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Kasvatustieteen tohtori: Valtaa oikein käyttävä kasvattaja ei opeta
sokeaa tottelevaisuutta
Suostuttelua, palkitsemista ja pakottamista. Vallankäyttö on läsnä päivittäin lapsen ja aikuisen
vuorovaikutuksessa. Valta ilmenee käyttäytymisen kontrollina ja rankaisemisena mutta myös järkeilynä, kun lapset oppivat pitämään tiettyjä asioita normaaleina ja luonnollisina, toisia epänormaaleina ja luonnottomina.
”On hämmästyttävää, miten vähän kasvatuksessa käytettävästä vallasta puhutaan suoraan. Yksi
syy hiljaisuuteen voi olla aiheen osittainen tabuluonne: omasta vallankäytöstä puhuminen voi tuntua vaivaannuttavalta ja jotenkin väärältä”, sanoo kasvatustieteen tohtori Eevastiina Gjerstad.
Aikuisten käyttämä valta ei aina vahingoita lapsia. ”Vallan avulla positiivisiin tuloksiin päästään silloin kun lapsi nähdään arvokkaana ihmisenä, joka on oma persoonansa ja jolla on oma
tahtonsa kuten aikuisellakin. Samalla lapsi pitää kuitenkin nähdä lapsena, joka tarvitsee hoivaa,
suojelua ja rajoja.”
Gjerstadin tänään ilmestyneessä teoksessa Kuka on kukkulan kuningas? – Lasten ja aikuisten
valtasuhteet kasvun tukena on lähtökohtana ajatus siitä, että valta on kasvatuksessa välttämätöntä ja tarpeellista, mutta ei aina eettisesti oikeutettua.
”Vääränlaista valtaa on esimerkiksi liian aikuislähtöinen valta, manipuloiva valta tai lasta laiminlyövä valta. Silloin kun vallankäyttö on välttämätöntä, sitä olisi hyvä käyttää avoimesti. Näin lapselle jätetään mahdollisuus omiin mielipiteisiin ja oman identiteetin kehittymiseen, vaikka hänen
olisi käyttäytymisen tasolla mukauduttava tiettyihin vaatimuksiin”, sanoo Gjerstad.
Kuka on kukkulan kuningas? -kirjan kirjoittajan, kasvatustieteen tohtorin Eevastiina Gjerstadin (s. 1974) vuonna 2009
valmistunut väitöskirja ”Valta kotikasvatuksessa” sai kaksi arvostettua palkintoa. Kuka on kukkulan kuningas? on
hänen viides kirjansa. Gjerstad on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tuntiopettaja sekä kouluttaja.
Lue lisää: www.kukaonkukkulankuningas.fi
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PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee vuosittain 20–30 uutta
kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä yhteiskunnan
ajankohtaisista aiheista.

