettavat jossakin määrin arvostella tai perustella käsityksiä, 
joko puolustautuakseen tai syyttääkseen.”

(Aristoteles, Retoriikka I.1. 1354a) 



Ajattelu kehittyy kommunikaatiossa

Keskustelu, dialogi ja debatti ovat samalla ajattelun taitojen 
oppimista: kognitiivisesti korkeatasoinen käsitteellinen ajattelu 
kehittyy kielen käyttämisen myötä 

Nykyinen oppimispsykologia (edelläkävijänä esim. Lev Vygotski): 
lapsen abstrakti ajattelu kehittyy sosiaalisen puheen 
sisäistyessä; korkeammat psykologiset toiminnot esiintyvät 
ensin yksilöiden välisinä suhteina ja käytäntöinä 
(interpsyykkisesti) ja kommunikaationa ennen kuin niitä 
sisäistetään (intrapsyykkisesti) oman ajattelun taidoiksi

Jo kreikkalaiset: ajattelu on sisäistettyä puhetta, ajattelun 
dialektiikka edellyttää keskustelun dialogia ja debattia



”Nyt voimmekin puhua luokkahuoneen muuttamisesta tutkivaksi 
yhteisöksi, jossa oppilaat kuuntelevat toisiaan kunnioittavasti, 
rakentavat toistensa ajatuksille, haastavat toisensa 
perustelemaan vielä perusteettomat mielipiteensä, auttavat 
toisiaan tekemään päätelmiä keskusteluissa sanotuista asioista ja 
pyrkivät tunnistamaan toistensa julkilausumattomat 
taustaoletukset. Tutkiva yhteisö yrittää seurata tutkailua sinne, 
minne se johtaa, eikä niinkään jää olemassa olevien oppialojen 
rajaamiin karsinoihin. Dialogina, joka pyrkii loogisuuteen, se 
liikkuu eteenpäin epäsuorasti kuin vastatuuleen luoviva laiva, 
mutta prosessin myötä sen edistyminen alkaa muistuttaa 
ajattelun itsensä edistystä. Kun osallistujat sisäistävät tai 
omaksuvat tämän prosessin, he alkavatkin ajatella käyttämällä 
siirtoja, jotka muistuttavat prosessin menettelytapoja.”

(Matthew Lipman, Ajattelu kasvatuksessa, 2003, suom. 2019) 



”Yhä paremmin tiedostetaan perinteisen luokkahuonepuheen 
rajoitteet – enkä tarkoita ”perinteisellä” vain luennointia, IRF-
tyyppisiä kysymyksiä, joissa testataan oppilaiden tietämystä… 
vaan myös harhailevia, fokusoimattomia ja rakenteettomia 
luokkakeskusteluja, joita joskus pidetään luennoinnin 
vastakohtana.  Tarvitaan jäsentyneempää vuorovaikutusta, jossa 
vastavuoroisuus, tutkailu, pohdinta, argumentaatio ja strukturoitu 
keskustelu… johdattaa oppilaat ajattelemaan itse eikä vain 
raportoimaan jonkun toisen ajattelua.” 

(Robin Alexander, ”Improving oracy and classroom talk”, 2012.) 

Tavoitteena tutkiva dialogi IRF-vuorovaikutuksen ja 
satunnaisen mielipiteenvaihdon tuolla puolen (IRF = 
initiation–response–feedback: opettaja kysyy–oppilas vastaa–
opettaja kuittaa)



Ryhmäkeskustelut pienryhmissä 9.15–10.15

- HowSpacen ohjelma-aikataulun sisällä, Päälava-striimin vasemmalla 
puolella ryhmäjako ja linkit: jokainen linkkaa itsensä sukunimen 
perusteella jaettuihin pienryhmiin 

- Ryhmissä videokeskustelu ja chat, ryhmissä puheenjohtajien 
johdolla voi vapaasti sopia, miten chattia käytetään

- Joku (pj tai muu) kirjaa chattiin myös yhteisiä päähavaintoja ja 
ajatuksia yhteenvedoksi keskusteluista 

- Otetaan keskusteluista ajatuksia ja kysymyksiä luento-osuuteen, 
jonka aikana on yleinen chat, johon voi kommentoida



Ryhmäkeskustelut pienryhmissä 9.15–10.15

Keskusteluissa vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia seuraavista 
kysymyksistä (kysymykset näkyvät pienryhmäsivuilla):

• Millaisia kokemuksia ryhmän jäsenillä on onnistuneista 
luokkakeskusteluista? (Huomataanko yhteisiä havaintoja? Mikä on 
tukenut onnistumista? Millaiset asiat ovat olleet hyödyllisiä?)

• Millaisia esteitä ja hankaluuksia on huomattu ja koettu 
ryhmäkeskusteluja ja käytäntöjä kokeiltaessa? (Onko näissä 
jaettuja kokemuksia? Mitkä esteet tuntuvat tyypillisiltä?)

• Mitä mielestänne kuunteleminen ja keskusteleminen 
edellyttää oppilailta tunnetasolla? (Onko esimerkkejä siitä, miten 
tarvittavien tunnevalmiuksien oppimista on voitu edesauttaa?)



Dialoginen ja tutkiva ajattelu & keskustelu

Taustalla tasoja, jotka ovat vielä ”opetuksen” ja ”oppimisen” 
tematiikkaa syvemmällä:

• kasvun ja kasvatuksen etiikka: dialogisuus ja tunnustuksen 
antaminen

• yhteisö ja yhteiskunta: yhteiselo ja demokraattinen keskustelu 



Dialogisuus eettisenä lähtökohtana

Dialogin eettinen ulottuvuus: toisen tunnustaminen arvokkaaksi 
suhteen osapuoleksi ja yhteisön jäseneksi

• tunnustamisen, tunnustuksen antamisen valtavan suuri 
kasvatuksellinen merkitys: oman arvokkuuden kokemus, 
minäkuvan kehittyminen

• yhteisöllisyys, yhteisöön kuulumisen, hyväksytyksi tulemisen 
kokemus

Tämä moraalinen ja kasvatuksellinen taso on vielä paljon 
tärkeämpi kuin ”tutkiva oppiminen”, mutta nämä liittyvät 
toisiinsa 



Dialogisuus demokraattisena lähtökohtana

• Kyselevään, kyseenalaistavaan, pohtivaan ja argumentaation 
kriteereitä arvostavaan keskustelukäytäntöön tottuminen ja sen 
harjoitteleminen

• Toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen ja toisilta oppiminen

• Kriittisten, luovien ja huolehtivien ajattelutaipumusten tukeminen

• Rohkaistuminen avoimuuteen uusia kokemuksia ja erilaisia 
näkemyksiä kohtaan

• Myönteisten kokemusten kerryttäminen yhteisöllisen dialogin ja 
debatin tilanteista

→ Nämä ovat samalla deliberatiivisen eli yhteiseen julkiseen 
harkintaan perustuvan demokratian perusedellytyksiä 



”Demokratialla on useita merkityksiä, mutta mikäli sillä on 
jokin moraalinen merkitys, se löytyy päättämällä, että 
kaikkien poliittisten instituutioiden ja tuotannollisten 
järjestelyjen ylimmäisen koetinkiven tulee olla panos, jonka 
ne antavat yhteiskunnan jokaisen jäsenen kokonaisvaltaiselle 
kasvulle.” 

(John Dewey, Filosofian uudistaminen, 2012)



Dialogi yhteisharkintana ja kriittisenä ajatteluna

älykäs kommunikaatio     → älykäs ajattelu 

reflektiivinen keskustelu → reflektiivinen ajattelu 

demokraattinen debatti  → kansalaisten kriittiset ajattelutaidot

Tällöin dialogi ei ole pedagogisessa käytössä myöskään debatin
vastakohta vaan molemmilla voidaan pyrkiä samankaltaisiin 
päämääriin opetuksessa ja oppimisessa 



Kommunikaatio: utopia ja todellisuus

Utopia: ideaalinen puhetilanne 
- viisaimmat ajatukset ja parhaat argumentit voittavat aina, kaikkia 
kuullaan & kaikki saavat puhua samalla painoarvolla, kommunikaation 
demokratia vallitsee

Todellisuus: kommunikaatiokaaos ja eriarvoisuus 
- viestintä pysyvästi epäselvää, epätasaisesti jakautunutta, eriarvoista, 
taidot ja välineet ja foorumit eritasoisesti ihmisten/ryhmien hallussa

➔ utopiaa pitää tavoitella (esim. deliberatiivinen demokratia, dialoginen 
kulttuuri, tasapuolinen media jne.), mutta viestintää ja yhteiskuntaa ei 
voida muuttaa täysin ideaaliseksi

➔ siksi on tärkeää pyrkiä tukemaan jokaisen kykyä esittää oma 
näkökulmansa parhaalla mahdollisella tavalla eli harjoittaa taitavan 
argumentaation ja esittämisen taitoja



Yksinkertaisin peruskysymys opetuksen etenemisen kannalta
on seuraava: 

Pyritäänkö etenemään

VASTAUKSISTA → KYSYMYKSIIN 

vai 

KYSYMYKSISTÄ → VASTAUKSIIN 

Voi tarkoittaa yhtä monia eri asioita kuin on opettajia ja 
ryhmiä, mitään yhtä ensisijaista ”menetelmää” ei ole. 



Opetusprosessin muoto yleisemmin ja millä tahansa virikkeellä

uutinen

video

tarina

kysymys/ 
kysymyksiä 

parit/ 
pienryhmät/ 
keskustelua

taideteos, 
valokuva

koettu 
tilanne

podcast

dilemma

ajankohtainen 
tapahtuma

musiikki-
kappale

ajatuskoe

vastauksia/ 
yhteenvetoa

strukturointia/ 
tehtävänanto/ 
metakognitiivinen
ohjaus

parit/ 
pienryhmät/ 
keskustelua

tuotoksia/ 
ajatusten 
kirjaamista

syventelyä 
opettajan 
johdolla

parit/ 
pienryhmät/ 
keskustelua

lisätietoa/ 
tiivistelmiä

Joskus, joillain tunneilla metakeskustelua (reflektiota siitä, 
miten keskustelu/ajattelu sujuu ryhmässä)

tehtävä



Tässä ”tutkiva keskustelu” ei tarkoita pelkästään yhteistä 
luokka-/ryhmäkeskustelua, vaan kyselevää, tutkivaa ja 
pohtivaa ajatusten muotoilua, ilmaisemista ja jäsentelyä
→ prosessi voi edetä hyvin monissa eri muodoissa: parit, 
pienryhmät, ajatusten kirjaaminen, luova ilmaisu, 
verkkovälineet, väittelyt, valinnat (esim. toiminnalliset), 
draama jne. 

Olennaista on kuitenkin, että aika ajoin tehdään yhteistä 
yhteenvetoa, jotta kaikki pysyvät mukana ja aiheessa 

Keskeistä on ajattelun ja vuoropuhelun limittyminen →
rytmitys vaikuttaa tähän: ajatteluaika / keskusteluaika →
virikkeen jälkeen ja keskustelun aikana uusien kysymysten 
kohdalla tarvitaan (toisinaan) myös hiljaisuutta



Yksi esimerkki pedagogiikasta, jossa myös opiskelijoiden näkökulmasta 
aloitetaan kysymyksistä/ongelmista ja edetään vastauksiin/jäsennyksiin
on pedagoginen filosofointi eli esim. ”filosofiaa lapsille” (P4C) ja siinä 
käytetyt pienoisromaanit → fiktio virittää keskusteluihin 

Fiktiivisen kerronnan (lasten ja nuorten pienoisromaanien) P4C-menetelmässä 
virittämä ja mallintama reflektiivinen, tutkaileva dialogi

fiktiivinen 
kertomus

kyselyä, keskustelua ja 
vastausehdotuksia 
mallintava päähenkilöiden 
dialogi

ajatus / ehdotus / 
tulkinta / argumentti

ajatus / ehdotus / 
tulkinta / argumentti

henkilöhahmo

henkilöhahmo

tutkailevasti 
reflektoiva 
yhteisöllinen 
dialogi

tarinan 
henkilöiden 
kohtaamat 
ongelmatilanteet 

näkökulma

näkökulma



Olennaiset osatekijät  

virike/haaste/tehtävä + 

kysymysten herättely + 

oma ajattelu (joka sekin tarvitsee aikansa) + 

yhteinen keskustelu (joka tietysti vie aikaa) + 

metakognitiivinen taso (huomion kiinnittäminen siihen, mitä 
ajateltaessa tapahtuu) + 

tuotokset (miten ajattelu näkyy, mitä ajatellessa syntyy) + 

uusi tieto (yhteys tiedonaloihin) + 

metakeskustelu (huomion kiinnittäminen siihen, miten 
ryhmä/dialogi toimii) 



Tämäntyyppisen pedagogiikan erityisiä haasteita  

1. Ryhmäyttäminen, tutustuttaminen, ilmapiirin luominen, toisia 
kunnioittavan ja turvallisen vuorovaikutustilanteen tuottaminen (tätä ei voi 
korostaa liiaksi) 

2. Työtapojen (ja sääntöjen) pohjustaminen (metapuhe: otetaan oppilaat 
mukaan ja tehdään tietoiseksi, millaista työskentelyä opettaja koettaa edistää)

3. Virikkeiden mielekkyys, kiinnostavuus, osuminen opiskelijoiden 
elämismaailmaan/arkiajatteluun/mielikuvitukseen, kysymysten ja 
keskustelujen motivoiminen (ryhmän tuntemus, lasten ja nuorten 
elämismaailman tuntemus) 

4. Ajattelun ja analyysin välineet, tutkivan ajattelun jäsentelytavat, joita voi 
käyttää yhteisessä työskentelyssä (tiivistelmien lopussa lähteitä) 

5. Keskustelun ohjaaminen tiedonalan kysymysten ja nykytietämyksen 
suuntaan (osin sen perusteella, mihin suuntaan keskustelu etenee, jos 
opettaja voi reagoida oppituntien ketjussa siihen, mihin keskustelut liikkuvat)



Sosioemotionaalisen ulottuvuuden suuri merkitys

Ajattelua ei opita vain kognitiivisena taitona, eikä yhteinen 
harkinta toteudu pelkästään rationaalisella tasolla

Sosioemotionaaliset valmiudet tärkeitä, kuten: 

- seurata toisten ajattelua ja vastata asiallisesti ja ystävällisesti 
myös erimielisyyden vallitessa

- huomata ja antaa tunnustusta toisten ajattelun ansioille

- ottaa vastaan kritiikkiä omasta ajattelustaan & myöntää 
erehtyväisyytensä 

- sietää epävarmuutta & välttää mustavalkoisuutta

→ Näitä ei voi harjoitella yksin vaan ryhmässä ja yhteisössä

→ Ryhmäyttäminen, yhteisöllisyys, turvallinen ilmapiiri korostuu



Metakeskustelun ratkaiseva rooli 

Annetaan oppilaiden tiedostaa itsekin, mihin pyritään: 

- ei ainoastaan kaitseta keskustelua hyväksyttäviin ja hyviin 
keskustelutapoihin, vaan

- mietitään hyvän keskustelun piirteitä ja pelisääntöjä yhdessä 

- mietitään, miksi keskustelua tai dialogia harjoitetaan ja miten

- mietitään, millainen on hyvä ajatteleva ja tutkiva yhteisö  

Metareflektio ja metakognitiot: ei keskustella pelkästään jostakin 
aiheesta vaan pohditaan välillä/lopuksi myös, miten 
keskustelu on edennyt ja miten se on sujunut 

Tehdään opiskelua/oppimista ”näkyväksi”, tiedostetuksi 



Opettajan rooli? 

virikkeiden ja herätteiden antaja, ilmapiirin virittäjä

ohjaaja, tuki, luotettava aikuinen ja huolenpitäjä  

malli (hyvän ajattelun ja keskustelun mallintaja) 

haastaja, sparraaja

rajojen asettaja ja kasvattaja (pedagoginen auktoriteetti) 

tiedon välittäjä (asiantuntija)

➔ kaikkia näitä joustavasti ja kullekin opettajalle itselleen 
parhaiten sopivana yhdistelmänä







Taitavan ajattelun moniulotteisuus:
kriittinen, luova, huolehtiva 
– tietäminen, mielikuvitus, tunteet – tieto, estetiikka, etiikka
(Matthew Lipman)



Kriittisyys, kritiikki etymologiassa (kreik.): 

krísis krínein, erotella, ratkaista

erottelu, ratkaisu, krínō, arvioin, tuomaroin, ratkaisen,

valinta, erotan (esim. hyvän ja pahan)

(sairauden) kritikós, arvostelukykyinen, 

käännekohta harkintakykyinen, teräväjärkinen

kriittinen ajattelu = erottelukykyisyys, harkintakyky, tarkka ymmärrys

Kriittisyys ei tarkoita negatiivisuutta, kriitikko on arvioija, ei syyttäjä 



Tutkiva ajattelun arvostelmien muodostamisena

Arvostelmasta (esim. päätelmä, arvio, tuomio, päätös, ratkaisu, 
valinta) on pidättäydyttävä kunnes asiaa on tutkittu riittävästi 

Yksilöllisen ja yhteisöllisen tutkimisen idea on kriittisen ajattelun 
ytimessä: 

• Yksilötasolla tutkiva asenne vahvistaa järkevyyttä

• Yhteisön tasolla tutkiva asenne vahvistaa demokratiaa 





Lipman: 

Ajattelu 

kasvatuksessa

https://netn.fi/kirjat/ajattelu-kasvatuksessa


Lähteitä ja linkkejä esim. Ajattelutaidot -kirjasarja 

https://netn.fi/kirjat/tuukka-tomperi-hannu-juuso-toim-sokrates-koulussa-itsenaisen-ja-yhteisollisen-ajattelun-edist
https://netn.fi/kirjat/ajattelu-kasvatuksessa
https://netn.fi/kirjat/ajatellaan-yhdessa-niittisidottu
https://netn.fi/kirjat/leena-kurki-tuukka-tomperi-vaittely-opetusmenetelmana-%E2%80%93-kriittinen-ajattelu-argumentaatio-ja-
https://netn.fi/kirjat/20-ajattelun-tyokalua
https://netn.fi/etiikan-pikkujattilainen
https://netn.fi/kirjat/maughn-gregory-toim-filosofiaa-lapsille-nuorille-kaytannon-kasikirja
https://netn.fi/ajattelun-pikkujattilainen
https://netn.fi/kirjat/oscar-brenifier-keskusteleva-opetus
https://netn.fi/kirjat/ajattelutaidot


Lähteitä

https://netn.fi/fi/kirjat/ajattelun-perusaskeleet




Lähteitä ja linkkejä

Verkkosivuja: 

Ajattelutaidot-sarja

Dialogikasvatus.fi

Erätauko.fi

Filo ry

Thinking Space

Dialogue Works

Philosophy Foundation

The Philosophy Man

SAPERE

YLEn ohjelmia:

Moraalimittari 

Ajattelen siis olen

Ajatusdemo

Tekstejä:

Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia, niin & näin 4/2017 

Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot, Kohti parempaa demokratiaa, 2019

(Lasten) pedagoginen filosofia – kasvatuksen historiallinen mahdollisuus, niin & näin 1/2014

https://netn.fi/fi/kirjat/ajattelutaidot
https://dialogikasvatus.fi/
https://www.eratauko.fi/
https://filory.fi/
https://www.thinkingspace.org.uk/
dialogueworks.co.uk
https://www.philosophy-foundation.org/
https://www.thephilosophyman.com/
https://www.sapere.org.uk/
https://areena.yle.fi/1-3721857
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/filosofiaa-lapsille-ajattelen-siis-olen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/filosofiaa-nuorille-ajatusdemo
https://netn.fi/artikkeli/kriittisen-ajattelun-opettaminen-ja-filosofia-pedagogisia-perusteita
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf
https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn141-24.pdf


Lopuksi voi kuitenkin myös muistuttaa, että ajattelutaidot eivät 
kehity ilman tietämystä

➢ on hallittava tietosisältöjä, jotta voidaan opetella niiden käsittelytaitoja 

➢ uuden tietämyksen omaksumista edesauttaa metatietämys eli laaja 
edeltävä tietämys kokonaisuuksista ja niiden osista

➢ samoin oman tiedon puutteiden (tietämättömyyden) tunnistaminen 
edellyttää metatietämystä 

➢ tietämyksen on oltava sisäistynyttä, jotta se voi vaikuttaa asenteisiin ja 
toimintaan (eikä omaa maailmankuvaansa voi ”katsoa googlesta”)

➢ myös ”ulkoa oppiminen” on monesti tärkeää 

Ks. esim. kolumnit: 

Liisa Keltikangas-Järvinen: Pariisi ja muu nippelitieto

Anni Kytömäki: Ulkoa, kuin apteekin hyllyltä

Pirta & Risto Hotulainen: Aivojen pikkuruiset muistiyksiköt ja oppiminen

http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
https://lapsenmaailma.fi/palstat/kolumni/anni-kytomaki-apteekin-hyllylta/
http://blogs.helsinki.fi/aivotutkimus/2016/02/16/hotulaiset022016/


Åsa Wikforss, 

Vaihtoehtoiset faktat 

(Aula, 2020)

Tietoperustaisen 

yhteiskunnan (tiede, media, 

koulu) puolustus

Sisältää tekstin 

Tomperi: 

”Tieto, oppiminen ja 

kriittinen ajattelu. Jälkisanat 

suomalaiselle lukijalle”  

https://aulakustannus.fi/tuote/vaihtoehtoiset-faktat-tiedosta-ja-sen-vihollisista/


Tiivistelmät: 

www.tuukkatomperi.fi/enorssi


