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15.45–16.15	Ryhmäkokeet	katsomusaineissa				
Tanja	Halonen,	Kristiina	Holm	&	Vesa	Åhs	/	Helsingin	normaalilyseo		
	
	
	
ABSTRAKTIT	
	
Tuukka	Tomperi	/	Tampereen	yliopisto	
Emotionaalis-intuitiivinen	koira	ja	filosofoiva	häntä?	Psykologian	duaaliprosessiteoriat	 ja	peda-
goginen	filosofia					
	
Otsikko	viittaa	 Jonathan	Haidtin	 tunnettuun	sosiaali-intuitionistiseen	teoriaan	moraaliarvostelmi-
en	(moral	judgment)	synnystä	(Haidt	2001;	2012).	Sen	mukaan	normatiiviset	(eettiset,	poliittiset)	
arvostelmamme	muodostuvat	tyypillisesti	intuitiivisesti,	ja	rationaalinen	ajattelu	toimii	vain	niiden	
jälkikäteisenä	oikeuttajana.	Haidtin	omaa	tokaisua	käyttäen	järki	ei	ole	tavallisesti	arvioiva	tuomari	
(kuten	vaikkapa	filosofian	historiassa	on	usein	ajateltu)	vaan	puolustusasianajaja,	joka	rationalisoi	
edeltäville	 intuitiivisille	 moraalikäsityksillemme	 perusteita.	 Intuitiivisten	 vaikutelmiemme	 muut-
taminen	on	lisäksi	vaikeaa,	järjen	hännän	ei	ole	helppo	heiluttaa	emotionaalis-intuitiivista	koiraa.	
Haidtin	 näkemys	 kytkeytyy	 psykologisiin	 tutkimuksiin	 ja	 teorioihin	 kognitiivisesta	 duaaliproses-



soinnista	eli	spontaanin/autonomisen	ja	reflektiivisen/tietoisen	kognitiivisen	prosessin	suhteesta.	
Ne	tunnetaan	parhaiten	nobelisti	Daniel	Kahnemanin	 (2011)	 tutkimuksista,	 jotka	ovat	käsitelleet	
arvostelmien	muodostamista	ja	päätöksentekoa,	mutta	ne	edustavat	psykologiassa	laajasti	jaettua	
käsitystä	 rationaalisuuden	 rajallisuudesta,	 joka	on	alun	perin	esitetty	 tutkimuksissa	 jo	 vuosikym-
meniä	 sitten	 (Stanovich	 2009;	 2011).	 	 Myös	 lasten	 ja	 nuorten	 filosofoinnin	 pioneerin	Matthew	
Lipmanin	 kasvatusfilosofian	 keskiössä	 on	 “arvostelman”	 (judgment)	 käsite	 ja	 arvostelmien	muo-
dostaminen	(Lipman	2019).	Lipman	pitää	filosofisen	ajattelun	harjoittelua	parhaana	keinona	kriit-
tisen	ajattelun	oppimiseen.	Kriittisen	ajattelun	filosofinen	tukeminen	(yhdessä	luovan	ja	huolehti-
van	ajattelun	kanssa)	vahvistaa	reflektiivistä	arvostelukykyämme.	Moniulotteisen	ajattelun	 ja	hy-
vän	arvostelukyvyn	kehittyminen	filosofianopetuksen	tavoitteena	voidaan	yhdistää	myös	suoma-
laisten	 opetussuunnitelman	 perusteiden	 kuvaamaan	 laaja-alaiseen	 osaamiseen,	 johon	 kuuluvat	
muun	muassa	monitieteinen	analysointi	ja	arviointi	sekä	perusteltujen	eettisten	käsitysten	(arvos-
telmien)	muodostaminen	ja	niiden	mukainen	toiminta.	Pohdin	esityksessä,	onko	pedagogisen	filo-
sofian	 näkemys	 arvostelukyvyn	 tukemisesta	 ristiriidassa	 psykologisten	 duaaliprosessiteorioiden	
kanssa	vai	voidaanko	ne	sovittaa	yhteen.	Miltä	pedagoginen	filosofointi	näyttää	duaaliprosessiteo-
rioiden	näkökulmasta,	entä	toisin	päin?	Mitä	filosofianopetuksen	kannattaa	ottaa	opikseen	duaa-
liprosessiteorioista?	
	
	
Eelis	Mikkola	/	Helsingin	kaupunki		(Alppilan	lukio)	
Laaja-alaiset	tavoitteet	filosofiaa	lapsille	ajattelun	näkökulmasta			
	
Uudessa	lukion	opetussuunnitelmassa	(LOPS	2019)	laaja-alainen	osaaminen	edustaa	suurta	muu-
tosta.	Oppiaineiden	omien	tavoitteiden	ja	sisältöjen	lisäksi	opettajien	täytyy	tulevaisuudessa	huo-
mioida	myös	yhteiset	tavoitteet	opintojaksoja	järjestettäessä.	LOPS	(2019)	vaatii	myös,	että	laaja-
alainen	 osaaminen	 arvioidaan	 osana	 kunkin	 opintojakson	 arviointia,	 josta	 annetaan	 tarkentavia	
linjauksia	opetuksen	järjestäjien	omissa	opetussuunnitelmissa.		Arvioinnin	osalta	muutos	on	valta-
va.	Uusina	arvioitavina	 sisältöinä	ovat	mm.	opiskelijoiden	sosiaaliset	 taidot,	 kielitietoisuus,	eetti-
nen	toimijuus,	demokratiataidot	ja	uudistumiskyky.	On	epäselvää,	miten	osaamista	suhteessa	näi-
hin	asioihin	testataan	yleisesti	käytössä	olevin	menetelmin.	Avoinna	on	myös,	miten	laaja-alaisen	
osaamisen	 eri	 osa-alueita	 kehitetään	 LOPS:ssa	 mainittujen	 muiden	 tavoitteiden	 rinnalla.	 Pelkkä	
kirjaaminen	ja	vaatimus	opetussuunnitelman	tasolla	ei	takaa	vielä,	että	näin	laaja	muutos	tapah-
tuu	käytännön	tasolla.	On	mahdollista,	että	arviointi	ja	pedagogiikka	pysyvät	pitkälti	samana	kuin	
aiemmin.	 	 	Laaja-alaisten	taitojen	toteutumiseksi	voi	asettaa	kolme	kriteeriä:	1.	 laaja-alaisten	ta-
voitteiden	tulee	olla	käsitteellisesti	selkeät,	2.	tavoitteiden	tulee	olla	ainakin	osittain	mitattavissa	
ja	 3.	 tavoitteisiin	 liittyviä	 taitoja	 sekä	 sisältöjä	 tulee	 olle	mahdollista	 kehittää	 lukiossa.	 Jos	 joku	
näistä	 kriteereistä	 ei	 toteudu,	 ei	 voi	 tapahtua	 todellista	 uudistusta	 lukiokoulutuksessa.	 	 	 Laaja-
alaisia	taitoja	ja	asettamiani	kriteereitä	voi	lähestyä	Matthew	Lipmanin	aloittaman	filosofiaa	lapsil-
le	 (FILA)	 ajattelun	 näkökulmasta.	 Lipmanin	 teos	 Ajattelu	 kasvatuksessa	 (2003)	 antaakin	 selkeän	
teoreettisen	taustan,	jota	vasten	LOPS:n	käsitteitä	voi	tarkastella	niissä	kohdin	kun	ne	ovat	moni-
tulkintaiset	 ja	 epäselvät.	 FILA:a	 on	 pedagogisena	 menetelmänä	 tutkittu	 kansainvälisesti	 useissa	
empiirisissä	 tutkimuksissa,	 jotka	 antavat	 lupaavan	 kuvan	 sen	 mahdollisuuksista.	 FILA	 tarjoaakin	
lähtökohdan	 lukion	 uuden	 opetussuunnitelman	 laaja-alaisten	 tavoitteiden	 saavuttamiseen,	 niin	
filosofiassa	ja	elämänkatsomustiedossa	kuin	muissakin	oppiaineissa.	
	
	
	



Arto	Mutanen	/	Maanpuolustuskorkeakoulu	(Merisotakoulu)	
Filosofian	opetuksesta		
	
Filosofia	 lienee	 oppiaine,	 johon	opetussuunnitelman	perusteissa	 käyttöön	 otettavat	 laaja-alaiset	
osaamisalueet	soveltuvat	luontevasti.	Filosofian	luonne	yleisenä	sivistysaineena	kehittää	”opiskeli-
jan	vuorovaikutusosaamista	sekä	kasvua	sivistyneeksi,	vastuulliseksi	ja	yhdenvertaisuutta	kunnioit-
tavaksi	kansalaiseksi”,	mitä	tukee	filosofian	ytimeen	kuuluva	keskustelevuus	(dialogisuus)	ja	hyvän	
argumentaatiotaidon	painotus.	Kuitenkin	asetettaessa	oppiaineelle	yleisiä	tavoitteita,	tulee	samal-
la	pohtia	oppiaineen	luonnetta	laajemmin.	Hintikka	(1986)	luonnehtii	filosofian	tehtäviä,	joita	hä-
nen	mukaansa	ovat	tieteellinen	tutkimus	filosofian	alalla,	filosofian	opetus,	filosofian	yleinen	kult-
tuuritehtävä	ja	apu	erityistieteiden	periaate-	ja	metodiongelmiin.	Artikkelissaan	Hintikka	luonneh-
tii	näiden	eri	tehtävien	kiinteää	keskinäisyhteyttä.	Lukion	opetus,	vaikka	perustuukin	tieteelliseen	
tutkimukseen,	on	tosiasiallisesti	etäällä	ns.	akateemisesta	filosofiasta.	Laaja-alaisten	osaamisaluei-
den	painotukset	tuovat	esiin	Hintikan	esittämistä	tehtävistä	opetuksen	ohella	nimenomaan	filoso-
fian	yleisen	kulttuuritehtävän.	Tällainen	painotus	lienee	hyvin	perusteltu	ja	kannatettava.	Kuiten-
kin	samalla	 siihen	 liittyy	 riskejä,	 joita	 filosofian	opettajien	 tulisi	 systemaattistesti	pohtia	–	onhan	
tällainen	pohdinta	nimenomaan	filosofian	keskeinen	tehtävä.	Tässä	esityksessä	otan	tarkasteluun	
yhden	ajankohtaisen	teeman,	von	Wrightin	 filosofisen	aikalaisanalyysin,	 joka	toteuttanee	keskei-
set	 laaja-alaisuuden	piirteet.	 (Strang	&	Wallgren	2020.)	Von	Wrightin	perustavat	ajatukset	olivat	
hänen	niitä	esittäessään	laajan	keskustelun	tai	jopa	kiistelyn	kohteina.	Von	Wright	ankkuroi	aika-
laiskritiikkinsä	syvälliseen	filosofisen	ja	aatehistoriallisen	tradition	tuntemukseen,	mikä	teki	hänen	
tekstiensä	vaikeiksi	lähestyä.	Teemojen	ajankohtaisuus	ja	kriittinen	terävyys	teki	niistä	pikemmin-
kin	kiistojen	kohteita	kuin	keskustelun	kirvoittajia.	Nykyisin	meillä,	toivottavasti,	on	kykyä	laajem-
min	ottaa	von	Wrightin	esiin	nostamia	teemoja	kriittisen	keskustelun	kohteiksi.	Ja	siten	myös	filo-
sofian	 opetuksessa	 on	mahdollista	 antaa	 jäsentynyt	 käsitys	 asiaan	 liittyen.	 Filosofian	 opetuksen	
näkökulmasta	 tällöin	 tulee	 kysyä:	 tuottaako	 laaja-alaisten	 osaamisalueiden	 painotus	 kriittistä	 ja	
monipuolista	 aikalaisanalyysia	 vai	 mahdollisesti	 tukea	 vallitseville	 yhteiskunnallisille	 ajatustottu-
muksille?	
	
	
Eero	Salmenkivi	/	Helsingin	yliopisto		
Katsomus	aiheena	ja	aineena			
	
Katsomuksen	 käsite	 on	 historiallisesti	mielenkiintoinen	 ja	 nykyaikaisen	maailmankuvan	 kannalta	
keskeinen	käsite.	Se	on	myös	hyvin	ajankohtainen	suomalaisessa	koulussa.	Opetushallituksen	si-
vuilla	 esiintyy	 katsomuskäsitteestä	 kolme	 jännitteistä	 tulkintaa.	 Sivulla	
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 todetaan:	
Katsomus	Uskonnon	 opetussuunnitelmassa	 käsite	 viittaa	 erilaisiin	 uskonnottoman	 vakaumuksen	
muotoihin	 ja	 ei-uskonnollisiin	 maailmankatsomuksiin,	 kuten	 sekulaari	 humanismi.”	 Sivulla	
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/elamankatsomustiedon-tukimateriaali	 puolestaan	
lukee	 ”katsomuksen	 ja	 uskonnon	 käsitteiden	 suhde	 (kaikki	 uskonnot	 ovat	 katsomuksia,	 mutta	
kaikki	 katsomukset	 eivät	 ole	 uskontoja)”.	 Sivulla	 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/lukion-uskonnon-opetussuunnitelman-kasitteita	 asiaa	 käsitellään	 laajimmin	 ja	 edellä	
lainattuja	kantoja	sovitellaan	yhteen.	Koska	käsitteestä	vallitsee	epäselvyyttä	sielläkin,	missä	sitä	
erityisesti	eksplikoidaan,	ei	ole	yllättävää,	että	epäselvyys	näkyy	myös	esimerkiksi	oppimateriaa-
leissa.			Katsomuksen	käsitteen	sisällöllinen	erityispiirre	on	sen	suhde	moninaisuuteen.	Jotta	kysy-
mys	voi	olla	katsomuksellinen,	siihen	täytyy	voida	olla	useita	hyväksyttäviä	lähestymistapoja.	Toi-



saalta	katsomukselliset	kysymykset	eivät	ole	mielipidekysymyksiä.	Näin	katsomukset	ovat	opetuk-
sen,	opiskelun	 ja	oppimisen	kannalta	monella	 tavalla	erityisen	haastavia.	 	 	 Suomalaisessa	 katso-
musopetuksessa	uskonnot	ovat	katsomusten	 tyypillisimpiä	edustajia.	Katsomusaine	 tarkoittaakin	
useimmiten	yhtä	tai	useampaa	uskontoainetta	ja	sen	mahdollisia	rinnakkaisaineita	kuten	elämän-
katsomustietoa.	Suomalaisessa	mallissa	näitä	aineita	opetetaan	erikseen,	mikä	opetuksen	aiheen	
vaativuuden	takia	herättää	kysymyksiä	sekä	siitä,	miten	moninaisuus	tulee	käsitellyksi,	että	opet-
tajalta	 vaadittavista	 kompetenssista.	 Erityisesti	 suomalainen	malli	 tekee	 katsomusaineiden	 ope-
tuksen	yhdistämisen	muihin	aineisiin	ongelmalliseksi,	koska	jos	katsomusaine	on	mukana	esimer-
kiksi	monialaisessa	oppimiskokonaisuudessa	tai	ilmiössä,	tulisi	mukana	usein	olla	kaksi	eri	ainetta	
ja	useita	uskonnon	oppimääriä,	 jolloin	muun	muassa	opetussuunnitelmien	toteutuminen	on	vaa-
rassa.	Tässä	esityksessä	analysoidaan	katsomuksen	käsitettä	ja	siihen	liittyvää	opetusta.	Esitykses-
sä	muotoillaan	uusi	tapa	jäsentää	käsite	ja	tehdään	siitä	ainedidaktisia	johtopäätöksiä	katsomusai-
neisiin.	
	
	
	
Henri	Satokangas	&	Anita	Jantunen	/	Helsingin	yliopisto			
Miten	katsomuskäsitteitä	käytetään?			
	
Esitelmässä	käsittelemme	katsomuksen	ja	sen	lähikäsitteiden	käyttöä	opetuksessa	ja	sen	liepeillä.	
Pohjana	ovat	KUPERA-hankkeen	(Kulttuuri-,	katsomus-	 ja	kielitietoinen	perusopetus)	oppikirja-	 ja	
kyselyaineistoista	 tekemämme	 havainnot,	 joita	 peilaamme	 katsomuskäsitteiden	 määrittelyyn	 ja	
käyttöön	tutkimuskirjallisuudessa	ja	opetussuunnitelmissa.	Pohdimme,	miten	jatkuvassa	liikkeessä	
olevat	ja	eri	konteksteissa	selvästi	eri	tavoin	määriteltävät	käsitteet	tulisi	esittää	opetuksessa,	jotta	
ne	toimisivat	katsomusajattelun	ja	 identiteetin	rakentamisen	tukena.	 	Tarkastelemme	ensinnäkin	
katsomuksen	 käsitteen	määritelmiä	 ja	 rajanvetoja,	 ennen	 kaikkea	 suhteessa	 uskonnon	 käsittee-
seen.	 Toiseksi	 tarkastelemme	 sellaisia	 katsomuksen	 lähikäsitteitä	 kuin	 elämänkatsomus,	 maail-
mankatsomus	 ja	 maailmankuva	 sekä	 niiden	 pedagogisen	 esittämisen	 tapoja.	 KUPERA-hankkeen	
aineistossa	suppea	ja	 laaja	katsomuskäsitys	sekä	katsomuskäsitteiden	keskinäinen	hierarkia	vaih-
televat	 ja	 kuvastavat	 myös	 tutkimuskirjallisuudessa	 näkyvää	 vaihtelua.	 	 Asiaa	 voidaan	 lähestyä	
yhtäältä	käsitejärjestelmästä	käsin,	toisaalta	käsitteiden	nimitysten,	siis	sanojen	ja	niiden	käytössä	
saamien	merkitysten	kautta.	Aineistosta	käy	ilmi,	että	samat	sanat	itse	asiassa	viittaavat	eri	teks-
teissä	ja	eri	ihmisten	ymmärryksessä	eri	käsitteisiin.	Oppikirjoissa	rakennetaan	näennäisen	selkeä-
rajaisia	käsitejärjestelmä,	joissa	on	yhtäältä	kuitenkin	ristiriitoja	ja	jotka	toisaalta	eivät	vastaa	ope-
tussuunnitelmaa.	 Toisaalta	 opettajien	 kyselyvastauksissa	 näkyvät	 toisistaan	 roimasti	 poikkeavat	
ymmärrykset	katsomus-sanan	merkityksestä	ja	hyvin	erilaiset	katsomuskäsitykset.	Vastausaineisto	
tekeekin	 kouriintuntuvasti	 näkyväksi	 sen	 perustavan	 käytännön	 seikan,	 että	 se,	 miten	 ymmär-
rämme	sanojen	merkityksen,	ohjaa	ajatteluamme	ja	keskusteluamme	ja	on	epäselvissä	tapauksis-
sa	omiaan	aiheuttamaan	ohipuhumista	ja	väärinymmärryksiä.	On	paikallaan	pohtia,	miksi	käsitteet	
ja	 niiden	 nimitykset	 ovat	 olemassa,	 mihin	 niitä	 tarvitaan	 ja	 mihin	 tarkoituksiin	 niitä	 käytetään.		
Käsitteet	ovat	ajattelun	ja	keskustelun	työkaluja.	Etenkin	katsomuksen	kaltaiset	yksilön	identitee-
tin	kannalta	keskeiset,	 ympäristöstä	 ja	 käyttöyhteydestä	 toiseen	vaeltavat	käsitteet	 vaativat	 täs-
mällistä	 tarkastelua.	 Voidaan	 kysyä,	millä	 tavalla	 katsomuksen	 käsite	 ja	 siihen	 liittyvät	 käsitteet	
tulisi	esittää	eri	konteksteissa,	jotta	esitystapa	tukisi	katsomustietoista	opetusta.	
	
	
	



Tanja	Halonen,	Kristiina	Holm	&	Vesa	Åhs	/	Helsingin	normaalilyseo		
Ryhmäkokeet	katsomusaineissa				
	
TutKoKe-toimintamme	kohteena	on	ryhmäkokeiden	pitäminen	 ja	kehittäminen	katsomusaineissa	
(UE+ET).	 Ryhmäkokeiden	myötä	 nuorille	 voidaan	 tarjota	 tilaisuuksia	 työstää	 haasteellisiakin	 us-
konnon	 ja	 elämänkatsomustiedon	 koetehtäviä	 ja	 hakea	 niihin	 ratkaisuja	 yhdessä.	 Ryhmäkokeet	
tukevat	 laaja-alaista	 osaamista	 yläkoulussa	 ja	 lukiossa.	 Laaja-alaisuutta	 voidaan	 opetuksessa	 to-
teuttaa	eri	 tavoin,	 joista	yksi	on	oppiaineen	sisällä.	Ryhmäkokeiden	avulla	voidaan	perusopetuk-
sessa	tukea	esim.	ajattelua	ja	oppimaan	oppimista	(L1),	monilukutaitoa	(L4)	sekä	osallistumista	ja	
vaikuttamista	(L7).	Lukiossa	ne	puolestaan	tukevat	laaja-alaisen	osaamisen	osa-alueista	erityisesti	
vuorovaikutusosaamista	sekä	monitieteistä	ja	luovaa	osaamista.	Lisäksi	ryhmäkokeisiin	valmistau-
tuminen	 ja	 niiden	 tekeminen	 tukevat	 hyvinvointiosaamiseen	 liittyviä	 taitoja	 monella	 tavalla.				
Ryhmäkokeiden	hyödyntäminen	mahdollistaa	arvioinnin,	joka	ohjaa	oppilaita	ja	opiskelijoita	kehit-
tämään	osaamistaan	ja	vahvistamaan	opiskelumotivaatiotaan.	Ryhmäkokeissa	koetilanteesta	luo-
daan	 oppimistilanne,	 jossa	 oppilaiden	 ja	 opiskelijoiden	 tiedolliset	 ja	 taidolliset	 valmiudet	 voivat	
kehittyä	 ja	he	harjoittelevat	ryhmätyötaitoja,	yhteisvastuullisuutta	sekä	tiedon	soveltamista.	Tut-
kimusten	 perusteella	 tiedetään,	 että	 ryhmäkokeet	 voivat	 mahdollistaa	 sisältöjen	 syvällisemmän	
prosessoinnin	verrattuna	usein	tietotestausta	painottavaan	yksilökokeeseen.				Katsomusaineiden	
ryhmäkokeista	saamamme	palaute	on	ollut	erittäin	myönteistä	niin	psyykkisen	hyvinvoinnin	kuin	
oppimisenkin	 näkökulmasta.	 Oppilaat	 ja	 opiskelijat	 kokevat	 kokeeseen	 valmistautumisen	 ja	 ko-
keen	tekemisen	vähemmän	stressaavaksi	kuin	yksilökokeen.	He	myös	raportoivat	oppivansa	uusia	
asioita	ryhmäkokeessa,	kun	ryhmän	jäsenet	keskustelevat	yhdessä	tehtävistä	ja	rakentavat	vasta-
uksia.	
	


