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Luddiitin oudot aatteet
R I I t ta  M I k ko l a

"Ilman taitoa kohdata  
ihminen olisimme vain  
kumiseva kännykkä ja  
helisevä härpäke."  

pä äto I M I t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Opetus on ollut otsikoissa viime viikkoina: 
“Miksei koulu voi olla digivapaa vyöhyke op-
pilaiden elämässä?” “Lapset ovat syntyneet 

yhteiskuntaan, jossa kännykät ja tietokoneet ovat 
arkea.” “Ilmiöoppiminen ja digipuuhastelut johtavat 
kouluissa yhä syvempään suohon.”  

Mielipiteitä ja näkemyksiä on yhtä paljon kuin 
niiden esittäjiä. Digitalisaatio on avain onneen ja 
kaiken pahan lähde. Ilmiöoppiminen auttaa ym-
märtämään maailmaa, paitsi että se tuhoaa opiske-
lumotivaation. Itsenäinen opiskelu nostaa Suomen 
Pisa-tuloksia, jotka ovat romahtaneet opettajajoh-
toisen opetuksen loppumiseen. Kaikki ovat koulun 
asiantuntijoita, koska ovat siellä joskus olleet. Pie-
nen opettajan pää on pyörällä. Miten omaa opetusta 
pitäisi jatkaa? Kehittää, muuttaa, säilyttää, tuhota, 
uudistaa, mennä taaksepäin vai selviytyä? 

Sekavassa tilanteessa historian opettaja ottaa 
historian OPS:n taitotavoitteet käyttöön. Hän tietää, 
että historian peruskäsitteitä ovat syy ja seuraus, 
muutos ja jatkuvuus sekä historiallinen empatia. 
Hän soveltaa käsitteitä nykypäivän koulutuskeskus-
teluun. 

Kun jotain muuttuu, paljon myös pysyy ennal-
laan. Vaikka koulu on muuttunut, monet toimin-
tatapamme ovat yhä perinteisiä. Kun höyrylaivat 
keksittiin, pysyivät purjelaivat pitkään niiden kilpai-
lijoina. Purjehdus on vieläkin monen ilo. Samoin on 
opettajan ja oppilaan kohtaamisessa. Vaikka meillä 
olisi kaikki maailman digivehkeet, mutta meillä ei 
olisi taitoa kohdata toista ihmistä, olisimme vain 
kumiseva kännykkä ja helisevä härpäke.

Toisaalta muutos voi tarkoittaa sitä, että emme 
palaa enää entiseen maailmaan. Luddiitit yrittivät 
estää teollistumisen, mutta tuloksetta. Digitalisaa-
tio on tullut jäädäkseen. Opettaja miettii, onko hän 
tämän päivän luddiitti, kun estää oppilaiden kokoai-
kaisen kännykännäpryyn. Vai puolustaako hän 
purjelaivoja, jotka yhä seilaavat maailman merillä?

Teollistumisen seurauksena kaupungit kasvoi-
vat. Kun ne kasvoivat, ihmisiä tuli paljon yhteen 
ja syntyi uusia keksintöjä. Mikä onkaan siis syy ja 

mikä seuraus? Jos opettaja luopuu opettajajohtoi-
suudesta ja päästää oppilaat vapaalle oppimislaitu-
melle, seuraako parempaa oppimista vai tulosten 
romahdus? Vai haluaako opettaja uudistaa opetus-
taan, koska ei ole tyytyväinen nykytilaan?

Empatiaa opettajalta riittää kaikille. Digitalisaa-
tion kannattajat haluavat työelämään tulevaisuuden 
taitajia. Vastustajat ovat huolissaan nuorten mie-
lenterveydestä. Ilmiöoppijat pyrkivät pelastamaan 
maailman suurilla kokonaisuuksilla. Ainesisältöjen 
korostajat toivovat kirurgin osaavan sisäelinten 
järjestyksen. Kaikilla on hyvät tavoitteet eikä paha 
ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi 
toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei 
aina esille loista.

Yhden faktan haluaisin korjata. Some ja perintei-
nen media kauhistelevat Suomen Pisa-menestyksen 
menetystä. No, hiukan on laskua. Mutta onko 
Pisalla merkitystä? OPH:n edustajat kertovat, että 
peruskoulun tavoitteet ovat niin laaja-alaiset, ettei 
niitä voi yhdellä kokeella mitata. Joten turha surra, 
täähän on vain elämää. ▪


