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LUKIJALLE

Me, Jyväskyläxi yliopiston psykologian opiskelijoitten aine

jarjestö Stimulus, olemme koonneet kädessäsi olevaa. julkai

sun, jossa pyrimme osaltaoime tarjoamaan. näkökulman Lapsen

vuoden aiheisiin. Laitoksemrne erityisen. vastuualueena on

lapset - kasvatus ja koulutus. Pyysimine puheenvuoroja tut

kijoilta, joiden mielenkiinnon kohteena ovat lapset. Tasa

puolisuuden. vuoksi pyysimme myös lapsilta heidän. omia näke

myksiään; runoja ja piirroksia.

Haluamme kiittää kirjoittajia ja piirtäjiä — kiitos!

Toivottavasti tällä Ärsykkeellä on jotain annettavaa Sirnillg!

SESTÄ
Jos lukee vuosisadan alkupuolella, esim. 50 vuotta sitten jui—

kai.tuja lasipsykoiogian teoksia ja vertaa niitä nykyisiin

o.iikirjoihin ja erityisteoksiin, havaitsee luonnollisesti tie—

dn arkkuuden ja teoreattisten tuiintojsn suurt otoc’et.

Munta ehkä enemoän häia...ästystä herät;-ä se, un iytäi vnrhises

ta kirjallisuudesta paljon tuttuacin, joskin sili tavalla ku—

vattua, ettei sitä ole enen tavannut. Trditio an välillä

ke.mut, samoja ongelmia on o;ettu uideilsen totkieukohteiksi

ja jopa löydetty samanlaisia asioita kuin jk.is ajkajejn.

TJini ei ole tutcimuksen histoiasse uutta.

Miuan esimerkki. 1360—luvulta on virinnyt tu;kinust eri elin

oloissa ei viea laten kielellisestä ja ajattelun kehity :sast.

Tulkinta on suoritettu eniten 3ernsteinin mukaan — lähtemäil

‘1kahdesta koodista”, jotka erottavat kieleilisisti virik:eiotä

rikkaa.3sa ja niukassa ympäristössä eläneit lasi — ja tänä

virikerikcaus on alunperin tarkoittanut vanhempien työhön j2.

elinoloihin liittyviä seikkoja. Aikaisemat psykologien opis:e—

lijat, jotka suorittivat tutkintonsa 40-luvulla tai 50-luvun

alussa, opDivat tuntemaan saksalaisen iapsi9sykologian 20-luvun

tutkimusten perusteella nisä kr ksi asten rhmää niin — ja

U—lpset(5esIlegte — unne2flete). Heteria :utdjoiden

auorit;amissa tutkimsksissa korostui ös elvti ysristn

j: kielen kehit tymisen välinen ykteys sekä niiäen ne:i

tln :ekit/misen. r si;;i siis v: ir. t ‘eric’-o-i,

voi sanoa, ettei siinä ollut aitäin uutta. Us;s s on ollut

mybhemin suorit2tuissa tut nukr,issa sekä niiden mytä t:. ah—

tunees .a tulkinnan tarentu’uisessa.2 3



Olin 1353—luvun alussa toisena kirjoittajana Sairaanhoitajien

koulutusäätiötä varten kirjoitetussa teoksessa lapsuuden psy—

kologia. Tuo teos on kauam ollut -vanhettunut ja tekijät ovat

toivozaasten makaan valmistaneet uuden teoksen käsikirjoitiisas

teelle keskilä 1979. Ulkopuolisen sopii aikanaan arvioida,

missä kohdin lasta koskeva tieto on yhä samaa kuin runsas nel

jännesvuosisata sitten ja mikä on muuttunut. Kirjassa luonnol

lisesti heijastuvat myös tekijöiden katsantokantojen muutokset

ja intressien uudesti painottuminen. Tässä yhteydessä raainitsen

muutamasta suhjektiivisesta vaikutelmasta.

Ensiksikin, 1950-luvun alussa oli Suomessa vain muutama lapsi-

psykologian asiantuntija. Lähes kaikki tieto, mit.ä saatettiin

kertoa sodanaikaisesta ja —jälkeisestä tutkimuksesta, oli luki

joille uutta. Tällä hetkellä on asiantuntijita sadoittain ja

näiden lisäksi yleinen tieto lapsipsykoiogiasta on olennaisesti

kasvanut. Uuden teoksen laatiminen oli tästä syystä tekijöille

vaLteata ja he olivat varma.n kanaanotoissaan paljon varovaisen—

pia kuin ennen. -

Mitä sisältöön tulee, voinee arvioida muutaman keskeistä teemaa

sodanjälkeisestä lapsipsykologiasta. Niitä olivat ensiasikin

kysymys “äidinhoivan” merkityksestä lapsen kehitykselle ensija

mäisinä ikävuosina, uuspskoanalyyttisiin katsantotapoihin liit

tynyt käsitys mielenterveydestä, siihen kytkeytynyt USA:sta

koko Eurooppaan - ei vain Saksaan - narkkinoima demokraattisuu—

den ideologia sekä käsitykset lapsen Nspontaanistafl kehityksesti.

Kaikilla näistä näkökulmista oli merkitystä sekä tutkimuksen

että käytännön suuntautumisiin.

Äidinhoivan merkityksestä puhutaan yhtä suuressa määrin nykyäan

km, mutta siitä on käytettävissä runsaasti tut:imuksen tuloksia,

jotka eivät rajoitu ääriesimerkkeihin ja jotka ovrt muuttaneet

aikaisempaa iskulauseenosaista ja liian suuressa määrin tunteen

o:.iaisesti määräytynyttä tulkintaa. Kysy,uys on siis ennen muuta

tiedon tarkentusisesta, joka. on y.amärt•kseni ollut jatkuv

Onelraasettelu oli hedelmilhinen j kysyny kiyt n ös3ä t11’—

ea.

Uu.5psykJanalyt;isill käsityksillä oli suuresti hedel:nit;.vä

vaikutus kasity-:siin ersoonallisuaden kehityksestä. Osaksi ne

ot su1autunt uuahun ersoonahiis.oasteorjaan. ut;a niillä

ei e:11 ole sanaa ainoa noraalin kehityksen :uikinnasa. Sen

aseast, ett kossste;aisiin voimak.:aita afiektiivisia koke—

ue5ia tu.., :-onaatettaisiin ny:yistn, että on väittö-t -tofltä

kiin.:it;ä husmist.. siihen arkiseen elämänprosessiin, joka luo

lapselle omaa elänLntapa ja jon:a ohjaaminen on helosti unoh—

ts:a; kii.:osta-ampin aiheiden keskelä. Erin osin :ta var—

haisempia aäsityksiikritikoitaisiin jyrkästikin. ::oni kehi—

tvsosykoloian teoria on kuvannut lapsen :ehitystä ristiriit-n’

y:saäritön kanssa. Siihen on liittynyt romanttisia ajatuksia

lapsen “luonnosta”, jota kasvatus häiritsee. Nuo käsitykset

ovat tulleet esille vitalistisissa filosofioissa, joiden varaan

esia. kansalhiasosialistisen Saksan “luonnon” ja tI1tjjjjfl

vastakLaisus rakentui ja joiden kaltaisia yhä uudelleen on

rakennettu. Vaikka nykyinenkin tutimua korostea konfiiktien

merkitysta lapsen kehityksen muokka:-misessa, se eri;talee eri

tyynoisiä konfhizteja — ei lu kaavnmais;a kuv laasen “luon

nosta” ja sille vastascaisistavoiaia;n.

Mitä tulee varh isersu an deaor-attisen kssvatucsen ideoloiaan,

sen osalta keskastelu on osittain taantu.:ut. On kerta tuisenso

jä1een s ni;:isesti sekuitettu “uemo•-:raattisen” vuorovaiju—

tuksen msociot, joita suerikkalaisessa sosiaahistoaiisen -uv- uk— —

sessa vri;;iin elo;;aia an, ja sovellettu “vapaan kasvntuksen”

kylttiä monenlaisiin ajattelatapoihin. :ut;a muuten on ;pah—

tunu; tutki :uksissa ja sovellutuksissa hyvin suurta tarken;u—

mista. Laosen kasvutapahtumaa ei ajatella siten yksisuuntaisen

aahhin varassa kuin usein viela 1350—luvulla. Kasvatusta ei

ajatella samassa määrin vain tietoisena ti kasvatuasenteidea

ja -nenettelyiden välittämänä tapahtumana vaan osana kaik:ea

er:sen j5 uuiben kasvatuympäristöjen aikuinen—lnpsi vu•rcvai—

kutasr. Sen ansiosta .nyös ohjausme-aeteiyit ajntelaun n::i—

oliiyuolise ..ii.n.
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Vielä kjjciittä huo:ai3tanj näis.ä vertailuissa se, että Suorne—

se suhtuuive l95Q—luv- alussa erittäin kriittisesti Pi:et’n

tutkinuk iiin lasten animistjsesta ajattelusta ja kausealit’slkin—

noista. Pyrim..e pikeninkin vakuuttamaan lukijaa siitä, että
lapsi ajattelee onien kokenustensa ja muiden edellytystensk

puole;a periaattee]Jjsestj sanalla tavalla kuin aikuine-i, jol—
leih.nelle varta vasten oeteta maagisia, aniaistisia t.]s.

ajatteluteooj: , joita tähän aikaan käytettiin vielä runs-asti.

Tastä suhtutu.misesta oli hajtallisena seuraamuksena se, että
oli vaikeata ottaa vakavasti myöskkkn maata oa Piget’n tut

kimuksest ja teoriasta Sen vuoksi käsitykset ko,nitiivisesta

kehityksestä jäivät kovin susnittajsjksi, joskin niissä oli ehkä

paljon comrson senseä mukana.

LAPSEN YKSILÖLLiSTEN

PIIRTEIDEN HJOMIOONOTTO

KASVATUKSESSA

Peruskoulun tavoitteiden anettelun lähtökohtana on, että

koulun ensisijaisena tehtävänä on tarjota aineksia ja vi

rikkeitä oppilaan omaleimainen koko persoonailisuuden Ke—

hittymiselle. Oppilaan yksilöllisten, airnatkertaisten piir

teiden kehittyminen on otettava huomioon yleistavoitteiden

rajoissa. Peruskoulun opetussuunnitelaakoaitean mietinnön

tä (1970: A 4) saa kuitenkin turhaan hakea viitteitä siitä,

miten oppilaiden ykailöllisyys tulisi käytännössä ottaa

huomioon. Tätä kysymystä ei liioin ole lähestytty niissä

lukuisissa varhaiskasvatuksen mietiunöissä ja muistioissa

(esim. Eaikouluko.itean mietintö 1972: Å 13, Tarhaiskaava

tuksen henkilökunnan koulutuakonitean mietintö 1974: 15,

Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva aluetava muistio

10.12.1974, luusivuotiaiden kasvatus— ja koulutustoinikun—

nan mietintö 1978: 5), joissa lasten kasvatuksen tavoittei

den asettelua on yritetty tehdä yhä laajenevista näkökul

mista käsin. Moninutkaisin tavoitteenasettelun kehys on

mietimiöistä viimeisimmässä (kuvio 1).
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Kuvio 1. Kasvatustavoitteidn asettelua määräävät tekijät

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnanmietinnön mukaan.

1 YK:n Ihmisoikeuksien julistus
ja Lapsen oikeuksien julistus

[ KULTTUURI

Jz
Ihiniskäsitys

1
Yhteiskwitapolitiikka
mm.
— koulutuspolitiikka
— sosiaalipolitiikka

1
Päivähoidon Peruskoulun kasvatus
kasvatustavoitteet ja opetuatavoitteet

4’
tuusivuotiaiden kasvatus—
ja opetustavoitteet

Jos casvatus määritellään prof. Wileniuksen(Kasvatuksen

ehiot 1975) tavoin inhimilliseen kasvamiseen saattamiseksi

kasvuvirikkeitä tietoisesti tuottainalla, ei kasvatus voi

tapahtua irrallaan sen ihmistaimen yksilöllisyydestä, jon

ka kasvua yritetään tukea. Kasvatuksen yleisenä tavoittee

na tulisi olla löytää ja vapauttaa yksilössä olevat kehi

tysmahdollisuudet. Koulutustavoitteet sitä vastoin voivat

perustua pelkkiin manipulatiivisiin intresseihin, ts. suun

tautua tiettyjen taitojen ja tietojen yhdenmukaiseen opet—

tamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen eroa ovat tarkastel

leet tältä kaj2nalta mm. Hilgard & Bower (1966) oppimisteo—

noita käsittelevässä teoksessaan.

Se että oppilasyksilöllisyyksien tunteminen on tärkeää

myös koulutuksen kannalta, käy ilmi niistä tutkimuksista,

joissa on yritetty löytää menetelmiä erilaisten vinikkei—

den puutteesta kärsivien lasten suoritusten ja älykkyys—

tason parantamiseksi. Tätä varten perustettiin Yhdysval—

loissa 1960—luvun puolivälissä mm. kuuluisa “Headstart”—

projekti. Kuten Mönks ja Knoers (Entwicklu.ngspsychologie,

1976) toteavat, ovat kirjallisuudessa mainituista noin tu

hannesta tämankaltaiseata yrityksestä melkein kaikki kui

tenkin päättyneet epäonnistumiseen. Sen tulokselliseinpia

eivät ole olleet ns. suoritussopimuksiin perustuvat yrityk

set, joissa sopimuksen tekijälle maksetaan korvaus jälkeen

jääneiden. lasten koulusuonitusten parantamisesta sen mukaan,

kuinka paljon hänen opettamansa oppilaat edistyvät kontrol

liryhmään verrattuna (Page, Educational researcher 1972).

Tällaisia tutkimuksia tarkasteltuaan Eysenck (Ihmisten eri

laisuus, 1976) toteaa, että ka8vatustieteilijät, psykolo

git, sosiologit ja monenlaiset asiantuntijat ovat parin

vuosikymmenen aikana ehdottaneet uusia ja parempina pitä

miään opetusmenetelmiä, jotka johtaisivat sellaisiin tulok

siin, joihin perinteisin menetelmin ei ole päästy, mutta

kokeilut niiden tuloksellisuudesta ovat olleet masentavia.

Hän kysyy, eikö nykyaikaisella psykologialla todellakaan

ole mitään tarjottavaa kouluopetukselle. Hän esittää yhden

näkökohdan,

Tieto ja teoria lapsen
kehityksestä ja persoo—
n.allisuudesta

LAPSI

Perheen ihmissuhteet,
vanhempien persoonalli
suus, käsitykset kasva
tuksesta ja kasvatustoi—
minta

- Toiminta kuusivuotiaiden
kasvatuksessa ja opetuksessa
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Sekä yleisen koulukäytännön että suoritussopiinuskokeilun
suurin virhe piilee siinä, että kaikkia lapsia pidetään
samankaltaisjna: uskotaan, että se mikä on hyvää yhdelle,
on hyvää myös toiselle. Hyvä opettaja ei tietenkään usko
tätä, vaan yrittää soveltaa menetelmiäänyksilöllisesti ku
hunkin oppilaaseen. j!ämä on kuitenkin äärettömän vaikeaa,
koska tutkimusta OL.ole pystytty keskittämään oppimisen kan
nalta keskeisiin kysymyksiin, eikä lapsia ole ollut inahdol—
lista ryhmittää todella merkitsevien peraoonal1isuuspiir
teiden mukaan. (Eysenck 1976, 124)

Eysenckin esiin nostamaan yksilöiden välisten erojen prob—

lematiikkaan kasvatuksessa on sosialistisissa maissa kiin

nitetty huomiota enemmän kuin länsimais8a, toisin kuin ylei

sesti kuvitellaan. Esim. DDR:ssä on ensisijaisesti Eva

Schmidt—Kolmerin johdolla kehitetty seimiohjelma, joka pe

rustuu neuvostopsykologien kanssa yhtenevään näkemykseen.

lapsen kehityksestä ja kasvatusmenettelyistä. Kasvatuksen

onnistumisen edellytyksenä pidetään hermojärjestelmän syn—

ny-nnäisten ominaisuuksien tuntemista, koska lapsen ulkoi

set toiminnot määräyty-rät hänen hermostonsa toiminnasta.

PUmä puolestaan riippuu keskuehermoston symiynnäisestä ra

kenteesta, kypsyystasosta ja lapsen elinoleista.Easvattajan

on tunnettava kunkin lapsen temperamenttityyppi, joka isää

räytyy 1)voiiiakkuudesta, jolla lapsi reagoi ärsykkeisiin,

2)hermojärjestelmän ärsyyntyvyys— ja ehkäisyprosessien ta—

sapainosta ja 3)ärtyvyyden ja ehkäisyn vaihtelun nopeudes—

Mainittu persoonallisuustyypittely nojaa Paviovin typolo

giaan, jota edelleen ovat täsmentäneet ja kehittäneet eri

tyisesti Teplov ja Nebylitsyn (1969). On huomattava, että

persoonallisuustyyppi ei ole mikään muuttumaton ominaisuus,

vaan kasvatus hioo ja muokkaa sitä. Varsinkin alle kolmi

vuotiaiden lasten tyypin määrittämisessä on vaikeuksia lap

sen hermoston vielä kehittyessä, mutta viitteellisinä niitä

voidaan käyttää kasvatuksessa hyväksi.

Lapsen typologisista ominaisuuksista voidaan tehdä päätel

miä tarkkailemalla unitottumuksia, tunteiden ilmaisua, leik

kiä ja sopeutumista muiden ihmisten seuraan. Esim, tuntei

den ilmaisussa lapset eroavat siten, että eloisien lasten

ilo ja suru vaihtelee nopeasti, rauhalliset eivät osoita

nopeasti tunteitaa.n, rauhattomilla on kiu.kimpuuskia ja es

tyneet lapset marisevat usein (Schmidt—Kolmer 1972).

Schmidt—Kolmer toivoo, että hoitajat osoittaisivat enemmän

huomiota rauhailisille ja estyneille lapsille, koska nämä

saattavat jäädä kehityksessään jälkeen tai tulla apaatti

siksi, elleivät saa tarvitsemiaa.n kaevuvirikkeitä. Rauhatto

mien lasten kanssa tulisi puolestaan olla kärsivällinen.

Myönteinen huomio keskittyy liian helposti ystävällisiin

ja avoimiin lapsiin.

Merlin (Petrovski 1973) kuvaa useita mahdollisuuksia mu

kauttaa yksilön temperamenttia toiminnan vaatimuksiin kou

lussa. Pavlovin tapaan hän nimittää temperamentteja klassi

sula käsitteillä: ryhmä 1, eloisat lapset = sangviinikot;

ryhmä 2, rauhalliset = flegmaatikot; ryhmä 3, rauhattomat =

kcleeriset ja ryhmä 4, estyneet = melan-koliset. Kannusta—

11

f
jota monetkaan kasvatustieteilijät eivät hyväksy, mutta

jolla nykyisin on jo suhteellisen paljon todistusaineistoa

tukenaan. tämän näkemyksen muJcaan on turhaa etsiä yhtä,

kaikille eri persoonallisuustyypeille samalla tavalla so

pivaa opetusmenetelmää. Lapset pitäisi ryhmittää heidän

persoonallisuutensa tai vähintäänkin heidän kykyjensä mu

kaan. On todistettu, että introvertit lapset esimerkiksi

hyötyvät erityisesti opetuekoneitten käytöstä. Enemmän hen—

kilökohtaisiin kontakteihin. taipuvaiset eksravertit lapset

tällainen opetus saa tympääntymään. Uusi oivallusmenetel

mä sopii sen gijaan hyvin ekatravarteille lapsille, mutta

ei introverteille, Jos opetukseen sovelletaan ohjelmoidun

opetuksen ja oivallusmenetelmän yhdistelmää, tulos on ko

konaisuutena ottaen keskinkertainen. Jos ekstravertteihin

)pi1n sen sijaan sovelletaan oivallusmenetelmää ja int—

rovertteihin ohjelmoitua opetusta, suoritukset paranevat

huomattavasti.

Näiden ominaisuuksien yhdistelyistä muodostuu yleisimpinä

neljä suurta ryhmää kaikkine mahdollisine välimuotoineen

ja päällekkäis37ksineefl:
1. vahva, tasapainoinen, vilkas hermojärjestelmä — eloisat,

liikkuvat, ystävälliset lapset

2. vahva, tasapainoinen, hidas hermo järjestelmä - rauhalli

set, sitaat, mutta kestävät lapset

3. vahva, tasapainoton hermojärjestelmä — rauhattomat, hil

littömät, kiihottuvat lapset

4. heikko hermojärjestelmä — pelokkaat, ähdistuneet, vetäy—

tyvät, estyneet lapset.
(Famäläinen, Psykologian )aitoksen julkaisuja 138/1978, 50)

10
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zninen ja kiitos auttavat melanko1ikko-1asta voittamaan hä

nelle ominaisen epävarmuuden1 kun taas jyrkallä moitteella

on häneen päinvastainen, masentava vaikutus. Sangviinikkoon

a.nkaruus ja tiukkuus puolestaan saattavat vaikuttaa posi

tiivisesti. Koleerjkko saadaan osallistumaan tarkkaavaises—

ti opetukseen tekemällä se lapselle mielenkiintoiseksi ja

motivoivaksi, jne.

Erityisen pitkälle on temperamenttien huomioon ottamista kas

vatuksessa kehitetty Steiner—pedagogiikassa (Steiner, The four

temperaniente, 1971). Ihmiset eivät tietenkään-. jakaudu vain

mainittuihin neljään temperamenttiin, vaan kuten Virkkunen

Kasvaen—lehdeasä (1976) toteaa, välitemperamentit ovat usein

onni stuneita yhdi stelmiä, koska vierustemperamentit vähentä

vät toistensa liiallista yksipuolisuutta. Sekoittumisesta

huolimatta on kuitenkin yleensä mahdollista löytää ihmisen

Ilkotitemperamenttiw. Kasvatuksen tarkoituksena ei ole yhtä

läistää tai tasoittaa temperamentteja, vaan kehittää niitä

oikeaan suuntaan, hoitaa niitä. Hoitamattomana temperamentti

voi kehittyä yksipuoliseksi. Koleerikolla yksipuolisuus il

menee ‘pahanilkisyytenä, itsekontrollin puutteena ja omien

päämäärien impulsiivisena noudattamisena. Sangviinikon yksi

puolisuus esiintyy lyhytjännitteisenä huomiontavoitteluna,

flegmaatikon välinpitämättömyytenä ulkomaailmaa kohtaan ja

melankolikon raskasmielisyytenä.

Kasvatuksessa on lähdettävä siitä, mitä lapsella on eikä siitä,

mitä häneltä puuttuu. Lasta ei siis saa pakottaa muuttumaan.

Pietääkseen kuinka menetellä on kasvattajan tunnettava tempe

ramentin olemus. Steinerin temperamentteja on luonnehsittu

Hirvikallion ja Näkkilän (1979) psykologian pro gradu’-tutki

e].massa. Siitä Miten koulukasvatiaksessa, kasvien, eläinten,

piirrustukeen ja jopa matematiikan opetuksessa, voidaan käyt

tää hyväksi, on monia esimerkkejä Kasvaen—lehdessä (1976-77).

Kysymys lasten temperamenteiata liittyy läheisesti kirjoit

tajan omaan kymmenvuotiseen tutkimustyöhön. Tut&ittaessa

lasten sosiaalisen käyttäytymisen eroja opettaja— ja toveri—

arvioinrieilla on nimittäin toistuvasti erottunut neljä perus—

tyyppiä, jotka vastaavat edellä mainittuja temperamentteja

kuvion 2 tapaan.

Kuvio 2. Lasten persoonallisuustyypit Pulkkisen (Kotikasva—

tuksen psykologia, 1977) mukaan suhteutettuna klassisiin

temperament teihin.

Kouluikäisitä lapsista yheen ollen on temperamenttikäsit—

teen käyttö jossain määrin hankalaa sen vuoksi, että se pe

rimmältään viittaa lapsen hermojärjestelmän ominaisuuksiin,

joita on vaikea erottaa kasvatuksen suuntaamasta kehityksestä.

Kasvatuksen yhteys persoonallisuustyyppeihin todettiin mm.

kirjoittajan johtamassa pro gradu—tutkielmassa “Aggression

riskiryhmät” (1975), mikä voidaan lähinnä tulkita siten,

että tietyissä oloissa lapsen synnynnäinen temperamentti

jää hoitamatta, jolloin se kärjistyy, tai kaavuolot suoras

taan suuntaavat lapsen kehitystä temperanientista riippumat

ta: esim. välinpitämättömyys aggressiivisuuteen, ylihuoleh—

tiv-uus mukautuvuuteen, epävakaat olot ahdistuvuuteen ja so

piva ohjaus sekä toimintavirikkeet konstruktiivisuuteen.

Sosiaalisesti
passiivinen

Mukautuva (fleg
maatti
nen)

Vahva
itsehallinta — — — —

Konstruktiivinen
(sangviinikko)

Ahdistunut (melankolinen)

Heikko
itsehallinta

Aggressiivinen (koleerikko)

Sosiaalisesti
aktiivinen

12
13
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Joka tapauksessa lapsen temperamentti jaympåristötekijät

ovat syntymästä lähtien vuorovaikutuksessa, jonka laatuun

psykologinen tutkimus ei ole lainkaan riittävästi kiinnittä

nyt huomiota.

Yksi yritys temperamenttien ja kasvatuksen välisten yhteyk

sien selvittelyyn on tehty kirjoittajan johtamassa kuuden

opiskelijan pro gradu—tutkielmassa “Lapsen sosiaalinen ke

hitys ja kasvatus varhaisv-uosina” (1979). tulokset osoitta

vat Schmidt-Kolmerin havaintoja tukien, että n. 2,5 vuoden

itä ltiez lasten temperanienttien kuvaamiaeei soveltuu

edellä esitetty neliluokitus. siitä nuorempien lasten koh

dalla lienee tyhjentävämpää käyttää konkreetteihin reaktioi—

hin liittyvää monifaktorikuvausta (esim. aktivaatiotaso, ryt—

misyys, lähestyminen/vetäytyminen, reaktiokynnys, mielialan

laatu, keskittymiskyky), jollaisia mm. Yhdysvalloissa on vii

me vuosina esitetty useita. Kun lapsen kognitiiviset edelly

tykset itsehallintaan kehittyvät, tapahtuu reaktiotavoissa

kokonaisvaltaisempaa jäsentymistä.

Lapsen yksilöllisten piirteiden huomioonotto suomalaisessa

kasvatuskäytännössä on liian vähäistä osittain siksi, että

aihetta koskeva kasvatuspsykologinen ja pedagoginen tutkimus

on ollut miltei olematonta, osittain siksi, että niitäkään

tietoja ja kokemuksia, mitä muualla on hankittu, ei ole käy

tetty hyväksi. Lapsen vuotena vois±mme ottaa askeleen siihen

suuntaan, että entistä enemmän pyrkisimme havaitsemaan, hy

väksymään ja kunnioittamaan lapsen omaleimaista persoonalli

suutta ja etsimään niitä menettelytapoja, joilla voisimme

tukea yksilöllistä kehitystä ja sen tuomaa yksilöllistä ke

hitystä ja een tuomaa rikkautta. Näin myös lapsen persoonal

lisuuden mainiteeminen kasvatuksen tavoitteenasettelun lähtö

kohtana (vrt. kuvio 1) saisi konkreettista merkitystä.

Joini 10 v.

Kei;tkj keittui keittoa.

Keitt0ji Dfl kiva

kuin kissa

:iia koir

kuin hevonen

kuin laz.s.

CPET2AJiN AI

Tiina .

Opettaja on aina sellainen,

etta taivaalta sataa vetta.

Sal-aatkin vkldhtelee ja jäni-:setkin

saikhte1e.

Pust ka;u ja ia tiriee.

7

11

- Jk 5IKA

sika r.sii

t0i.trn5a tapDa

ih::et;eje;at.
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fyötä tekee jokainen

joka on jo aiuinen.

Kun he aina kotiin tulee,

ruoka, pyykki, ilonkujeet,

aina surun tuo.

Viroi 11 v.

Kissa ulkona nukkuu,

toinen sisälli nukkuu.

Sitten välähtä,

ulos, kirjastoon.

1

16

PALOMIES

On palomiehellä paljon töitä,

saa valvoa monia öitä

kun aina melkein pala2

on e kuamaa alaa.

Timo MA1T ‘fv

f , -
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Lääkäri

Leuhkia

Koskaan

ei edes

on hyvillään.

hän saa jyvillään.

ei puutu ei leiväatään hyvästä,

kolmasta yhdestä jyvästä.

Ritva 10 v.



lehtori ANTERO TOSKAI

LASTEN PSYYKKISEN KEHI

TYKSEN ONGELMAT JA

PREVENTIIVINEN MIELEN

TFRVEYSTYÖ
Vuoden 1377 alusta lähtien. on Jyväskylän yliopiston psykolo

gian laitoksella suoritettu tutkimusta lasten psyykkisen ke

hityksen ongelmista, niiden yhteyksistä lapsen varhaisemjaan

kehitykseen ja erilaisiin perheen vuorovaikutusteki jäihin

sekä laajempiin yhteisällisiin tekijöihin. Tähän tutkimus-

tiedon pohjalta on sitten vähitellen pyritty käynnisti.mään

preventiivisen mielenterveystyön kokeilua terveydenhuollon,

sosiaalitoimen ja myöheouiin myös koulutoimen yhteistyönä.

Tutkiaus on edennyt nyt siiten vaiheeseen, jolloin terveyden

huollon ja sosiaalitoimen yhteistyöhön pohjautuvat neuvotte

lut ovat alkaneet.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin vuonna 1972 syntyneet

lapset Äänekosken-Suolahden terveyskeskuskuntainliitOn alu

eella. Alusta lähtien tutkimuksen kohteena oli myös lasten

perheet. Alueen valinta perstui siihen, etE tällä alueella

on hyvin erilaisissa ulkoisissa olosuhteissa eläviä lapsia

ja perheitä, koska kuntainliitto käsittää kaksi kaupunkikun

taa ja kolme pientä maaseutukuntaa. Tutkimusta aloitettaessa

tällä alueella asui 285 vuonna 1972 syntynyttä lasta. Näiden

vanhemmista noin 90% suoetui tulemaan mukaan kyseiseen tutki

mukseen.

Tutkimuksen ensimoäisess. vaiheessa kerättiin lähes 800 tie

toyksikköä lapsesta ja hähea perheestäin titkiualla yksilöl—

lisesti lasta psyy..kisen kehityksen todentamiseksi, havain—

noimalla lasten ja van emnan.(ti vanhempien) jälistä vuoro-

18 vaikutusta sekä naastattelemal]-a lasten vaLhemmat. Tähän

tutkimusvajheen tavoitteena oli sekä todenta ne lapset,

joilla esiintyi kojstunesti onelmia Dsyykkiseseä kehityk

sessä etti ne lspset, joiden ympäristöihin liittyi lapsen

psyykkisen kohtiyksen kannalta haitallisia tekijöitä. Tämän

lzsksi D:ritzii: .elvit;ämän lasten Dykisten ceien

hteyksi.. lasen varhaisenp:an kehitykseen ja ypäristiteki

jäihin. Erilaisille psyykuisille ongelmille annettiin aino—

.ertoimia sen muaisestj, uinka vaikeasta pyykkisen kehi

tyksen ongelmasta oli kysymys. Onelmsn vaikeuseste zäri

titiin lähinnä sen ‘ikaan, missä määrin ongena asteli

lapsen psyykkisen kehityksen takertunista vrhaisemnalle ke

hitykseti tasolle vs. missä määrin se liittyi juuri meneillään

olevaan syy:kiseen kehitykseen. Psyykkisen kehityksen ongel

mat saEttoivat esiintyä lasen kognitiivisesse, notorises—

sa tai sosiaaliemotionaaljsessa kehityksessä. Kognitiivisen

ja motorisen kehityksen ongelmat todennettiin .standariiszi—

duilla testeillä ja sosiaali-emotionaaliset ongelmat lasta

havainnoimalla ja vanhempien haastattelulla.

Kun tarkasteltiin erilaisten taustatekijöiden yhteysiä :syyk—

kisten ongelmien kehitykseen, niin tutkimuksessa tuli esille

selvin:in seuraavaniaisia yhteyksiä. L•pse11a oli esekimää—

räistä enemmän erilaisa psyykkisen kehityksen ongelmia, jos

lapsen isä oli asunut erillään perheestään, isän sosiaali—

luokka oli alhainen, jos isällä oli jokin krooninen j1i

ti jos isä oli värän lapsensa kanssa ja tyytymätön ekän

sä. Vastavasti lapsen psyykkiset ongelmat korostuivat,

jos laosen äidillä oli ollut erilaisia henkisiä rast;uksia

raskauden aikana, jos äidin suhde lapseem. oli hyvin vähän

tai ei juuri oilenkaan myötäelävä ja aito tai jos äiti :11

masentunut. Perhetilannetta kuvaavista tekijöistä olivat

lasten ongelmiin yhteydessä vanhempien vaikeat työajat, iso

vknhempien puuttuminen perheen asioihin, vanhempien sairas—

telat ja erheen taloudelliset— ja asunto—ongelmst. .apse=n

liittyvistä tekijöistä tuli esille lapsen varhaiskehityksen

biologisen ryttisyyden häiriöt ja täli .n liittyvä sen vai—

ceahojtoisaiis.
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Näiden tutkirnustulosten perusteella valittiin 26 lapsen ryhmä,

joilla esiintyi sorostuneesti peyytckisen kehityksen ongelmia

ja 25 lapsen ryhmä, joiden elämään oli vaikuttamassa erilai

set ymuäristön puitteellisuudet, vuorovaikutukselliset häi—

riötekijät ja itse lapsen rakenteeseen liittyvät tekijät.

Näille ryhmille valittiin myös yhteinen vorrantarybinä lapsis

ta, joiden psyykkisessä kehityksessä ei ollut korostumeita

ongelmia ja joiden taustat olivat myös psyykkisen kehityksen

suhteen myönteisiä. Vanhempien kanssa keskusteltiin lasten

ongelmista järjestetyssä palautetilaisu.udessa aina sekä

yleisesti että henkilökohtaisesti kunkin vanhemman kanssa.

Tutkimiksen toinen vaihe alkoi vuoden 1978 alusta ja sen

tarkoituksena on ollut syventää lasten ja perheiden ongel

mien ymmärtäinistä sekä auttaa vanhempia lasten psyykkisen.

kehityksen tiedostamisessa ja tukemisessa. Tukimuksen koh

teina tässä vaiheessa ovat olleet edellämainitut kolme ryh

mää. Kyseisessä tutkimuksessa on erityistä painotusta lai

tettu lapsen sosiaalisten suhteiden ja erityisesti ns. sosi

aalisen kompetenssin ja sosiaalisten itsehavaintojen tutki

miseen sekä vanhempien keskinäissuhteiden selvittämiseen

sekä perheen kokonaisvuorovaikutuksen tarkas te luun. Tämän

tutkimuksen tulokset ovat arhaillaan analyysivaiheessa ja

siinä kerättiin noin 600 tietoyksikköä lisää lapsesta ja hä

nen perheestään, joten käytettävissä olevat tietoyksiköt per

hettä kohti edustavat nyt yhteensä melkoista tietonäärää eli

noin 1400 tietoyksikköä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa ikäänkuin katoitettiin. kunkin

lapsen psyykkisen kehityksen “ydinongelmat” ja kuinka ne

olivat yhteydessä lapsen perheen vuorovaikutussuhteisiin.

Tutkimusmerietelminä käytettiin lapsen psykologista tutkimus

ta, lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen havainnoin

tia ja vanhempien yhteishaastattelua. Kun edellisessä tut

kimusvaiheessa oli tutkirnuspaikkana ollut lähinnä iastenneu

vola, niin täsSä tutkimuavaiheessa untiin lasten kotiin,

20

jolloin Voitjin tarkkajjla lasta hänen luoanoliisessa yrnp’i—

ristössiän. Vuoden kuluessa ei ylensä lasten omelnat ol

leet vhentyneet vaan py.syoeet suunnilleen samanluonteisjra.

0ngel.ien syväilise...mät yhtevdt 5ClviVit suoritettavassa

tulsenal-. .sissa.

Lasten varihemij’a varattiin henkilökohtainen keskustelu-

aika, jolloin tarkasteltiin yhdessä niitä keskeisiä ongel

mia, joita lapsilla esiintyi je pyrittiin yhdessä po1:timam

mahdollis.ksja lapsen psyy:kisen kehityksen tukemiseksi

erityisesti pitäen silmällä sitä, että lapsLmenee seuraava

na syksynä kouluun. Tällaisessa lyhyessä kontaktissa usein

oli hvaitaviss, että vanhemmat olivat sokeutuneet lasten

ongelrnille sen vuoksi, että nämä ongelmat saattoivat muodos

sa tai toisessa palvella toisen avioaolison omia tarpeita

eli jos avioliitossa oli vaikeuksia, niin silloin helposti

lapsi tuli ikänkuin korvaamaan sitä, mitä avioliitossa ei

saanut toiseltaosapuolelta. Kuitenkin myös havaittiin,

että vanhemmat olivat valmiita keskustelemaan sekä lasten

että jossain määrin myös omista onjelmistaan, jos vuorovai

kutustilarine tutkijoid-en ja vanhemoien välillä saatiin luo

tua riittavän turvalliseksj ja luotsamukselliseksi. Tässä

palauteeskustelussa pyydettiin vanhemmilta lupa .eskustelLa

lassen psyykkisen kehityksen tukemisesta myös niiden henki

löiden kansa, jotka osallistuvat lapsen hoitopn tai kasvtuk

seen terveydenhuollon tai sosiaalitoimen piirissä. Kaikki

tutkimukseen osallistuvat vanhemmat suostuivat tähän.

Alustavasti tarkasteltuna tänä toinen tutkimusvaihe toi yhä

korostuneemmjn esille lasten psyykkisten ongelmien hyvin

monitahoisen kietoutuneisauden vanhempien persoonakohtaisiin

ongelmiin sekä vanhempien keskinäisten suhteiden ongelmiin.

Yleensä voitiin sanoa, että lasten kohdalla, joilla oli pal

jon erilaisia-psyykkisen kehityksen ongelmia, oli koko inri

vidualisaatiokehitys kokonaisvaltaisesti vajutunut eli nii

den lasten itsehavainnot ja tietaiuus omasta minls a

oman minän irkimyksisti oli jänvt puutteelliseksi. Jo

lasta ei ayyst. tai toisesta voida havaita, ko:ea a kghdtta

21
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omana yksilönään, niin la:sen yksilölliset pyrkimykset kie

dotaan vanhempien ongelmiin ja ristiriitoihin ja silloin on

lapsn koko persoonallisuuden kehitys uhattuna.

Tutkimuksen tämän vuoden alussa alkaneessa vaiheessa käsitel

laän lasten ja perheiden ongelmia kunkin tutkimuskunnan ns.

yhteistyöryhjssä, jossa on edustettuina aina tarpeen mukaan

ne henkilöt, jotka ns. normaalipalvelujen puitteissa ovat

yhteydessä lapseen tai hänen perheeseensä. Tämän lisäksi

keväällä järjestetään erityisiä tapaamisia niiden opettajien

kanssa, joiden oppilaiksi kyseiset lapset tulevat. Tavalli

simmin näissä yhteistyöryhmissä on mukana terveydenhoitajat,

päiväkodia opettajat, ohjatun perhepäivähoidon ohjaaja ja

lastensuojelun edustaja sekä näiden lisäksi kasvatusneuvolan

psykologi ja terveyskeskuspsykologi. !hteistyäryhrnässä

käsitellään jokin lapsen psyykkisen kehityksen ongelmatiikan

teema ensinnä yleisesti sekä yhteydessä siihen, miten

kyseisen teeman mukainen problematiikka tulee esille eri

hoidollisissa ja kasvatuksellisissa yhteisöissä ja miten

tällaiseen suhtaudutaan. Tämän jälkeen käsitellään kutakin

yksittäistä lasta ja perhettä ja mahdollisuuksia lapsen

psyykkisen kehityksen tukemiseen suoraan lapsen kautta tai

perheen välityksellä. Kun esimerkiksi jonkin lapsen kohdalla

esiintyyltorostuneita regressiivisiä piirteitä, jotka tuovat

esille erilaisia lapsen psyykkisen kehityksen ratkaisematto

mia kriisejä, niin silloin pohditaan, mikäli lapsi on päivä-

kodissa, miten tällä samalla sekä voidaan tietoisesti sal

lia lapsen regressiota ja toisaalta kuitenkin myös tukea

lapsen psyykkisen kehityksen etenemistä. Vastaavasti pyri

tään vanhempien kanssa lisääntyvään yhteistyöhön ongelmien

käsittelyssä.

Tämän tutkimusvaiheen tavoitteena on tuottaa teemallisia

preventiivisOen työskentelypn liittyviä ohjelmia sekä ku

km lapsen ja perheen tukemisen ohjelmia. Tämän tutkimus-

vaiheen yhteydessä myös todennäköisesti todellistuu sreven

tiivisen mielenterveystyön nykyiset reaaliset mahdollisuudet

terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja miten nimä

mahdollisuudet ovat yhteydessä kunkin kunnan palveluihin,

jotka kohdistuvat perheisiin ja alle kouluikäisiin lapsiin.

Tatkimusprojektin yhteistyneuvottelut calvelevat myös tervey

denhuollon ja sosiaalitoimen täydennyskoulutusta omalta osal

taan.

Tutkimuksesta on vasta julkaistu seitsemän henkilön tekemä

pro gradu-raportti (Iso-Åhola,M. ym. Lasten psyykkinen ris

kikehitys. Kartoittava alkututkinus), mutta tutkimuksesta

on tekeillä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen jul

kaisusarjaan yleisenpään jakoon tuleva raportti sekä toises

ta vaiheesta viiden henkilön pro gradu-tutkielma. Tutkimus

ta on tarkoitus jatkaa siten, että seuraavassa vaiheessa

keskitytään tutkimuskohteena olevien lasten-tukemiseen kou

lussa ja seurataan heidän kehitystään aina nurrosikään saakka.

Pitkittäistutkimuksella saadaan sellaista tietoa, joka voi

yleisinminkin palvella kyseisenluonteisen preventiivisen

nielanterveystyön kehittämistä.

00
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LEI yo NN
Drof. REIJO WILENIUS

Sä linturij Sulojnen

S ljtunj

Oi laula s. :u1le se laulii•i
jofl:{’ siskoni ksrran kuulla sai.

Kuulla l&uluni sä saat

jonk veljesi kuulla sai.

Mutta laulua jonk’ siskoj kuulla sai
en ikinä mä sulle laulaa saa.

Laula vaan se laulusj

jonk’ veljenj kuulla sai.

Jos sjskoni leu1ua lau1a et voi

niin veljeni laulun sä kai l&ula voit.

Tuija 12 v.

Kun aurinko paistaa aamulla

sitten kun rliitty on ihan liiu:i:

aurinko n kivs.npi

pilvj se ilkeä on.

ÄLYN JA TUNTEEN
KASVATUKSESTA

Kun kasvattaja kohtaa lapsen, hän kokee voimakkaan velvoituk

sen ymmärtää ihmisen kebitystapahtumaa kokonaisuutena. Tämä

edellyttää, etä kasvattajalla on kokonaisvaltainen ihrniskuva.

Seuraavan esityksen taustalla on steiner-pedagoginen kokonais

ksitys lapsen ja nuoren kehityksestä.

Kasvattajassa täytyy herättää perustunto - sellaiset tunneasen

teet ovat kasvatuksessa oleellisia — lapsen oman oersoonalli—

suuden toteutumisesta. Hänen täytyi kysyi: miten on kasvattaan -

toimittava, että lapse oma yksilöllisyys ja “elämänsuunnitel

sa” pääsee hänen elämässään toteutunaan ? Olenko ainä oikea

henkilö siihen myötävaikuttamaan ? Pystynkö asennoitumaan

lapseen niin, että oman persoonallisuuteni piirteat vaikutta

vat häneen mahdollisi.aman vähän - että en turmle hänen “elä

mänsuunnitelmaansa” vaan edistän son toteutunista ?

Tämä edellyttää tiettyä peruskäsitystä ihmisestä: ihminen ei

ole tyhjä taulu, johon ympäristö piirtää kuvioitaan , vaan

hänessä itsessään piilee jo alun alkaen tarkoitus sinänsä,

henkis—sielullinen yksilöllisyys, joka kasvussa pyrkii to

teutumaan.

Kasvattaja voi syvästi vaikuttaa lapseen ensimmäisinä ikävuo

sina, mutta toisessa suhteesaa kuin yleensä luullsn. La:sen

tullessa 6-7 vuoden ikiän hänessä tasahtuu oleellinen adul—

unen muutos. Fysiikan piirissä tunnemme orosessin, ssa

Ninna 4 v.
1

N1K4
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paleesta vapautuu siinä piilevä lämpö. uudennen- seitsemi

nen ikävuoden vaiheilla tapahtuu lapsessa vastaavaa: hänessä

vapautuu ajattelun, tuntemisen ja tahdon voimia1 jotka sitä

ennen eivät vaikuttaneet erillisinä sielullisina voimina vaan

olivat kietoutuneet erottamattomasti lapsen elimistön orgaani—

seen kasvutmpahtuniaan. Larsi oli silloin vielä kiinteä psyko—

fyysinen kokonaisuus.

Tämä merkitsee että kaikki se, mitä me ensi vuosina teemme

lapsen yapäristössä ja miten me muodostamme lapsen yinpäria—

tön, vaikuttaa lapsen elimisLöön saakka, valmistaa taipuiouk—

set elimistön sairauteen ja terveyteen. Samalla se vaikuttaa

syvästi siihen, millainen on lapsen sielullinen rakenne var

haislapsuuden ajan jälkeen.

Ensimmäinen kaksi ja puoli vuotta ovat oikeastaan oppimisen

kannalta tärkein kehitysvaihe. Lapsella on tässä vaiheessa

erittäin hieno ja kokonaisvaltainen, vaistomainen havainto-

kyky kaikkeen, mitä sen ympäristössä tapahtuu, erityisesti

ihmisissä,. joihin se on läheisessä sielullisessa suhteessa.

Tämä sisäinen kokonaihavainto on tunnevaltainen; aistit

ovat vielä epätarkat. Myös eläimillä on vastaava eläytymis

kyky hoitajiensa sisäisyyteen.

Lapsi on tällöin mitä suurimmassa määrin altis jäljittelijä.

(Tämä jatkuu tietenkin heikkenevässä määrin kouluikään saakka.)

Ympäristön tehtävänä on tpimia niin, että lapsi voi kaikkea

sen toiuintaa jäljitellä. Lapsi ei ehkä vielä ulkoisesti

toista kaikkia ympäristön toimintoja, mutta niiden jäljittelyn

taipu.mukset painuvat syvälle sen psykofyysiseen rakenteeseen.

Se on myös vastaanottava ympäristön tunteille, asenteille ja

ajatuksille.

Siksi voidaan sanoa: Ensi vuosien kasvstus on aikuisen itse-

kasvatusta, että ne ajattelemme, tunnemme ja teinme lapsen

läheisyydessä sellaista, mitä lapsi voi havaita. Me annamme

siten perustavat tiunukset lapoen myöhemmälle moraaliselle

olemassaololle. Ensimmäisen kahden ja puolen voden aicna

lapsitulee sellaiseksi kuin e olemme sen ympäristöseä.

Lapsi oppii kävelemän, un se näkee pystynsentoa ympäril—

1ä’n, ei väkisin kävelyttirnillä ja lapsi oppii puhunsan, :cun

se ku1ee ku.naollista puhetta — lepertely “asen kielellä”

vain haittaa tätä oaioista.

un laDsi on kolmannella ikävuodella, alkavat yhä enemmän

kehkeytyä .nuistmisen ja mieliicuvituksen voinat. Tämä ke

keytyninen on kyseisesä vaiheessa otettava erityisesti huo

mioon. Sen on saatava vpaasti toteutua; sitä ei saa pakot

taa einerkikcei muistiharjoituksin.

Mutta lapsen erityislaatuiselle mielikuvitukselle on annet

tava ravintoa. Se kehkeytyy vuorovaikutuksessa ulkomaailman

kanssa, leikeissä leikkikalujeri avulla. (Leikeistä voi tar

kalla havainnolla lukea jo lapsen myöhemmin toteutuvia taiu

mucsia.) Leikkikaljjen laatu vaikuttaa syvästi lapsen koko

tietoisuudenkehitykseen. eikkikalujen ja leikkien on jä—

tettäva mahdollisjrnnan Paljon peli’raraa lapsen omalle luo

valle mielikuvitukseile: tuhoisja tältä kannalta ovat esi

merkiksi pieniä iirtejtä m5ten viimeistellyt nuket, joihin

lapsella ei ole enää mitään lisättävää. Leikkienkätn ei

pitä.isi olla •tovin kiinteästi siänoeltyja, vaan niiden tu

lisi hengittää mahdollisimman vapaasti. (Tärkeätä on myös

kehittää tajua aitoihin materiaaleihin.)

On lapsen orgaanis-fyysisten voimien riistoa, jos hänet ennen

seitsemättä ikävuotta alistetaan järjestelmälliseen opetLk

seen. Inhimilliselle kasvulle on ominaista eläimelliseen

verrattuna suhteellinen hitaus (retardaatio), jotä kasvatta

Jan on kunnioitettava.

Merkittävä laadullinen muutos tapahtuu lapsen kehityksessä

seitsemännen ikävuoden vaiheilla. Silloin alkaa todella

uusi ikävaihe.

<o:onaisuitena tästP. ikävaiheesta voidaan sanoa, että

kasvattajan on vikutettava oikeastaan taiteilijna, kuri

hän käsittelee esinerkiksi aavi- ja eläinnaail:aaa, niiden
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nuotoja ja keskinäisiä suhteita. Opetuksen tulee lähteä

enemmän taiteellisista kuin tieteellisistä elementeist

ta se todella saavattaisi lapsen va.taanottokyVyfl.

La;sen taiuinuksissa on paljon sellaista, mikä ilmenee

varhaise:milla kulttuurikehityksen tasoilla; nykyisen kuit

t-u.irin tuotteet - esimerkiksi abstraktit kirjaimet - ovat

sille sisäisesti vieraita. Tämä ei merkitse, että esimerkik

si kirjainten opettamisessa olisi kuvakirjoituksesta lähtien

tarkasti seurattava kulttuurikehityksen vaiheita. On lihdet

tävä taiteellis-kuvanomaisesta, joka vähitellen !nuuntuu

abstraktikni.. Lapsi to mukanaan kouluun tietyn tal-taelli—

sen taipumuksen kuvanoaisu-ateen jn rytnis—musikaaliseefl

ja me lähestymiae lasta inhimillisesti (tämän ikävaiheen mer

kityksessä) vastaamalla tähän pyrkimykseen.

Tätä tietä lapsi saa ymmärtävän suhteen nykyisen kulttuuri-

vaiheen abstraktioihin, jotka muuten jäisivät sen tajunnassa

sisäisesti vieraiksi ja pohjaltaan käsittämättömiksi tnuo—

dosteiksi.

Kuri lapsi edellisessä kehtysvaiheessa kokee ympäristön ihmi

set vielä ikäänkuin itsensä jatkeima, pystymättä selvästi

erottamaan itseään maailmasta, hän alkaa nyt tajuta toisen

ihmisen olentona, jolla on hänestä erillinen olemus. Lapsi

katsoo luonnostaan kunnioittavasti aikuiseen ja suuntautuu

tunteenomaisesti hänen mukasnsa. Pelkän jäljittelyn periaate

rn.untuu tällöin auktoriteettiperiaatteksi, joka pohjaa puh

taasti ihmisuonn.on tarpeisiin.

Voidaan väittää, että ihminen saavuttaa myöhemmälki iällä

sisäisen vapauden ja itsenäisyyden vain jos hän, tässä ikä-

vaiheessa voi kunnioitusta tuntien. sisäisesti nojata aikuiseen

ja siten vähitellen kypsyä itseniseen sisäiseen elämään.

Kasvattaja on tässä vaiheesa lapsen maailma; lapsi kokee

maailman kasvattajan luonnoliise.:, ei oakotetun, puktorite

tim kautta.

Jos tänä tarve torjutaan, jia tavallaan lujittuaatta se varsi,

jonka kukintona toteutuu myöuemmin inhimillinen itsenäisyys.
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Siirtymä murrosiän kautta nuoruusikään on valtava ruirniillis

sielullinen muutosprosessi. Seuraavassa sitä käsitellään

vain eräiltä puolilta.

Xutsn aikaisemmin on todettu, lapsi elää ensimmäisinä elinvuo

sinaan voimakkaasti fyysisessä ruumiissaan, josta sielulliset”

voimat vain vähitellen vapautuvat tietoiseen opimiseen.

Murrosikä merkitse jälleen uutta syntymää: sielunelämä teval

laan vaoautuu ja itsenäistyy.

Tähän vaoautumiseen liittyy kokemus, jota eksistenssifiloso—

fia on kuvannut ihmisen perusolemukseksi: enemmän tai vänen

män tietoisesti murrosikäinen tuntee olevansa heitetty tutus—

ta ja turvallisesta maailmasta outoori ja uhkaavaan maailmaan.

Hänessä itsessään, sukupuolisuuden kypsyessä, ja maailmasa

tapahtuu outöja asioita. “Paljastaneet” sielulliset voimat

törmäävät kyl!aään ulkomaailaan. -

Tämä tilanne herättää kahdensuuntaisia reaktioita. Erät

kääntyvät sisäänpäin ja alkavat ikäänkuin hautoa itsessään

tapahtuvia muutoksia. -(Heidän kohdallaan on kasvattajan teh

tävänä ojetuksellaan herättää kiinnostusta ulkomaailmaan.)

Toinen reaktio on raju torjunta ulkomaailmaa kohtaan, joka

näyttää typerältä,sovinnaiselta ja järjettömältä. Siksi

tämä neljän-viidentoista vuoden ikä on monille hurjan kapi

noinnin vaihe vanhempien maailmaa vastaan.

Kasvattajan täytyy olla täysin tietoinen siitä, että aukuori—

teettien aika on ohi. Kasvattajalla on tästä lähtien enää

asiantuntijan arvo. Ja hänen täytyy pystyä vastaamaan nuor

ten(tietoiseen tai tiedottomaan) kysymukseem, miksi maailma

on sellainen kuin se on. Uusi sukupolvi tuo usein mukanaan

uudenlaatuisia toiminnan virikkeitä ja ihanteita, mutta näi

den toteuttaminen edellyttää sen yminärtämistä, miten nyky

maailma on syntynyt. Ellei opetus ja kasvatus tässä vaiheesa

ysty selkeyttäisään nuorten kyyiuksiä ja riittävästi teke—

raä..n maailmaa yninärettäväsi ja lpiLlkyvaksi, tulee nuOren’

sisäinen myrsky liian voimakkaaksi ja hän kadottaa kaiken
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maaperän jalkojensa alta. Sielunelämän perussävyksi tulee

pettymys, turhautuminen ja toivottomuus järjettömissä maail

massa. (Tällainenperustunto tulee inodernissa kirjallisuu

dessa usein esiin, mutta se esiintyy jo romantiikan ‘myrsky

ja kiihko” —kirjallisuudessa.)

Ei missään tapauksessa riitä, että kasvattaja pyrkii vain

ulkoapåin, pakolla tai suostuttelulla, tyynnyttäinään näitä

murrosiän sisäisiä laineita. Hänen täytyy selkeyttävästi

syventyä tähän pääasiassa tiedottomaan, tuskalliseen tapah

tumiaeen. Siitä riippuu, pystyykö nuori luovalla tavalla

jäsentymään ui.komaailnaan ja löytämään siinä paikkansa.

Sillä tämä ikävaihe, joka ainakin 18. ikävuoteen pitäisi

viettää vielä yleissivistävässä koulussa, valmistaa varsinais

ta yhteiskuntaan astumista elämän 20-luvulla.

)urrosiän eräs keskeinen kehitysorosessi on luonnollisesti

kypsyoinen sukupuolirakkauteen. Psykoanalyyttinen kehitys-

psykologia korostaa seksualiteetin kehkeytymistä lapsuudesta

lähtien ja sen keskeistä osaa kaikessa sielunelärnässä.

Voidaan kuitenkin sanoa, että sukuouolirakkaus on vain eräs

alue laajeinaa sielunvoimaa, joka kasvatuksen tuella tulee

esiin sieluruumiin vapautuessa: rakkaus, mielenkiinto kaik

keen ympäröiväin maailmaan. Nuoressa herää tunto yleisinhi

millisestä itsessään, mikä sulkee piiriinsä koko ihmiskunnan.

Tämä yleisinhinillinen tosin erilaistuu mieheksi ja naiseksi,

mutta on tärkeätä, ettei kasvatus korosta tätä erilaistuieista

ja johda kahten aivan erilaiseen rooliin. (Tästä syystä

tytöt ja pojat Steiner—koulussa osallistuvat yhdessä kaikkiin

oppiaine isiin.)

Nuoruusin kasvatuksen kokoava tarkoitus on juuri yleisinhi

millisen kehityksen tukeminen. Erikoistuneeseen työhön ja

opiskeluun joutuminen heti murrosiän jälkeen jättää kehitys

puutoksen, joka myöhemmin on vaikeasti täytettävissä.

Seuraavassa tarkastellaan tämän vaiheen kasvua ja kasvatusta

ersoona1ljsuaden kolmen keskeisen alaen kannalta, tiedolli

sen, enotionaalisen ja toiminnallisen. On selviä, että nämä

sieluilja-ruumiilliset toiminnot lähes erottaniattonasti äie—

tiutuvzt toisiinsa, mutta kasvatuksella voidaan kuitenkin

tietoisesti pyrkia niiden tasapainoiseen kehittämiseen.

riedonisn kasvatuksen lähtökohtana on se törnä’4minen

ulkomaailaasn, mikä tapahtuu murrosiässä. Lukemattomat ky

sy.,ykset kohdistuat siihen ulkoiseen sivilisaatioon, minkä

edelliset sukupolvet ovat luoneet. Tärkeämpää uin vanhan

kouluoerinteen kannalta luullaan on perehtyminen nykyiseen

tekniikan maailmaan. Joillakin valituilia aloilla - esimer

kiksi -ucieta keäruukoneesen-— seurataan yksityiskohtaises

ti iirtymäikästyösti kontekniikk’an. Ihmistä välittö—

msti ympäröivän teknologian täytyisi tulla nuorelle ymmär

rettväksi, muuten hänen alitajuntaanSa ji pysyvä vieraantu

minen sen suhteen.

Mutta myös syvemmät ihmistä ja naailmaa koskevat kysymykset

heräävät tässä vaiheessa, aluksi hämärinä. Nuori pyrkii

hahmottainaan itselleen maailuankuvaa. Olisi kohtalokasta,

jos hän ilman omaa pohdintaa joutuisi vain omaksuaan jonkin

valmiin maailmankuvan, jos hänet aä.stet:äisiin esinerkiksi

uskonnollisten käsitysten ja luonflontieteellisen .:atsomuksen

ristiriidoilta. Hänen tulee ensin tereht’ä erilaisiin lähtö—

kohtiin ilmiöiden tarkastelussa - esimerkiksi historias3a

taloudelliseen, poliitiseen ja. aatteelliseen tulkintaan —

ennenkuin hia muodostaa oman katsomustapansa. On myös oleel

lista että hän oppii erottamaan toisistaan ilmiöt-ja niitä

ks:evat tulkinnat ja teoriat. Nuorisoaste on käsitteelli

sen ajattelun Kehittymisen aikaa ja koko myöhemmän elämän

kannalta on ratcaisevan tärkeää, että ajattelu ei tässä vai

heessa jäykisty vaan saavuttaa mahdollisimman suuren liis.u

vuuden, joustavuuden ja avoimuuden.

Xisitteellisen ajattelun ohella vapautuu tässä vaiheessa luo

va ..iielisuvitus. Näytelmä tai romaani voi ilmaista jonkin

elimäntotuuden osuvemmin kuin tutkielma. Myös tinäa sielun

votian, joka nykykulttuurissa. jää -usein ,ehit:yzitt-, tt5y

smda ravintoa ja harjoitusta. 5iksi erehtyninen irjlii

S1’.t3fl ja muihin taiteellisiin kulttuurin aloihin, liittyen
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omakontaiseenharjoitteliun, malaamiseen, musisointiin, kir

joitteluuri, kuuluu ehdottomasti tämän asteen kasvatukseen.

Taiteellinen ote, niin luonnon kuin historian ilmiöiden ku

vauksessa, liitt myös tiedolliseen oppimiseen taiteellis—

emotionaalisen elenentin, joka tukee ilmiöiden tajuamista

ja hahmottamita. On nykykulttuurin suuri erehdys, että

tiedollinen ja taiteellinen maailman tajuaminen jyrkästi

erotetaan toisistaan: tervessä ihmistajunnassa ne muodostavat

kokonaisuuden, jota ilman ihmisen suhde todellisuuteen jää

puutteelliseksi.

Toinen kulttuurimme heikcous on,,että taide käsitellään eril—

liseksi ar’:ielämästä arkielämästä ja välineistä. (Tätä hei

jastaa nykyinen elinympäristö.) Taiteellis—kuytännöllisessä

opetuksessa on kehitettävä silmää ja taitoa juan arkisen

ymnistön ja joKapäiväisten välineiden nuodostamiseen siten,

etti niissä yhdistyy kauneus ja tarkoituksenmukaisuus. Tämä

kasvatu3 ei onnistu, ellei vielä nuorisoasteella - myös niillä,

jotka suuntautuvat “henkisiin axamatteihin” - ole runsaasti

tämän suuntaista taiteellis—käytännöllistä opetusta, samoin

kuin kuytännöllistä perehtymistä teknoloiaan.

Kulttuurimme todella alikehittynyt alue on persoonallisuuden

emotionaalinen (tunteenomainen) puoli. Kun sielunelänä saa

yksipuolisen älyllis—ksitteellisen sisällön, tapahtuu sie—

lunelämän tunnealueen kuivuminen tai rämettyminen, so. alkeel

listen vaistojen voLnistusinen. Ernotionaalisen alueen ter

vettä kehitystä edistää taiteellisen lisäksi eettinen kas

vatus. Oleellista ei ole eettisten, sosiaalisten tai uskon

nollisten periaatteiden opettaminei, vaan se että nuori elä

mäntilanteessaan ja yhteisdssään vapaasti löytää yhteisyyden.

ja yhteistoiminnan toisen ihmisen kanssa.

(Tiivistelmä luvusta “Kasvu ja kasvatus” kirjoittajan teok

sesta “Ihniskeskeiseen kulttuuriin”, Oulu 176)
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