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Itse opiskelin lukioaikanani viisi kurssia fi-
losofiaa. Ymmärtääkseni määrä on varsin
suuri – vaikka joissakin lukioissa tarjotaankin
useampaa kurssia, usein käy niin, että kaikkia
niitä ei järjestetä, koska kiinnostuneita ei löy-
dy riittävästi. Minun opiskelemani kurssit
olivat laidasta laitaan niin sisällön kuin ope-
tuksenkin puolesta. Suurimman osan kurs-
seista piti onneksemme sellainen opettaja,
jolla oli filosofian yliopisto-opintoja taka-
naan, toisaalta joukkoon mahtui myös jo
höperöityvä uskonnon lehtori. Virallinen
koulutus sinänsä ei toki takaa laatua miten-
kään, mutta varmistaa hiukan sitä, että opet-
taja on saanut filosofiasta hiukan laajemman
kuvan kuin mitä opettajan opas antaa.

Filosofiaa voidaan opettaa ainakin kahdel-
la erilaisella tavalla. Ensimmäinen tapa opet-
taa on helppo ja oppilaille entuudestaan tut-
tu, sillä tämä tapa periytyy historian tunneil-
ta. Nyt vain ei kerrata hallitsijoita tai sotia,
vaan filosofeja, vanhoja ukkoja, ja sitä, mitä
he ovat sanoneet. Filosofian oppikirjaa lue-
taan kuin historiankirjaa: Platonin mielestä
oli olemassa kaksi maailmaa, Aristoteleellä
oli neljä syytä ja Kantin mukaan moraalin
periaatteena tulee olla kategorinen impera-
tiivi. Kokeeseen kerrataan sitten: ”Platon,
kaksi maailmaa; Aristoteles, neljä syytä;
Kant, kategorinen imperatiivi... Platon, kaksi
maailmaa; Aristoteles...”

Jotain olennaista kuitenkin unohtuu täl-
löin (puuttumatta siihen, kuinka hyvin
hypoteettinen oppilaamme oli näiden suur-
miesten keskeiset ajatukset sisäistänyt). On
jokseenkin turha opetella sitä faktaa, että
”Kantin mukaan moraalin periaatteena tulee
olla kategorinen imperatiivi”; opetuksen pi-
täisi sen sijaan lähteä siitä, että perustellaan,
miksi ontologiset, tietoteoreettiset tai moraa-
lifilosofiset kysymykset ylipäänsä olisivat mi-
tenkään järkeviä ja miksi sellaisia pitäisi teh-
dä. Juuri tämä on se toivomani toinen opet-
tamisen tapa. Kun kysymysten merkitykselli-
syys paljastuu (sikäli kuin ne todella ovat
merkityksellisiä), tulee myös opiskeluun jär-
keä. Tällöin ei enää opetellakaan vain histori-
allisia faktoja ulkoa, vaan opiskelijaa alkaa
kiinnostaa filosofisten ideoiden suhde
omaan elämään: voisiko maailmaa kenties
ymmärtää paremmin platonilaisten huomi-
oiden kautta?

 * * *

Kriittisen tarkastelun jälkeen tulee tietysti to-
deta, että kyllä lukiofilosofiassa oli hyvätkin
puolensa. Innostuin nimittäin filosofiasta sii-
nä määrin, että asetin sen ykkössijalle jatko-
opiskelupaikkaa haettaessa. Ahkera pääsy-
koekirjojen lukeminen auttoi sisään. Mutta
oliko lukio-opiskelusta mitään hyötyä?

Pääsykoekirjoja oli kaksi: lukion oppikirja
ja kokoelma yhteiskunnallisia filosofisia es-

seitä. Vaikka kyseinen oppikirja ei ollutkaan
minulle entuudestaan tuttu, sen sisältö enim-
mäkseen oli. Esseekokoelma sen sijaan edusti
sen tyyppistä filosofiaa, millaista ei lukio-
tunneilla juuri oltu luettu. Tämä tuskin on
kenellekään ongelma – ovathan oppilaat
oma-aloitteisia ja lukevat myös sellaista, mitä
ei erikseen kädestä pitäen opeteta. Esille nou-
seekin sen sijaan kysymys siitä, millaisten
tekstien kautta filosofiaa lukiotunneilla lä-
hestytään.

On helppo tehdä niin, että opettaja päät-
tää, mitä filosofia on, määrittelee keskeiset
kysymykset ja ajattelijat ja edellyttää näiden
osaamista. Tällöin päädytään helposti histo-
riantuntien tapaan opiskella. Voisiko filoso-
fian käsittää toisinkin?

Mainitsemani esseekokoelman kaltaisia
tekstejä emme lukiossa lukeneet, koska ne ei-
vät tukeneet niitä oppimistavoitteita, mitkä

koulussa jo olevat oppilaat, joiden opetus-
suunnitelmaan filosofia ei enää ehtinyt, kyse-
livät kiinnostuneina filosofian kursseista.

Sisällöllisesti tilanne oli hyvin avoin. Valta-
kunnalliset lukion opetussuunnitelmat olivat
niin väljät, että niiden puitteissa oli mahdol-
lista suunnitella melkein oman mielensä mu-
kaiset kurssit. Lukiolaisille kirjoitetuissa op-
pikirjoissa oli jokaisessa hieman toisistaan
poikkeavat lähtökohdat: oli hyvin perinteisiä
koulukirjoja, joissa filosofia esitettiin histori-
allisena ilmiönä kronologisessa järjestyksessä.
Joissakin oli otettu lähtökohdaksi oletus filo-
sofian opettamisen didaktisista eroista verrat-
tuna muihin kouluaineisiin, ja tätä lähtökoh-
taa tuotiin esiin sekä oppikirjan sisällössä että
ulkoasussa. Yhdistävä tekijä kirjoissa oli se,

juha front

itsevarmuus, luovuus
ja ihmettely lukion
opettamisen
tavoitteena
Eräänä kevätpäivänä 1994 lounastin Matti Sintosen kanssa Tampereen
yliopiston opiskelijaravintolassa. Keskustelimme filosofian roolista uutena lukion
oppiaineena. Itse olin siinä tilanteessa, että tiesin aloittavani filosofian opetta-
misen lukiolaisille seuraavana syksynä. Matti kertoi, että joskus vuosia, kenties
vuosikymmeniä sitten Georg Henrik von Wrightiltä oli kysytty, mitä hän
arvelee filosofian opettamisen mahdollisuuksista lukiossa. Tarinan mukaan von
Wright vastasi, että hän uskoo ”filosofiasta kiinnostuneiden määrän olevan
vakio… mutta vakion arvo on melko pieni”.

oli asetettu. Yhteiskunnallinen pohdinta ei
juuri opeta kartesiolaista metafysiikkaa. Entä
jos kartesiolainen metafysiikka ei olisikaan
niin tärkeää? Voisiko filosofian tunneilla pyr-
kiä esimerkiksi oppimaan kriittistä suhtautu-
mista yhteiskuntaan tai uusia tapoja käsittää
itsensä? Jos näin olisi, ei oltaisi niin sidoksissa
niihin ohukaisiin filosofian yleisesityksiin,
joita peruskursseilla tavataan lukea, vaan lu-
kuvalikoimaa voitaisiin laajentaa esimerkiksi
kaunokirjallisuuteen (kunhan säilytettäisiin
vain tietty lukutapa).

En ehdota, että filosofian opettajien tulisi
unohtaa klassikot ja perinteiset kysymykset.
En myöskään ehdota, että filosofiantunneis-
ta tulisi runopiirejä, vaan ehdotan, että jotta
filosofian opiskelussa olisi mieltä, tulisi sen
lähteä omasta halusta oivaltaa ja etsiä vasta-
uksia, ei kaanoneista.

LÄHTÖKOHDAT

Ammattifilosofien ja filosofian kanssa vaka-
vasti tekemisissä olevien ihmisten kommen-
tit filosofian opettamisesta lukiossa olivat
tuolloin keväällä 1994 melko säännöllisesti
epäileviä. Toisaalla oli aistittavissa melkoista
innostumistakin. Kustantajat järjestivät kil-
van toinen toistaan miellyttävämpiä kirjaesit-
telyiltoja. Kustantajien intresseistä riippu-
matta näissä illoissa oli hyvin jännittynyt ja
odottava tunnelma: vihdoinkin jotain uutta
suomalaiseen koulujärjestelmään ja laajem-
minkin koko kulttuuriin. Myös monissa
kouluissa oli odottava ilmapiiri: tulevat lu-
kiolaiset halusivat tietää jo koulun esittelyti-
laisuuksissa filosofian opettamisesta ja myös
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että tekijät toivat sisällöissä esiin omat filoso-
fiset intressinsä. Tämä ei tietenkään välttä-
mättä ole huono asia, se on reilua valistuneen
lukijan kannalta ja toiseksi se tietenkin ker-
too filosofian elävyydestä. Osaltaan se oli
kuitenkin hämmentämässä lukiofilosofian
opettamiseen valmistautuvan filosofian opis-
kelijan ajatuksia.

Opetuksen luonteesta valtakunnallinen
opetussuunnitelma kertoo, että opetus toteu-
tetaan  tieteenalan ja lukiolaisten omista ky-
symyksistä lähtien. Lukiolainen saa filosofi-
set valmiudet omakohtaisen pohdinnan
tueksi. Lukion filosofian opetuksen pitää olla
kriittistä, keskustelevaa ja itseään arvioivaa.
Silloinkin kun filosofiassa asetetaan ajankoh-
taisia tai jopa henkilökohtaisia kysymyksiä,
niin työskennellään perinteen kautta. Filoso-
fian opiskelu on perehtymistä traditioon.

Valtakunnallisessa lukion tuntijaossa sa-
notaan, että yksi filosofian kurssi on pakolli-
nen oppiaine jokaiselle suomalaiselle lukio-
laiselle (yksi kurssi tarkoittaa noin 34-36
tunnin opiskelua ko. aineessa ja se sisältää
opetuksen + mahdolliset tentit tai muut
kurssiarvioinnit). Tämän lisäksi jokaisen lu-
kion on tarjottava oppilaalle valittavaksi kak-
si syventävää kurssia.

Johdantokurssi eli ensimmäinen kurssi on
kaikille pakollinen. Muiden kurssien toteu-
tuminen riippuu siitä, kuinka moni lukiolai-
nen valitsee ne. Jos aikoo työllistyä, niin en-
simmäisen kurssin on oltava niin vakuuttava,
että lukiolaiset haluavat sen jälkeen opiskella
filosofiaa enemmänkin. Yksittäisissä kouluis-
sa on sääntöjä siitä, kuinka monen opiskeli-
jan on valittava valinnainen kurssi, jotta se
myös opetetaan ja opettaja työllistyy. Siis
vaikka jokaisen lukion on tarjottava kaksi va-
linnaista syventävää kurssia filosofiaa, niin
välttämättä lukiolainen ei saa niihin opetus-
ta. Jos esimerkiksi vain kahdeksan lukiolaista
valitsee filosofian syventävät kurssit, niin
heille saatetaan ilmoittaa, että opetusta ei jär-
jestetä, mutta kurssit voi opiskella itsenäisesti
tenttimällä. Näin muodolliset vaatimukset
kurssien tarjoamisesta toteutuvat, mutta
opettaja ei työllisty. Opettajan kannalta tämä
tarkoittaa sitä, että jos noin 100 lukiolaista
aloittaa opintonsa ja heidät jaetaan kolmeen
ryhmään, niin silloin filosofian pakollinen
kurssi opetetaan kolme kertaa yhden luku-
vuoden aikana. Tämä ei tietenkään elätä ke-
tään. Valinnaisia syventäviä kursseja täytyy
siis tarjota valittaviksi ja pakollinen kurssi
täytyy opettaa siten, että lukiolaisille syntyy
kiinnostus opiskella filosofiaa lisää.

Kun edellä mainittuihin tekijöihin lisätään
vielä kouluamme koskevat hallinnolliset tosi-
asiat, niin filosofian opettamisen lähtökoh-
dat tuolloin 1994 ovat selvillä. Kalevan luki-
ossa aloittaa vuosittain noin 110-115 uutta
lukiolaista. Tyttöjä on joukosta noin 2/3 ja
poikia noin 1/3. Peruskoulun päättötodis-

tusten keskiarvo on suurimmalla osalla noin
7.7-8.3. Joukossa on vain muutamia, joiden
keskiarvo on päälle 8.5:n. Akateemisia koteja
oppilaiden taustassa on vain ehkä noin 10-
15%:lla.

Valmistautuessani filosofian opettamiseen
pohdin siis siihen kohdistuvia ennakkoluulo-
ja, normeja kurssien sisällöiksi ja opetuksen
toteuttamiseksi, ammattifilosofien luomia
jäsennyksiä filosofiasta, omaa työllistymistä-
ni ja sen lukiolaisjoukon olemusta, jolle tulen
opettamaan. Nämä tekijät voidaan tietysti
myös muotoilla kysymyksiksi: mitä filosofi-
an opettaminen on? Mitä filosofiasta pitäisi
opettaa? Miten filosofiaa pitäisi opettaa? Ar-
kisesti ilmaisten tiivistän nämä kaikki poh-
dinnat kysymykseksi: ”mitä minä loppujen
lopuksi yritän tehdä, kun menen 30:n
lukiolaisen eteen opettamaan filosofiaa”.

KURSSIEN SISÄLLÖT

Itse päätin valmistella neljä kurssia: pakolli-
sen kurssin + kaksi valtakunnallista syventä-
vää kurssia + yhden koulukohtaisen syventä-
vän kurssin. 1996 lisäsin vielä yhden syven-
tävän koulukohtaisen kurssin. Koulussamme

on siis tällä hetkellä tarjolla viisi kurssia filo-
sofiaa (5 x 34 tuntia).

Ensimmäinen kurssi on sisällöltään joh-
dantokurssi. Kurssi on jaettu seuraaviin aihe-
kokonaisuuksiin: johdantoa, antiikin filoso-
fit, normatiivinen etiikka ja johdatusta tieto-
teoriaan. Johdannossa pohditaan filosofian
luonnetta, mitä filosofia on ja miten filosofia
on ihmisyyteen kuuluvaa. Antiikin osiossa
tutustutaan Sokrateen ajatteluun (dialogi-
suus, kriittisyys ja hyveet), Platonin ideaop-
piin (ontologia, rationaalisuus, valtion malli)
ja Aristoteleen metafysiikkaa (syiden analyy-
si, teleologisuus). Normatiivisessa etiikassa
pohditaan aluksi käsitteitä etiikka ja moraali,
sen jälkeen tutustutaan hyve-etiikkaan, seu-
rausetiikoihin ja Kantin etiikkaan. Tietoteo-
ria osio aloitetaan Descartesin järjestelmälli-
sen epäilyn menetelmällä, seuraavaksi klassi-
nen tiedon määritelmä ja lopuksi rationalis-
min ja empirismin käsitteet. Useimmilla on
kurssikirjana Esa Saarisen Filosofia ja kurssin
runko on osittain laadittu kirjaan tehdyn
opettajan oppaan pohjalta. Kirjan tehtävä on
toimia oheislukemistona. Jaan kurssin alussa
oppilaille listan tarjolla olevista lukion filoso-
fian oppikirjoista ja oppilaat voivat hankkia
minkä tahansa kirjan. Ensisijaisesti kurssia
jäsentää ja ohjaa tunneilla tehtävät muistiin-
panot.

Toinen kurssi on käytännöllisen filosofian
kurssi: aihekokonaisuuksia ovat estetiikka
(noin 1/4), ihmiskuvat (noin 1/4), etiikka
(noin 1/4) ja yhteiskuntafilosofia (noin 1/4).
Näiden kaikkien osioiden lähestymistapa on
sellainen, että ensin osoitetaan näiden filoso-
fian osa-alueiden keskeiset kysymykset eli
mikä on se problematiikka, jonka vuoksi fi-
losofit näitä kysymyksiä pohtivat ja miksi ne
ovat filosofisia kysymyksiä. Tämän jälkeen
jokaista teemaa opiskellaan siten, että pohdi-
taan teeman kannalta keskeisiä käsitteitä. Es-
tetiikassa tämä tarkoittaa mm. käsitteitä este-
tiikka, esteettinen, kaunis, muoto, sisältö,
harmonia, taide jne. Ihmiskuvien yhteydessä
tarkastellaan käsitteitä essentia, naturalismi,
kulttuuri, eksistenssi, intentio. Etiikassa esillä
ovat käsitteet metaetiikka, etiikka, moraali,
vapaus, arvot, hyvä ja normit. Yhteiskunta-
filosofiassa tarkasteltavia käsitteitä ovat oi-
keudenmukaisuus, vapaus ja tasa-arvo. Kurs-
silla ei ole varsinaisesti käytössä mitään kirjaa.
Lukiolaiset saavat kopioida omat luento-
muistiinpanoni ja sen lisäksi annan heille lis-
tan niistä lukion filosofian oppikirjoista, jot-
ka painottuvat käytännölliseen filosofiaan.

Kolmas kurssi on teoreettisen filosofian
kurssi. Kurssin aihekokonaisuuksia ovat me-
tafysiikka, tietoteoria, tiede, logiikka ja 1900-
luvun filosofiset suuntaukset. Tarkastelutapa
on sama kuin kurssilla kaksi. Metafysiikassa
tarkastellaan ontologiaa (substanssi, realis-
min ongelma), kosmologiaa (determinismi
ja indeterminismi, kausaalisuus ja teleologi-
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suus) ja teologiaa (jumalan olemassaolo ja
sen todistaminen). Tietoteorian alussa on
väljä aatehistoriallinen lähestymistapa: ratio-
nalismin ja empirismin käsitteet tiettyjen fi-
losofien kautta (Platon, Aristoteles, Descar-
tes, Locke, Hume ja Kantin synteesi). Tä-
män jälkeen tietoteoriassa tarkastellaan to-
tuuden käsitettä (väite, totuusteoriat). To-
tuudesta siirrytään kielen ongelmaan tietä-
misessä (Wittgenstein). Tiede –osiossa lähin-
nä tutustutaan tieteiden luokitukseen (luon-
nontieteet, ihmistieteet jne.) ja yritetään
osoittaa sen yhteys metafysiikkaan ja tieto-
teoriaan. Logiikka –osio on johdatteleva, tar-
kastellaan päättelyn eri muotoja (syllogismit,
induktio, deduktio, arkikielen logiikka ja lo-
giikan yhteys kirjoittamiseen). 1900-luvun
filosofiset suuntaukset tulevat niminä esiin
(analyyttinen, fenomenologia, eksistentialis-
mi…) ja jokaisesta haetaan niitä kuvaavia
ydinvirkkeitä. Painopiste on ehkä enemmän-
kin sen osoittamisessa, miksi filosofiassa on
1900-luvulla puhuttu eri koulukunnista
(aatteellinen yhteys filosofian historiaan).
Kurssin puitteissa ei ole mitään mahdolli-
suuksia perehtyä syvällisemmin 1900-luvun
filosofiaan. Tällä kurssilla voi melko hyvin
käyttää Saarisen Filosofia kirjaa, jossa erityi-
sesti sanasto on melko painottunut teoreetti-
seen filosofiaan. Jos oppilas ei kuitenkaan ai-
emmin ole hankkinut mainittua kirjaa, niin
sitä ei tarvitse hankkia tätä kurssia varten.
Myös tällä kurssilla annan oppilaiden kopioi-
da omat luentomuistiinpanoni.

Neljäs kurssi on sisällöltään kertaava. Jos
kursseilta kaksi tai kolme on jäänyt joku tee-
ma käsittelemättä, niin siihen voidaan palata
neljännellä kurssilla. Aiemmilla kursseilla voi
jäädä teemoja käsittelemättä sen vuoksi, että
tunteja on esim. teknisistä syistä vähemmän
käytettävissä kuin normaalisti, ryhmä on hy-
vin suuri (esim. 40 oppilasta), ryhmä on hy-
vin innostunut keskustelemaan tai johonkin
teemaan kuluu aiottua enemmän aikaa. Tä-
män lisäksi neljännellä kurssilla oppilaat laa-
tivat yksin tai parin kanssa esityksen / esitel-
män valitsemastaan aiheesta. Aihe voi olla
joku perinteinen filosofinen ongelma, jota
tarkastellaan jonkun tai joidenkin klassikko-
filosofien kautta. Toinen mahdollisuus on
ulottaa filosofinen pohdinta johonkin toi-
seen kouluaineeseen tai johonkin vakiintu-
neeseen yhteiskunnalliseen toimintaan (ur-
heiluun, taiteeseen, vaihtoehtoliikkeisiin, po-
litiikkaan jne.). Melkein kaikki aiheet käyvät.
Tavoite on, että oppilas havaitsisi filosofisen
ajattelun voiman ja vapauden ja irtaantuisi
koululle tyypillisestä kaavamaisesta ajattelus-
ta. Esittelyissä pyritään seminaari-tyyppiseen
työskentelyyn: työt esitellään, ne tarkaste-
taan, niistä keskustellaan ja lopuksi vedetään
yhteen se, mikä niistä on opittavissa.

Viides kurssi keskittyy filosofisesti ajatellen
kriittisyyteen, päättelyyn, analysointiin ja ar-

gumentointiin. Kurssin henki ei kuitenkaan
ole kovin filosofinen, koska käytännössä
kurssin teema on ylioppilaskirjoituksiin val-
mistautuminen. Ja sitäkään ei tehdä vain
reaalin filosofian kysymyksiä ajatellen, vaan
tarkoitus on auttaa oppilaita valmistautu-
maan sekä reaalin humanistisen puolen ai-
neisiin (uskonto, ET, filosofia, psykologia,
historia) että äidinkielen kokeeseen. Kurssilla
opiskellaan mm. päättelyn pätevyyttä (kerra-
taan mm. ns. Humen giljotiini, induktio
jne.) tai käsitteellistä täsmällisyyttä, mutta
käytännössä se toteutetaan erilaisten harjoi-
tusten kautta. Nämä harjoitukset liittyvät
hyvinkin suoraan ylioppilaskirjoituksiin.
Oppilaat analysoivat vanhoja kysymyksiä,
laativat käsitteellisiä jäsennyksiä, analysoivat
erilaisten lehtiartikkeleiden (jotka saattaisivat
olla esim. äidinkielen aineistotehtävässä) ar-
gumentoinnin tapoja ja vakuuttavuutta.
Työmuotona ovat välillä myös väittelyt, jot-
ka omalla tavallaan tuovat vaihtelua ja ehkä
keventävät kurssia, jossa muutoin kirjoite-
taan paljon. Oppilaat eivät miellä kurssia ko-
vin filosofiseksi, ehkä johtuen juuri siitä, että
esillä on muitakin aineita kuin filosofia ja toi-
saalta he orientoituvat näiden harjoitusten
kautta jo aika voimakkaasti yo-kirjoituksiin.

Katson, että viisi kurssia filosofiaa lukiossa
on aivan riittävä määrä. Pitää muistaa, että
lukio on yleissivistävä oppilaitos ja lukiolais-
ten on saatava riittävät perustiedot myös äi-
dinkielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa
ja reaaliaineissa. Viiden kurssin puitteissa eh-
ditään hyvin käydä läpi kaikki ne filosofiset
teemat, jotka ovat lukioon sopivia ja joilla
tyydytetään myös oppilaiden filosofinen int-
ressi, niin tiedollisesti, yo-kirjoitusten kuin
jatko-opintojenkin suhteen. Omaa työpaik-
kaani en voi moittia myöskään siinä, että
olen saanut tasavertaisen mahdollisuuden
muiden reaaliaineiden kanssa opetusresurs-
seissa ja ”kilpailussa” oppilaista jatkokurssien
suhteen.

Olen melko tyytyväinen filosofian kurssi-
en sisällölliseen kattavuuteen. Tietenkin
kurssieni sisällöt voidaan kyseenalaistaa. Pai-
notetaanko historiaa vai tematiikkaa? Miksei
keskiajan filosofiaa ole enemmän? Miten ja
mitä opettaa 1900-luvun filosofiasta? Kuin-
ka hyvin perinne on tunnettava, että ymmär-
tää 1900-luvun filosofian kysymyksenasette-
lut. Voisi ajatella, että kursseja olisi tarjolla
kuusi. Olisi metafysiikan kurssi, tietoteorian
kurssi, logiikan kurssi, estetiikan kurssi, etii-
kan kurssi ja yhteiskuntafilosofian kurssi.
Ongelma on kaikille pakollinen yksi kurssi.
Mikä edellä mainituista sijoitettaisiin joh-
dantokurssiksi? Johdantokurssilla on oltava
vähän kaikkea. Sen avulla oppilaan on pys-
tyttävä luomaan jonkinlainen kokonaisval-
tainen käsitys filosofiasta. Tietysti voisi luo-
pua kaikille pakollisesta kurssista. Itse olen
kuitenkin sitä mieltä, että pakollinen kurssi

on hyvä asia. Se on hyvä asia tietysti työllisyy-
den kannalta, mutta kun etsitään ylevämpiä
perusteita, niin katson, että oppilaalle on hy-
väksi, kun hän perehtyy edes jossain määrin
länsimaisen kulttuurin ja oppineisuuden pe-
rusteisiin, ja nimenomaan filosofian otsak-
keen alla.

OPETTAMISTA OHJAAVAT PERIAATTEET

Olen yrittänyt muotoilla itselleni tiettyjä pe-
riaatteita, joihin työni lukion filosofian opet-
tamisessa perustuu. Osa näistä periaatteista
on didaktisia, osa moraalisia ja osa filosofian
luonnetta koskevia. Kuuden opetusvuoden
aikana on tietysti tapahtunut paljon. Esim.
ensimmäisen kurssin olen nyt opettanut 24
kertaa. Tällä on tietysti mm. sellainen vaiku-
tus, että työ on muokannut ajatuksiani.
Säännöllisesti toistuvat tilanteet pakottavat
tarkistamaan omia käsityksiäni siitä, mitä
yritän filosofiaa opettaessani tehdä.

YRITÄ INNOSTAA, ÄLÄ LANNISTAA

Filosofian oppitunneista olisi helppo tehdä
sellaisia, että oppilaat tuntisivat itsensä
yksinkertaisiksi ja tyhmiksi. Filosofian oppi-
tunneista voisi myös suhteellisen helposti
tehdä niin puisevia, että mielenkiinto ei var-
muudella herää. Pitää muistaa, että lähes sa-
dalle prosentille uusista lukiolaisista filosofia
on täysin tuntematon asia. Filosofiaanhan
hyvin yleisesti liitetään sellaisia adjektiiveja
kuin ”hämärää”, ”outoa”, ”kummallista”,
”sekavaa”. Jos hyväksyy tällaisen lähtökoh-
dan ja perustelee sen itselleen siten, että filo-
sofia on niin vaikea asia, että vain harva kyke-
nee sitä ymmärtämään, niin oppitunneista
tulee varmuudella raskaita myös opettajalle.
Sen jälkeen opettaja tahollaan ja oppilaat ta-
hollaan voivatkin ihmetellä, että onko filoso-
fian oppitunneissa mitään mieltä.

Ensimmäiselle kurssille osallistuvat kaikki
lukiolaiset, jotka eivät käytännöllisesti katso-
en tiedä mitään filosofiasta. Heistä ei tule yh-
den 34 tuntia kestävän kurssin jälkeen filoso-
fian hallitsevia mestareita. Asenne opetusta
kohtaan, opetusmenetelmät, kurssin sisältö
ja opetuksen tavoitteet täytyy asettaa näiden
lähtökohtien mukaan. Olen muistellut ja
pohtinut, miksi itse aikanaan innostuin filo-
sofiasta. Vastaus on, että filosofia oli hauskaa.
Se oli aivan erilaista kuin mikään siihen asti
harrastamani älyllinen asia. Se vastasi mieltä-
ni askarruttaneisiin kysymyksiin ja antoi tilaa
ajatella itse. Filosofiaa opiskellessaan koki vii-
sastuvansa ja saavansa aiemmin käsittämättö-
miltä tuntuneet eri oppiaineiden erilaiset
opit jonkinlaiseen järjestykseen. Yritän ope-
tuksessani välittää näitä tuntemuksia.

Sillä ei loppujen lopuksi ole suurtakaan vä-
liä, kuinka monta yksittäistä filosofian käsi-
tettä oppilas muistaa pakollisen kurssin jäl-
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keen (jotkut oppilaat tiivistävät filosofian
kurssin lauseeksi: ”hirvittävä määrä vieraspe-
räisiä sivistyssanoja, joita käyttämällä vaikut-
taa muka fiksummalta”) tai montako filoso-
fin nimeä tai filosofisen ajatusrakennelman
nimeä oppilas muistaa. Tämä ei tarkoita sitä,
etteivätkö nämä olisi oleellisia asioita filosofi-
aa opiskeltaessa. Tietenkin asiaan perehtymi-
nen edellyttää asian kannalta keskeisten kä-
sitteiden opiskelua ja hallintaa. Voisi jopa sa-
noa, että sen filosofia meille juuri opettaa. Fi-
losofien nimillä tai filosofisten oppien mää-
rällä ei vain ole oleellista funktiota kaikille
pakollisella kurssilla. Nimien, oppien ja kä-
sitteiden prässääminen lienee varmimpia ta-
poja lannistaa innostus. Itse yritän tehdä jon-
kinlaisen kompromissin: filosofian voima on
loogisissa ja käsitteellisesti täsmällisissä aja-
tusrakennelmissa, jotka käsittelevät elämän
kannalta keskeisiä kysymyksiä. Aluksi kui-
tenkin riittää, kun tutustuu muutamaan sel-
laiseen (esim. Platonin ideaoppi tai Aristote-
leen syiden analyysi…). Mieluummin vähän
ja perusteellisesti kuin paljon ja pinnallisesti.
Uskoakseni ne, joilla on taipumus innostua
filosofiasta, innostuvat siitä juuri tämän pe-
rusteellisuuden ja ”kiireettömyyden” vuoksi.

Kolmas ja neljäs tapa innostaa liittyvät
työskentelytapoihin. Jos joku tunnilla käsi-
teltävä teema innostaa oppilaita niin paljon,
että syntyy spontaania keskustelua, niin ”an-
nan oppilaiden viedä tuntia niin pitkälle
kuin keskustelua riittää”. Tämän edellytys
on, että kurssisuunnitelma on niin väljä, että
siihen on tuntien puitteissa varaa. Voi tieten-
kin myös ajatella, että jätetään jotakin ennal-
ta aiottua käsittelemättä. Uskon kuitenkin,
että spontaanilla keskustelulla on innostava
vaikutus ja siksi se on arvokkaampaa kuin
tiukka kiinnipitäminen opettajan laatimasta
tuntisuunnitelmasta.

Toinen keskustelevaa opetustapaa luon-
nehtiva seikka on keskustelun kunnioittami-
nen. Minut opettajana saa aina ”haastaa väit-
telyyn”. Välillä esitän asiat tarkoituksella niin
provokatiivisesti, että joku oppilas tarttuu ai-
heeseen, ”haastaa” keskusteluun ja samalla
tietysti luokan ilmapiiri terävöityy. Näin ei
tietysti käytännössä tapahdu kovin usein,
mutta silloin kun niin käy, niin tunnit ovat
hyvin onnistuneita ja mieleenpainuvia. Toi-
saalta en myöskään päästä oppilaita helpolla
silloin, kun jostakin asiasta keskustellaan. Fi-
losofian tunneille ei sovi sellainen keskustelu,
joka ymmärtääkseni edelleen luonnehtii mo-
nia oppitunteja koulussa: kysellään itsestään-
selvyyksiä ja keskustelun ääneen lausumaton
tarkoitus on ylläpitää oppilas-opettaja –suh-
detta perinteisessä auktoriteettiuskoisessa
hengessä. Keskustelujen pyrkimyksenä on
nostaa esille se, mitä oppilaat eivät asiasta
ymmärrä tai miten he asian ymmärtävät.
Vain näin kai saavutetaan todellista oppimis-
ta. Opettajan todellinen taito keskustelun

ohjaajana ja vetäjänä ilmenee silloin, kun
osallistujat kiinnostuvat ja uskaltavat sanoa
sanottavansa, ja samalla onnistutaan pysy-
mään aiheessa ja ylläpitämään sanottavan pe-
rusteltavuus.

Toinen innostamiseen pyrkivä työtapa on
kirjallisten kotitehtävien antaminen. Tämä
saattaa suomalaisen koululaitoksen läpikäy-
neen ihmisen korvissa kuulostaa paradoksaa-
liselta. Ajatukseni on seuraava: käytäntö
osoitti, että keskiverto lukiolainen toimii si-
ten, että hän ei juurikaan käytä aikaa tunnilla
opiskeltujen asioiden kertaamiseen, jos hä-
neltä ei sitä vaadita. Filosofian tunneilla pe-
rinteinen läksyjen kuulustelu ei puolestaan
oikein toimi. Se korostaa opettajan auktori-
teetin kielteisiä puolia eikä innosta keskuste-
luun. Oppilaat on kuitenkin kurssin aikana
saatava opiskelemaan filosofiaa. En missään
tapauksessa hyväksy myöskään sellaista käsi-
tystä, että lukiossa filosofian opiskelu olisi
tyhjänpäiväistä höpöttämistä. Jos muotoilee
filosofian kokeesta perinteisen koulukokeen
(selitä Platonin ideaoppi…) ja siihen yhdiste-

tään oppilaiden huono valmistautuminen,
niin tulos on surkea. Jotain muuta täytyi siis
keksiä. Oma ratkaisuni olivat kirjalliset koti-
tehtävät. Oppilaat ovat pitäneet niistä sen
vuoksi, että niiden ansiosta koe voi olla
keveämpi, ne ”pakottavat” lukemaan ja poh-
timaan, ja jokainen saa sanoa sanottavansa,
vaikka tunneilla ei haluaisikaan olla äänessä.
Annan tehtävän tai tehtäviä aina, kun joku
asiakokonaisuus on saatu opiskeltua. Olen

pyrkinyt muotoilemaan sellaisia tehtäviä,
joissa vaaditaan filosofisia hyveitä (käsitteel-
lisyys, loogisuus, täsmällisyys, luovuus) ja joi-
hin ei löydy suoraa vastausta filosofian kir-
joista. Tehtävät saa tehdä myös kaverin kans-
sa tai vaikka kotiväen kanssa. Tehtävien ensi-
sijainen funktio on edistää keskustelua ja
ajattelua ja vasta toissijaisesti toimia ”koulu-
maisena kontrollina”, sen vuoksi ei ole mi-
kään ongelma, jos oppilas tekee tehtävät ko-
tiväen tai kaverin kanssa.

Osa tehtävistä on suppeampia ja niissä vas-
taukseksi riittää, kun osoittaa oivaltavansa
mistä on kysymys. Pienehköt suppeat tehtä-
vät ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

– etsi jonkun toisen kouluaineen kirjasta
joku käsite ja sen määrittely. Arvioi tuota
määrittelyä, esim. tarvitseeko löytämäsi kä-
sitteen ymmärtämiseksi ymmärtää muita
käsitteitä. Mitä opimme tästä tehtävästä?
– sähköistä aikaamme leimaa nopeuden ja
hetkellisyyden palvonta: se mikä näkyy on
olemassa , ja se mitä ei näy ei ole. ”Keksi”

joku käsite, joka ei näy ja pohdi sen merki-
tystä. Kehen filosofiin em. ajatus saattaisi
viitata?
– keksi omasta elämästäsi esimerkki, jossa
käytät induktiivista päättelyä
– tee lista sellaisista asioista, joissa sinä olet
vakuuttunut tai hurmaantunut esteettisesti
– tee tällä viikolla joku tietoinen esteettinen
huomio
– keksi esimerkki toiminnan intentiosta.
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Toimiiko se? Onko siinä ongelmia?
– muistele tilannetta, jossa tunsit, että sinua
kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti. Mikä
tilanteessa oli epäoikeudenmukaista?
– keksi joku esimerkki yleiskäsitteistä ja
yksilöolioista

Joka kurssilla kirjoitetaan myös vähintään
yksi kotiessee, usein kaksi. Annan yleensä lis-
tan aiheista, joista saa valita mieleisensä. Osa
aiheista liittyy perinteisiin filosofisiin ongel-
miin ja osa aiheista on luonteeltaan äidinkie-
len aineiden aiheiden tyyppisiä. Aiheet ovat
mm. seuraavanlaisia:

– kirjoita tarina, jossa on eettinen opetus tai
eettinen ongelma. (1. kurssi)
– pohdi urheilun estetiikkaa / pohdi kou-
lun estetiikkaa
– voiko olla samanaikaisesti vapaa ja intohi-
moinen?
– onko lukiolaisella olemusta? Entä lu-
kiolainen eksistentialismin näkökulmasta?
– onko kaikki hauska moraalitonta, inhot-
tavaa tai laitonta? Pohdi ja perustele
– pohdi arvojen ja normien suhdetta
– pohdi omia oletuksiasi todellisuudesta.

Konkreettisuutta ja havainnollisuutta kirjoi-
tukseesi saat esim. ”ajattelemalla ääneen” tu-
levaisuuden suunnitelmiasi, joihin väistä-
mättä sisältyy metafyysisiä oletuksia:

– kausaliteetti sekä metafyysisenä että tieto-
teoreettisena ongelmana
– takaako tosiasioihin pitäytyminen objek-
tiivisuuden?
– miksi determinististä selitysmallia on vai-
kea soveltaa ihmistä koskeviin tieteisiin?
– kieltääkö tieto kaiken turvautumisen
mielikuvitukseen

YRITÄ OSOITTAA TOISINAJATTELEMISEN

MAHDOLLISUUS

”Toisin ajattelemisen mahdollisuus” on kas-
vatustavoite, jota yritän opetuksellani ja kou-
lussa olemisellani lähinnä läpäisyperiaatteella
välittää. Minulla on kaksi lähtökohtaa tälle
periaatteelle. Toinen on käytännöllinen ja
toinen filosofinen. Olen säännöllisesti saanut
oppilailta myönteistä palautetta Descartesin
järjestelmällisen epäilyn menetelmän opetta-
misesta. Palautteen myönteisyys johtuu siitä,
että oppilaat ovat kokeneet vapauttavana sen,
että kaikki se mikä vaikuttaa todelliselta, voi-
si olla toisinkin. Osaa oppilaista ajatus var-
maan ahdistaa. Osaltaan kokemus riippuu
tietysti siitä, miten tunti onnistuu: onnis-
tunko esittämään asian niin havainnollisesti,
että se todella ”ravistelee” oppilaita.

Filosofinen lähtökohta on ongelmallinen.
Mikä oikeus minulla on yrittää murtaa oppi-
laiden usein hyvin selviltä vaikuttavat käsi-

tykset ihmiselämän luonteesta ja päämääris-
tä. Näin voi todellakin sanoa. Kaikki oppi-
laat ovat pakotettuja vähintään yhdelle kurs-
sille ja voisi kysyä, eikö tuo kurssi olisi syytä
opettaa niin mitäänsanomattomasti, että mi-
kään itsestäänselvyys ei häiriinny.

Osaksi perustelen oikeuttani lapsellisen
subjektiivisesti. Minua jo omina kouluaikoi-
nani häiritsivät monet koulussa pönkitetyt
itsestäänselvyydet: ”Matti on hyvä matikassa,
ilman muuta se hakee teknilliseen korkea-
kouluun”, ”tässä luokassa on sinikeltaiset
verhot sen vuoksi, että täällä useimmin ope-
tetaan ruotsia”, ”kielten opiskelu on tärkeää
sen vuoksi, että on paremmat mahdollisuu-
det päästä ulkomaille töihin”… Perustelu on
lapsellinen siksi, että koska olen ollut koulus-
sa käytännöllisesti katsoen koko ikäni, niin
voisi kuvitella, että olen hyväksynyt kouluun
liittyvät itsestäänselvyydet, koska edelleen
olen siellä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt
vaan nuo samat itsestäänselvyydet ärsyttävät
säännöllisin väliajoin.

Todellinen perustelu on se, että kuvittelen
filosofian opiskelun muuttavan yksilön elä-
mänkulkua. Joidenkin kohdalla se tietysti
saattaa johtaa masennukseen ja synkentää
entisestään harmaata elämänkuvaa (viittaan
lähinnä siihen, että takavuosina spekuloitiin,
tekevätkö filosofian opiskelijat keskimääräis-
tä enemmän itsemurhia). Lukiolaisten koh-
dalla en usko mihinkään tällaiseen. Ei lukio-
kurssien puitteissa kukaan tai mikään pysty
vaikuttamaan niin syvästi. Ajattelen lähinnä
sitä, että parhaassa tapauksessa lukiolainen-
kin voi oivaltaa, kuinka vapaus antaa merki-
tyksiä asioille voi tehdä elämästä mielek-
käämmän tai ainakin siedettävämmän. Ku-
vittelen, että jokainen ihminen kohtaa elä-
mänsä aikana sellaisia asioita, joista on vaikea
päästä yli ilman, että kykenee antamaan asi-
oille uuden merkityksen. Merkityksen anta-
misen vapauden toivoisin heräävän oppi-
laissa tai ainakin aavistuksen siitä, jolloin se
ehkä myöhemmin elämässä tulee esiin.

Osalle oppilaista filosofiasta kiinnostumi-
nen on hetkellinen esteettinen tapahtuma,
jolla ei pidemmän päälle ole vaikutusta hei-
dän elämäänsä. Hyvin pienelle osalle oppi-
laista filosofian oivaltaminen on kuitenkin
ratkaisevaa. Mikä on opettajan osuus ja vas-
tuu siinä, että oppilaalle aukeaa kokonaan
”uusi maailma”, josta on vaikea ”palata”. Pa-
lata siinä mielessä, että oivaltamisen jälkeen
ei voi enää sanoa itselleen: ”enää en tarkastele
asioita filosofisesti”. On helppo kutsua tuol-
laista oivaltamista vaikkapa ”vapautumiseksi
itse aiheutetusta alaikäisyyden tilasta”, mutta
käytännössä se on ongelmallista esimerkiksi
siksi, että oppilaiden vanhemmille asia saat-
taa olla täysin tuntematon.

KURSSEILLE YHTEISET SISÄLLÖLLISET

TEKIJÄT

Pidän kaikilla viidellä filosofian kurssilla kol-
mea samaa lähestymistapaa filosofiaan yllä.
Ne voi nimetä filosofian historiaksi, filosofi-
an osa-alueiksi ja ajattelun taidoksi. Ensim-
mäisen kurssin alussa käymme nämä lähesty-
mistavat perusteellisesti lävitse ja muiden
kurssien alussa kertaamme ne.

Filosofian historia tarkoittaa yksinkertai-
sesti sitä, että kursseilla ei missään vaiheessa
unohdeta filosofian historiallista näkökul-
maa. Ensimmäisellä kurssilla käymme läpi fi-
losofian syntymisen antiikin Kreikassa, tote-
amme sen länsimaisuuden, sijoitamme filo-
sofian ”historiallisiin aikakausiin” (antiikki,
keskiaika, uusi aika: renessanssi, valistus…),
opiskelemme Sokratesta, Platonia, Aristote-
lestä, Descartesia ja Kantia. Muilla kursseilla
filosofian historiallinen kokonaisjäsennys ei
enää tule esille, mutta joka kurssilla perehdy-
tään kuitenkin ns. klassikkofilosofien ajatuk-
siin, ja näin filosofian historia on koko ajan
läsnä muistuttamassa siitä, että jo kauan ai-
kaa sitten eläneiden filosofien sanat eivät
vanhene ja toisaalta filosofiset kysymykset
ovat eläneet perinteensä kautta. Toisella
kurssilla perehdytään Platonin, Kantin,
Kierkegaardin, Nietzschen ja Sartren ajatuk-
siin, myös G.E. Moore ja G.H von Wright
tulevat lyhyesti esiin. Kolmannen kurssin fi-
losofeja ovat Tuomas Akvinolainen, Marx,
Platon, Hegel, Berkeley, Descartes, Locke,
Hume, Kant ja Wittgenstein. Neljännellä
kurssilla on voitu tarkastella edellä mainittu-
jen filosofien ajatusten lisäksi sellaisten filo-
sofien ajatuksia kuin Spinoza, Schopenhau-
er, Leibniz… tai perehtyä johonkin aattee-
seen kuten marxilaisuus, stoalaisuus, epiku-
rolaisuus…

Toinen kaikille kursseille yhteinen sisällöl-
linen tekijä on filosofian osa-alueet. Ensim-
mäisen kurssin alussa käymme hyvin perus-
teellisesti läpi jaon teoreettiseen filosofiaan
(metafysiikka, logiikka ja tietoteoria) ja käy-
tännölliseen filosofiaan (estetiikka, etiikka ja
yhteiskuntafilosofia) sekä ne kysymykset, joi-
ta kyseiset tutkimuksenalueet tarkastelevat.
Filosofian osa-alueet kerrataan jokaisen kurs-
sin alussa (n. 1/2-tuntia) ja sen jälkeen tode-
taan, mihin alueisiin alkamassa oleva kurssi
keskittyy. Menettelyni saattaisi antaa kaava-
maisen kuvan filosofiasta tai kaventaa oppi-
laiden käsityksiä filosofiasta. Perustelen toi-
miani siten, että joillakin oppilailla edellisestä
filosofian kurssista on saattanut kulua lähes
vuosi, ja tuona aikana hän on opiskellut val-
tavan määrän kaikkea muuta. Kun tähän vie-
lä lisätään sirpalemainen lukujärjestys, niin
useimmiten yksittäisten oppituntienkin
aloittamisen suurin ongelma on se, että oppi-
laat eivät ehdi tai kykene orientoitumaan
kymmenessä minuutissa uuteen aineeseen.
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Filosofian osa-alueiden säännöllinen kertaa-
minen auttaa oppilaita orientoitumaan (”ai
niin, tämä oli tätä…”) ja se auttaa jäsentä-
mään käsiteltävää oppiainesta. Uskon, että
oppilaat elävät valtavassa informaatiovirrassa
ja siksi tarvitaan aineksia, joilla luodaan
jäsennyksiä ja annetaan aikaa asettua kulloi-
seenkin virran pyörteeseen.

Kolmas kurssien yhteinen lähtökohta on
filosofian käsittäminen ajattelun taidoksi;
tietysti voisi puhua myös filosofisesta ajatte-
lusta. Jokaisen kurssin tavoite on saada oppi-
laat ajattelemaan taitavammin. Tällä tarkoi-
tan seuraavia ajattelussa esille tulevia piirteitä:
käsitteellisyys, täsmällisyys, loogisuus ja kriit-
tisyys. Käsitteellisyys on oikeastaan koko lu-
kio-opiskelujen perimmäinen tarkoitus. Mi-
hin tahansa oppiaineeseen vihkiytyminen ja
siinä menestyminen edellyttää korkeita käsit-
teellisiä kykyjä. Samoin on tietysti myös
”vain” äidinkielen laita. Konkreetti esimerk-
ki on äidinkielen ylioppilaskirjoitus. Asiaa
tutkimatta uskallan väittää, että lukion filo-
sofian kursseilla menestyneet kirjoittavat
poikkeuksetta hyvin myös äidinkielen. Täs-
mällisyyden vaatimus tukee käsitteellisyyttä:
filosofian kursseilla pyritään kirjoittamaan
hyvää ja täsmällistä suomen kieltä.

Vaikka emme kursseillani juurikaan har-
joittele formaalista logiikkaa, niin loogisuu-
den vaatimus on koko ajan opiskelussa mu-
kana. Useimpien filosofisten oppien ymmär-
täminen vaatii loogisia kykyjä. Toisaalla loo-
gisuuden vaatimus tulee esiin oppilaiden kir-
joittaessa. Hyvän filosofian essee-vastauksen
vaatimus on, että kykenee pätevästi peruste-
lemaan käsityksensä. Tämä tietysti edellyt-
tää, että oppilaille annetaan sellaisia aiheita,
että he pääsevät harjoittamaan ajattelun tai-
toaan. Sen kaltaiset tehtävät, joissa pitää tois-
taa kirjassa olleet asiat, eivät tietenkään palve-
le kovin hyvin tätä tavoitetta.

Kriittisyys on tavoite, jota voisi luonnehtia
käsitteillä itsevarmuus, luovuus ja ihmettely.
”Keskiverto” lukiolainen on arka, ei häm-
mästele mitään ja kuvittelee, että oppimisessa
on kysymys kirjojen ulkoluvusta. Tavoittee-
ni on, että oppilas filosofian tuntien avulla
oppisi rakentavalla tavalla ajattelemaan kriit-
tisemmin. Tätä olisi se, jos hän uskaltaisi aja-
tella itsenäisemmin, luottaa ajatuksiinsa ja
pohtia ajattelemaansa. Oppimiseen, tietoon
ja koko maailmaan voi suhtautua ajatuksen
avulla aktiivisesti, sen sijaan että rimpuilee
vastahakoisesti ja pelokkaasti informaation
virrassa.

ARVIOINTI

Arvioin oppilaiden oppimista ja opettami-
seni onnistumista erilaisin kriteerein. Perin-
teinen tapa on toimia kuten koulussa usein
toimitaan: pidetään kokeita ja annetaan niis-
tä arvosana. En pidä perinteisiä kokeita ko-

vin onnistuneena arviointikriteerinä lukion
filosofiassa. Koska teetän kirjallisia kotitehtä-
viä, niin olen vähentänyt kokeiden painoar-
voa kurssiarvosanaa määrättäessä. Koe toimii
kohtuullisen hyvin, jos sillä mitataan asioi-
den toistamista. Vaativat, moniulotteiset
pohdintaa vaativat tehtävät eivät oikein sovi
sen vuoksi, että koulussa on vain kaksi tuntia
aikaa tehdä koetta, ja siinä ajassa asiat oival-
taneellekin lukiolaiselle saattaa käydä niin,
että hän ei ehdi kunnolla vastata.

Ensimmäisen kurssin kokeeseen laitan
aina joitain sellaisia kysymyksiä, joihin kaikki
osaisivat vastata ja he läpäisisivät kurssin.
Tyypillinen tällainen kysymys on seuraava:
mitkä ovat filosofian osa-alueet ja niiden tut-
kimuskohteet? Joukossa on aina niitä, joita ei
saa innostumaan filosofiasta vaikka mitä te-
kisi. Edellä mainitun kaltaiset kysymykset
ovat tavallaan heitä varten. Vaikka ei ymmär-
täisi filosofiasta mitään, niin katson, että lu-
kiolaisella on oltava edes toistamisen tasolla
tieto siitä, että logiikka on filosofian osa-alue,
joka tutkii pätevää päättelyä, etiikka tutkii oi-
kean ja väärän kysymyksiä jne. Yleensä koti-
tehtävien ja vaativampien koekysymysten
kautta erottuvat ne, joilla on oivallusta ja
kiinnostusta. Ensimmäisen kurssin tavoite
on antaa oikea kuva filosofiasta ja saada oppi-
laat innostumaan, sen vuoksi filosofian sisäl-
löllisen aineksen määrällinen hallitseminen
ja sen arviointi ovat toissijaisia tekijöitä.

Pidän kokeita myös toisella ja kolmannella
kurssilla. Neljäs ja viides kurssi arvioidaan
muiden kirjallisten näyttöjen perusteella ja
arvosana on hyväksytty. Toisen ja kolman-
nen kurssin kokeet painottuvat käsitteiden
hallintaan. Kokeessa on yleensä yksi essee-
tehtävä (saa valita muutamasta) ja muut ky-
symykset ovat kurssin keskeisen käsitteistön
määrittelemiseen liittyviä pienempiä tehtä-
viä. Syventävillä jatkokursseilla keskeinen ta-
voite tietysti on, että ymmärrys filosofiasta li-
sääntyy, ja se ilmenee käsitteistön hallitsemi-
sena, asioiden ja historian jäsentämisenä,
täsmällisyytenä, loogisuutena ja perusteelli-
suutena.

Yksittäisillä kursseilla täytyy tietysti olla
selvät arviointiperusteet. Olen kuitenkin
miettinyt filosofian asemaa lukiossa laajem-
minkin ja asettanut itselle sitä kautta muuta-
mia tavoitteita, jotka luovat työn mielekkyy-
delle puitteet.

Ylioppilaskirjoitukset ovat tietysti tekijä,
joka täytyy ottaa huomioon. Käytäntö on
osoittanut, että filosofian kysymyksiin ei vas-
tata kovin laajasti, vaikka koulumme filosofi-
an kurssien määrä ja opetus antavat siihen
varmuudella edellytykset. Olen selittänyt tä-
tä ”ongelmaa” itselleni siten, että filosofian
kysymyksiin valmistautuminen ja vastaami-
nen on melkoinen riski. Kysymykset saatta-
vat aiheiltaan vaihdella laidasta laitaan ja ai-
neessa menestynytkin oppilas saattaa har-

hautua vastauksessaan väärään suuntaan.
Reaalin koe on mielestäni monella tapaa epä-
tasainen. Esimerkiksi uskonnossa ja histori-
assa (lakitieto, talous) on kysymyksiä, joihin
valmistautumiseen riittää aktiivinen median
seuraaminen ja tuloksena saattaa olla varsin
kohtuulliset pisteet. Joissakin aineissa puoles-
taan hyvän vastauksen laatiminen osoittaa jo
yliopistossakin approbatur-tason asioiden
hallintaa, esimerkiksi fysiikassa ja kemiassa.

Ylioppilaskirjoitukset eivät kuitenkaan oh-
jaa työtäni kovin paljon. Näen filosofian roo-
lin paljon laajemmin. Pyrin opetuksessani
integroimaan filosofiaa muihin oppiaineisiin
niin paljon kuin mahdollista. Filosofia voi
toimia kokoavana voimana, jonka avulla op-
pilas jäsentää maailmankuvaansa ja elämän-
katsomustaan. Kun tähän vielä lisätään filo-
sofian ajattelun terävyyttä ja pätevyyttä voi-
mistava vaikutus, niin silloin filosofia var-
muudella edistää oppilaan opintoja kaikissa
kouluaineissa ja sitä kautta filosofian opiske-
lu parantaa välillisesti oppilaan menestystä
myös muissa ylioppilaskirjoitusten aineissa.

Katson onnistuneeni työssäni tähän men-
nessä kohtuullisen hyvin. Filosofian toisen
kurssin on vuosittain valinnut noin 65-75
oppilasta eli noin 60-70%. Kolmannelle
kurssille on osallistunut noin 40-50 oppilasta
ja kahdelle viimeiselle kurssille noin 20-30
oppilasta. Johtopäätös on, että mitä syvälli-
semmin filosofiaan perehdytään, sen vähäi-
semmäksi käy kiinnostuneiden joukko. Osa
oppilaista on tietenkin kursseilla se vuoksi,
että joku kurssi on ollut pakko valita ja filo-
sofia on siinä lukujärjestyksen paikassa ollut
pienin paha.

Kun ajattelen tekstin alussa kertomaani
von Wrightin kommenttia, niin voin yhtyä
siihen. Filosofiasta todella kiinnostuneiden
määrä on melko pieni. Onneksi heitäkin
kuitenkin on. Omalla kohdallani tuloksena
on ollut kerran valtakunnan parhaat vastauk-
set reaalin filosofian kysymyksiin ja muuta-
mat oppilaat ovat aloittaneet filosofian opin-
not yliopistossa. Tällaiset tapaukset ovat pal-
kinto opettajan työstä. En tarkoita sitä, että
kuvittelisin opettaneeni näille kyseisille oppi-
laille jotakin ensiluokkaisen arvokasta tai että
opetukseni olisi jotenkin poikkeuksellisen
hyvää. Kyse on siitä, että olen voinut olla tar-
joamassa heille mahdollisuutta tutustua filo-
sofiaan, he ovat innostuneet siitä ja se toivot-
tavasti rikastuttaa heidän elämäänsä ja vie sitä
hyvään suuntaan. Itse sain mahdollisuuden
tutustua filosofiaan vasta 25-vuotiaana. Mi-
nusta on hienoa, että nykynuorilla on se
mahdollisuus jo lukiossa. Opettajan tehtävä
on tarjota mahdollisuus innostua ja oivaltaa,
enempää ei voi juurikaan tehdä.


