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pohdiskeluun on. Suurin osa oppilaista on
jostain tältä väliltä. Jokainen tulisi ottaa huo-
mioon, jokaiselle pitäisi saada jonkinlainen
näkemys filosofiasta, parhaimmillaan jopa
kiinnostus.

Lukion filosofian opetuksen suuri kysy-
mys on, miten saada mahdollisimman moni
huomaamaan, kuinka antoisaa ja jopa hyö-
dyllistä filosofia voi olla. Motivointi voidaan
hoitaa kahdella akselilla: toisaalta filosofia si-
nänsä voi tarjota elämyksiä ja viihtymistä. Se
on hauskaa. Toisaalta pitäisi saada esiin se
hyöty, mikä filosofian opiskelusta on elämän
hallintaan nähden ja myös muiden oppiai-
neiden opiskelussa. Se voi antaa myös juuri
niitä taitoja, joita nykypäivän työelämä odot-
taa: luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja
yhteistyötaitoja. Jos saamme oppilaat va-
kuuttuneiksi näistä hyödyistä, lukiofilosofian
tulevaisuus on valoisa.

Opiskelijoilla on oma elämänsä, omat
nuorisokulttuurinsa, oma musiikkinsa ja
harrastuksensa. Filosofialla ei pahimmillaan
ole mitään tekemistä tämän elämän ja maail-
man kanssa. Parhaimmillaan kaikki opetet-
tavat teoriat kytkeytyvät siihen, ja ne antavat
jäsentäviä kehikoita nuorten ajatuksille.
Opetus ei jää 45 minuutin rupeamiksi luo-
kan seinien sisälle, vaan filosofia alkaa elää.
Teorioille löytyy sovelluskohtia yhä uusista
tilanteista, elokuvista, ongelmista. Parasta
kurssipalautetta on ”Kurssi antoi pohdis-
keltavaa monelle sateiselle illalle Cafe Espla-
nadissa”.

Monet filosofit kirjoittavat kuivaa tekstiä.
Itse teoriatkin ovat usein abstrakteja ja itse-
riittoisia. Vaatii suurta motivaatiota lähteä
perehtymään niihin ihan sellaisenaan. Yhtä
hyvin vaatii motivaatiota kuunnella opetta-
jan opetusta erilaisista filosofeista ja -ismeis-
tä, jos niiden ainoa arvo on ”tarjota filosofista
yleissivistystä”. Teoriat ja ajatusrakennelmat
voi kuitenkin liittää oppilaiden maailmaan.
Jos eteen tulee teoria, jolle sitä ei pysty teke-
mään, on syytä miettiä pitäisikö sitä opettaa
laisinkaan. Onko arvoa tietää jokin filosofi-
nen ajatusrakennelma irrallisena kaikesta
muusta?

Arvokasta on, jos  kouluopetuksen avulla

Lukion filosofian opettamista ja opiskelua
 leimaa kolme seikkaa:

1. Se tapahtuu nimenomaan lukiossa, ei
esim. yliopistossa.
2. Se on nimenomaan opettamista, ei esim.
jutustelua tai psykoterapiaa.
3. Se on nimenomaan filosofian opettamis-
ta/opiskelua siihen liittyvine erityispiir-
teineen, ei esim. psykologiaa tai historiaa.

Hieman pelkään, että mikään näistä edellä
mainituista seikoista ei ole vieläkään itsestään
selvyys. Kohta 1 voi olla hieman hämärä yli-
opistofilosofeille ja juuri valmistuneille. Heil-
lä saattaa olla taipumus tuoda yliopistollinen
filosofia ja yliopistolliset opetusmenetelmät
sellaisenaan suoraan lukioon.

Osittain koulumaailmassa saattaa olla vielä
sitä ajatusta (kohta 2), että filosofia ei ole
kouluaine muiden joukossa, vaan kivaa ren-
toutumista ”oikean opiskelun” lomassa. Pa-
kollinen kurssi tarjotaan ehkä vasta abituri-
enteille, jotka voivat osoittaa kypsyyttään fi-
losofisten pohdiskeluiden parissa. Samalla
kurssi helpottaa heidän paineitaan ennen yli-
oppilaskirjoituksia. Opettaja-lehden pääkir-
joituksessakin iloittiin aikanaan, että lukioon
tulee yksi pakollinen kurssi filosofiaa, se voisi
kuulemma auttaa lukiolaisia mielentervey-
dellisesti.

Kohta 3 voi olla haasteellinen monille lu-
kion opettajille, jotka saavat filosofian ope-
tustehtävät pääaineenaan uskonto/psykolo-
gia tai historia. Ero omaan pääaineeseen olisi
tehtävä.

FILOSOFIAN OPETTAMINEN LUKIOSSA

Lukion filosofian opetus/opiskelu ei ole yli-
opistofilosofiaa. Lukiolaiset ovat 15-19-vuo-
tiaita. He eivät ole tulleet lukioon erityisesti
filosofiaa opiskelemaan. Päinvastoin, filoso-
fia on heille luultavasti oudoin aine, he tietä-
vät siitä vain huhupuheiden perusteella. Jul-
kisuudessa esitetty filosofian kuva on melko
epämääräinen populaarifilosofeineen ja toi-
saalta vaikeita sanoja käyttävine snobeineen.
Filosofia on psykologian ohella ainoa aine,
jota he eivät ole peruskoulussa opiskelleet
(harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta). Ar-
kipäivän psykologia on heille jollain lailla
tuttua, mutta filosofia useille mysteeri.

Lukioon tulee n. 60% ikäluokasta, hyvin
erilaisin motiivein ja erilailla kypsinä. Toiset
asettuvat takariviin lukemaan iltapäivälehtiä,
kenties salaa hieman kiinnostuneina, mutta
pyrkien osoittamaan omaa välinpitämättö-
myyttään. Monissa piireissä koulun arvostus
ei ole korkealla, etenkään tuossa iässä. Jotkut
oppilaat taas toivovat pääsevänsä pian skeit-
tailemaan, kuuntelemaan rappia ja tanssi-
maan breakdancea. Lukio on pakollinen vä-
livaihe, ja lukion pakollinen kurssi merki-
tyksetön 1/75-osa kursseista.

Sitten ovat toisaalta ne, jotka ovat kiinnos-
tuneita itsensä kehittämisestä, ajattelemisesta
ja keskustelusta. Heillä on ehkä jo hieman ai-
heen tuntemusta, he ovat lukeneet ainakin
alun Sofian maailmasta, jonka he ovat saa-
neet vanhemmiltaan lahjaksi. Herman Hesse
saattaa olla tuttu, joku on innostunut peräti
Nietzschestä. Intoa, tarmoa ja kykyjäkin
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kirjallisuus, elokuvat ja oman elämän tilan-
teet aukeavat uudella tavalla. Jos teorioita so-
velletaan esim. kulttielokuva Matrixiin, ne
alkavat elää aivan uudella tavalla. Elokuva saa
uutta syvyyttä filosofiasta ja toisaalta filosofi-
an teoriat on helppo omaksua sen kautta.
Myös yhteys omaan elämään voi syntyä
näin. ”Hei, elämä Matrixissahan on kuin elä-
mä Platonin luolassa, harhamaailmassa.”
”Descarteshan on oikeassa, emme voi tietää
mitään muuta varmasti kuin oman olemas-
saolomme, se kävi leffasta selville.”  ”Mitä jos
mekin elämme Matrixin tietokoneohjelmas-
sa? Mistä voimme tietää, ettemme elä?”
”Mistä Neo voi olla varma, että hänen uusi
todellisuutensa on oikea todellisuus? Hän-
hän joutuu joka tapauksessa elämään omien
havaintojensa perusteella fenomenaalisessa
maailmassaan!” Platonin, Descartesin, Kan-
tin ja muiden filosofien ajatuksille löytyykin

käyttöä. Ne ovat kiehtovuutensa lisäksi hyö-
dyllisiä.

FILOSOFIAN OPETTAMINEN LUKIOSSA

Keskustelu on osittain jopa itseisarvoista,
mutta filosofian opettamisessa kyseessä ei
kuitenkaan ole ajanviete vaan opiskelu ja
opettaminen. Opettajan täytyy pitää huoli
keskustelun tasosta. Käytettyjen puheenvuo-
rojen tulisi olla hyvin perusteltuja. Toisaalta
lukioikäisen itsetunnon kasvattaminen on
tärkeää. Opettajan taitojen osoitus on se,
miten hyvin hän osaa tasapainoilla näiden
kahden asian välillä. Hänen pitäisi osata oh-
jata oppilaiden keskustelua niin, että hyvät
argumentit nousevat esiin, mutta ketään ei
kuitenkaan leimata huonoksi oppilaaksi.

Kyseessä on jutustelun sijaan opettaminen
myös siinä mielessä, että oppilaiden on saata-

va tunneilta filosofisia faktoja. Heidän on
tunnistettava ja ymmärrettävä teoriat, heidän
on tunnettava filosofien nimet. Heidän pitäi-
si saada jonkinlaiset valmiudet myös vastata
ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa filosofi-
an kysymyksiin, joissa vaaditaan tarkkoja tie-
toja. Yo-kirjoitusten vaikutus opetusta ohjaa-
vana tekijänä on suuri.

Filosofian ei ole syytä ottaa roolia, jossa
kypsyneet abiturientit keskenään käyvät vii-
saita keskusteluita. Kun kyseessä on aine,
joka on luonteeltaan tiedon ja todellisuuden
olemukseen ja hyvän elämän perusteisiin pu-
reutuva, on syytä tarjota sitä lukiolaisille heti
alusta alkaen. Sen sijaan, että odottaisimme
16-vuotiaiden varttumista 18-vuotiaksi, me
voimme olla vahvasti mukana auttamassa
opiskelijoita siinä lukioajan prosessissa, jossa
he kypsyvät ajattelijoina ja ihmisinä.

FILOSOFIAN OPETTAMINEN LUKIOSSA

Filosofia poikkeaa luonteeltaan monista
muista kouluaineista. Enemmän kuin aineet
yleensä filosofia on taitoaine. Samalla kun
opetetaan filosofista yleissivistystä, opetetaan
filosofoimaan. Filosofian kurssi on luokan
yhteinen prosessi, jossa omia kokemuksia ja
mielipiteitä peilataan teorioihin. Hallitun
keskustelun avulla omat ajatukset tarkentu-
vat. Samoin kuin kykyjään juoksijana, voi
myös kykyjään ajattelijana parantaa harjoit-
telemalla. Kun tehdään miksi-kysymyksiä,
vertaillaan, perustellaan ja tehdään johtopää-
töksiä, saadaan tällaista harjoitusta.

Filosofian luonne taitolajina johtaa myös
siihen, että pelkkä faktojen ja teorioiden
luetteleminen ei riitä. Matematiikkaakaan ei
opeteta niin, että oppilaille kerrotaan mitä
derivointi on, ja sitten siirrytään integroin-
tiin. Parhaat oppimistulokset on saavutettu
niissä maissa, joissa edetään hitaasti ja perus-
teellisesti. Samoin on filosofiassa. Utilitaris-
mia ei opi niin, että opettaja kertoo mitä uti-
litarismi on, ja sitten siirrytään Kantin
moraalifilosofiaan. Samoin kuin derivointia,
on utilitarismiakin opittava soveltamaan.
Ensin helppo sovellustehtävä, sitten vaike-
ampi. Sitten ehkä lisää syventävää teoriaa,
sitten lisää soveltavia harjoituksia.

Tämä vie aikaa. Samoin vie aikaa se, että
oppilaat tekevät näitä soveltamistehtäviä
ryhmäpohdiskeluina, jotka sitten vielä pure-
taan yhdessä. Mutta oppiminen vaatiikin ai-
kaa. Jos ykköskurssilla käydään pikaisesti läpi
kaikki Anaksimandroksesta Derridaan, käy
helposti niin, että mitään ei oikeasti opita, ei
ainakaan sisäistetä ja ymmärretä. Ja ymmär-
täminen on filosofian opiskelussa kaiken pe-
rusta. Siihen päästään, kun karsitaan ainesta,
ja keskitytään oleelliseen. Filosofian opiske-
lussa päteekin sanonta: ”Vähemmän on
enemmän”.


