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Filosofiasta tuli pitkän tauon jälkeen uudelleen pakollinen aine lukioon
vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Koska filoso-
fian lukio-opetus oli ennen tätä pitkään vähäistä, on lukion filosofian
opetuksen perinne lyhytaikainen. Tässä artikkelissa esitellään filosofi-
an opetuksen tavoitteita ja tilannetta sekä erityisesti käytössä olevia
oppimateriaaleja. Tarkastelu perustuu osittain filosofian ja elämänkat-
somustiedon opettajien pedagogisen ainejärjestön keväällä 2001 teke-
mien kyselyjen tuloksiin. Leikillisenä vertailukohtana nykylukion filo-
sofian opetukselle toimii Platonin (427–347 eaa.) Theaitetos-dialogis-
sa esitetty Sokrateen kätilöntaito. Opiskelijoiden omaa ajattelua kehit-
tävä sokraattinen kätilöntaito on olennainen osa filosofian opetusta. Tämä
tehtävä näyttää nykylukioiden filosofian opetuksessa jäävän osittain
opettajan oppaiden tehtäväksi.
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1 Ainedidaktiikka ja filosofian opetuksen kaksi
tavoitetta

Eri aineryhmillä on koulun arjessa selkeästi toisistaan poikkeavia
didaktisia käytäntöjä. Nämä liittyvät toisaalta eri oppiaineiden opetuk-
sen traditioon, joka esimerkiksi filosofian osalta on varsin erilainen eri
Euroopan maissa (ks. Martens 1995, 29–31). Taustalla voi olla myös
eri oppiaineiden erilaiset rakenteet tieteenaloina (ns. katsomusaineiden
osalta ks. Kallioniemi 2001). Filosofian osalta sen didaktiikan ja varsi-
naisen filosofian suhde on myös tärkeä kysymys, johon otettu kanta
vaikuttaa ratkaisevasti siihen, missä määrin filosofian opetuksen tehtä-
vänä nähdään perinteen välittäminen (Kotkavirta 1995).
Tässä artikkelissa filosofian ainedidaktiikkaa tarkastellaan ennen kaik-
kea välineenä Lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994) kuvattujen
oppiaineen tavoitteiden toteuttamiseksi. Nykylukiota tarkastellaan hy-
vin käytännöllisellä tasolla, jolla oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat
ratkaisevan tärkeitä työvälineitä. Tavoitteena on välttää didaktisessa
tutkimuksessa piilevä vaara etääntyä käytännön koulutyöstä ja oppi-
materiaalin tuotannosta.

Lukion OPS-perusteiden mukaan filosofian opetuksessa pyritään
toisaalta perinteen tuntemukseen toisaalta opiskelijan omien ajattelun-
taitojen kehitykseen. Filosofian “Opetus toteutetaan lähtien tieteenalan
ja opiskelijoiden omista kysymyksistä. Opiskelija saa filosofiset val-
miudet omakohtaisen pohdinnan tueksi. – – Silloinkin kun filosofia
asettaa ajankohtaisia, jopa henkilökohtaisia kysymyksiä, se työskente-
lee perinteensä kautta. Filosofian opiskelu on perehtymistä traditioon.”
(Lukion OPS-perusteet 1994, 94.)

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että filosofia on sekä tieto- että
taitoaine. Filosofiassa opittavat taidot ovat nimenomaan ajatteluntaitoja
(ks. Lipman 1991, 7–25). Tieto merkitsee käytännössä länsimaisen fi-
losofisen perinteen pääpiireteiden tuntemusta. Käytännössä nämä si-
dotaan yhteen niin, että esitetään, että filosofian historiassa on tehty
tärkeitä käsite-erotteluja, jotka toimivat oman ajattelun apuna (ks. esim.
Pulliainen – Salmenkivi 2000, 14; vrt. Lipman 1988, 11-).
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2 Oppikirjat tradition välittäjinä ja oman
ajattelun edistäjinä

Vaikka filosofian oppikirjoista löytyy johdattelua opiskelijan omaan
ajatteluun, näyttävät ne enimmäkseen keskittyvän perinteen välittämi-
seen. Tämä perinteen välittäminen toteutuu filosofian oppikirjoissa joko
temaattisesti filosofian osa-alueiden mukaisessa järjestyksessä tai his-
toriallisesti.

Kustantajilla lienee omat markkinaosuuslaskelmansa, mutta avoimesti
käytettävissä olevia tutkimustietoja Suomen lukioissa käytettyjen oppikir-
jojen määristä ei ole ollut olemassa. Filosofian ja elämänkatsomustiedon
opettajien pedagoginen ainejärjestö, FETO ry, on pyrkinyt selvittämään
tilannetta YTL:n sensoreiden avustuksella. Tämä on tapahtunut siten, että
kevään 2001 yo-kirjoituksissa opettajien arvostelukaavakkeisiin merkitse-
mistä kirjoista on koottu kaavio FETO ry:n sivuille (www.feto.fi). Samas-
sa koulussa voi olla samaan aikaankin käytössä eri sarjoja, joten tällä pe-
rusteella voi muodostaa vain hyvin viitteellisen kuvan käytetyistä kirjois-
ta. Seuraavassa keskitytään pakollisen kurssin kirjoihin.

Keväällä 2001 reaalin ylioppilaskirjoituksissa filosofiaan vas-
tanneiden kokelaiden aikanaan pakollisella kurssilla käyttämän kir-
jan osalta markkinoita hallitsi pienehkön näytteen (n=86) perusteella
kohtalaisen tasavahvasti neljä kirjaa, joita käytti n. 90 % kaikista
kokelaista. Seuraavassa on ensin esitelty neljä markkinajohtajaa ja
sen jälkeen kaikki näytteessä mukana olleet kirjat lyhyesti käyttäen
apuna filosofisessa kulttuurilehdessä niin & näin näistä kirjoista esi-
tettyjä arvosteluja.
Ahokallio-Tiilikainen: Filosofia Prima (Kirjapaja) Kirjassa on
temaattis-historiallinen jäsennys. Tunnettujen yliopistofilosofien puut-
tuminen tekijäryhmästä näkyy ehkä siinä, että kirja on varsin perinteinen
oppikirja ja sävyltään hyvin lähellä uskonnon kirjoja (ks. Jaaksi ym. 1994).
Airaksinen: Lukion filosofia, perusteet (Otava) Sisältää sekä
temaattisen että historiallisen osuuden. Kirjan painoarvoa lisännee se,
että kirjoittaja on filosofian edustaja YTL:ssa. Airaksisen tyylin varsin
kriittisestä arvostelusta ks. Tuusvuori 1998.
Kotkavirta-Nyyssönen: Ajatus, johdatus filosofiaan  (Weilin &
Göös) Kirja on jäsennetty temaattisesti neljään filosofian osa-
alueeseen. Kirjaa on pidetty varsin oppineena – niin hyvässä kuin
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pahassakin (ks. Jaaksi ym. 1994, 45–46;  huom. uudemmissa
painoksissa sisältöä on hieman kevennetty).
Saarinen: Filosofia (WSOY) Kirjassa on henkilöhistoriallinen
jäsennys. Sen persoonallinen kirjoitustyyli ja taitto jakavat mielipi-
teitä, ja sitä voi hyvin kuvata niin & näin -lehden luonnehdinnalla,
“rokkaa ja rollaa” (ks. Jaaksi ym. 1994, 45–46, 50).
Muita kyselyssä mainittuja kirjoja, jotka viime kevään kyselyssä tuli-
vat esille olivat mutta jotka olivat selvästi vähemmän suosittuja kuin
neljä edellä mainittua olivat:
Hallamaa - Pihlström - Pulliainen - Salmenkivi - Sihvola: Odysseia
(Edita) Kirjan temaattis-historiallinen jäsennys perustuu siihen, että
eri aikoina eri teemat määrittävät näyttämöitä, joilla filosofiaa harjoi-
tetaan (ks. Pulliainen - Salmenkivi 2000, 7).
Koukkunen -Tuomela: Lukiolaisen filosofia (Kustannuskiila).
Kirjassa on temaattinen jäsennys. Se perustuu melko suoraviivaisesti
analyyttiseen filosofiakäsitykseen, mikä saattaa osaltaan selittää niin
& näin -lehden melkoisen kielteistä arvostelua (ks. Jaaksi ym. 1994).
Saarinen: Symposium  (WSOY) Jäsennys on lähinnä temaattinen.
Teos on tosin aika vaikeasti hahmotettavissa eikä se lainkaan muistu-
ta oppikirjaa. Se sisältää runsaasti erilaisia katkelmia, joukossa myös
runsaasti kaunokirjallisuutta.
Turunen-Wilenius-Paakkola: Mitä on filosofia  (Atena) Kirja on
jäsennetty temaattisesti. Se sisältää hyvin runsaasti erilaisia element-
tejä, mikä on kirvoittanut niin & näin -lehden työryhmältä melkoisen
kielteisen arvostelun (ks. Jaaksi ym. 1994).
Varto: Filosofian taito (Kirjayhtymä) Kirja on Varton yhtenäinen
henkilökohtainen johdatus filosofiaan maailmasuhteen problemati-
soinnin kautta. Se ei juuri muistuta tavanomaista oppikirjaa, mikä
näyttää johtaneen kirjan varsin vähäiseen suosioon markkinoilla
(arvostelusta ks. Jaaksi ym. 1994).

Suurin osa oppikirjoista siis keskittyy perinteen välittämiseen joko
historiallisesti tai temaattisesti tai yrittäen yhdistellä näitä kahta lähes-
tymistapaa. Myös näissä kirjoissa on luonnollisesti mukana OPS-pe-
rusteiden mukainen ajatus omasta ajattelusta. Omaa ajattelua voidaan
pyrkiä herättelemään luvun lopussa olevilla kysymyksillä tai erilaisilla
tekstin oheen sijoitetuilla pohdintaa herättelevillä kysymyksillä tai
kertomuksilla (ks esim. markkinoiden uusin tulokas Hakala ym., 2002).
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Vaikka oman ajattelun korostaminen perinteen kustannuksella on näyt-
tänyt oppikirjamarkkinoilla johtavan melko kyseenalaiseen menestyk-
seen, korostetaan useissa yhteyksissä opiskelijoiden oman ajattelun
herättämisen merkitystä filosofian opetuksessa. Sitä käytetään useissa
yhteyksissä myös eräänlaisena opiskelun motivoijana. Seuraava esi-
merkki on Euroopassa 1990-luvun alun filosofiabuumin yhteydessä
bestseller-listoille nousseesta Jostein Gaardnerin teoksesta Sofian maa-
ilma. Siinä 15-vuotiaan tytön seikkailutarinan varjolla opiskellaan
melkoinen siivu filosofian historiaa. “Sofian mielestä filosofia oli eri-
koisen jännittävää. koska hän pystyi itse seuraamaan kaikkia ajatuksia
oman järkensä avulla tarvitsematta muistaa, mitä oli koulussa oppinut.
Hän päättelikin, että filosofiaa ei oikeastaan  voikaan oppia, mutta ehkä
voisi oppia ajatteleman filosofisesti.” (Gaardner 1994, s. 54).

Tällainen omaa ajattelua ja ajatteluntaitoja korostava lähestymis-
tapa näkyy myös ns. filosofiaa lapsille –liikkeessä (ks. esim. Lipman
1988, Juuso 1995) Toisaalta se on poikinut joukon erilaisia filosofisia
ajattelukirjoja (esim. Laine – Kuhmonen 1998, Law 2001), jotka pyr-
kivät synnyttämään filosofista ajattelua. “Muista, että yksi filosofian
perusasioista on ajatella itse. Sinun ei tosiaankaan tarvitse olla samaa
mieltä kaikesta minun kanssani.” (Law 2001, s. 9.) Voidaan tietysti
kysyä kuinka pitkälle tällainen ajattelu loppujen lopuksi on kunkin omaa
ajattelua ja kuinka pitkälle kysymykset ja pohdinnan tavat määrittämällä
jo ohjataan ajattelua. Joka tapauksessa tällaisessa lähestymistavassa
voi selvästi nähdä pyrkimyksen toteuttaa OPS-perusteissa mainittua
ajatteluntaitojen kehitystä, sillä ajatteluntaitojen rajaamisen suhteen se,
mikä koskee näitä ajattelukirjoja, koskee myös OPS-perusteita. Tällai-
sia ajattelukirjoja ei kuitenkaan voi käyttää perinteisen oppikirjan ta-
paan ja niiden käyttö on vaatii opettajalta varsin paljon, joten ne tuskin
korvaavat tavanomaisempia oppikirjoja (ks. Koikkalainen 1998).

3 Oppikirjojen olemisen ehdot

Oppikirjoihin kohdistuvat paineet ovat melko varmasti samansuuntai-
sia eri oppiaineissa. Nykyisessä filosofian lukio-opetuksessa erilaiset
varsinaisen opetuksen ulkopuoliset tekijät näkyvät kuitenkin poikke-
uksellisen selvästi, koska oppiaineen (uudelleen/uudenlaisena) vuon-
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na 1994 alkanut lukio-opetuksen traditio on niin lyhyt ja ohut. Oppi-
kirjat eivät ole olemassa ensisijaisesti opetussuunnitelman tai ylipää-
täänkään oppiaineen ehdoilla. Ne ovat kaupallisia tuotteita, ja niiden
olemassaolon ehdot määräytyvät ensisijaisesti markkinoiden mukaan.
Jos oppikirja ei menesty markkinoilla sen elinkaari jää lyhyeksi, vaik-
ka se olisi kerran kustannettukin.

Oppikirjan ostaja, asiakas, on ensisijaisesti filosofian opettaja.
Niitä kriteerejä, joiden perusteella opettaja valitsee oppikirjan, on var-
masti hyvin monenlaisia. Seuraavassa joitain käytännön keskusteluis-
sa tärkeäksi koettuja tekijöitä: Oppikirja ei ole liian vaikea, tekstin on
oltava selkeää ja opettajan käsityksen mukaan lukiolaisille sopivaa.
Edelleen kirjassa tulee olla opettajalle tärkeät filosofit ja filosofian osa-
alueet asiallisesti käsiteltyinä. Kirjan on myös tarjottava riittävät eväät
ylioppilaskirjoituksiin vastaamiseksi. Eduksi on, jos kirja on opiskeli-
joiden mieleen, mikä käytännössä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
se on kiinnostavasti kirjoitettu ja elävästi kuvitettu.

Aika on nykylukiossa hyvin rajallinen luonnonvara ja ostopäätös-
tensä pohjaksi opettajat harvoin ehtivät tutustua kovin moniin kilpaile-
viin kirjoihin. Lisäksi heidän päätökseensä vaikuttaa kollegoiden ja
rehtorin sekä opiskelijoiden ja vanhempien kanta. Yleisesti ottaen va-
linnat kallistuvat konservatiivisuuteen siinä mielessä, että kirjasarjan
vaihto on aina sinänsä kielteistä. Ensinnäkin opiskelijoille koituu siitä
taloudellisissa tappioita, koska koulussa jo olevia kirjoja ei voida
kierrättää. Toiseksi opettaja joutuu valmistelemaan kurssin opetuksen
ainakin jossain määrin uudestaan.

Näistä olemassaolon ehdoista seuraa tiettyjä yhdenmukaistavia
piirteitä oppikirjoihin. Niiden on annettava luotettava vaikutelma. Tämä
tarkoittaa mieluusti nimekkäitä tai yliopistollisesti meritoituneita teki-
jöitä ja usein myös varsin perinteisiä filosofisia tulkintoja. Lisäksi pi-
tää pyrkiä kattamaan opettajien lempifilosofit ja ylioppilaskirjoituk-
sissa kysytyt asiat. Kun OPS ei rajaa pakollista kurssia kovinkaan tar-
kasti ja filosofialla on yksi kouluaineiden pisimmistä ja varmasti edel-
leen vilkkaimman tutkimuksen kohteena oleva perinne, ei ole ihme,
että tämä johtaa kirjojen sisältö laajenee. Jäähän tämä yksi kurssi
lukiolaisten ylivoimaisen enemmistön ainoaksi filosofian opiskeluksi.

Toisaalta opettajan kannalta on toivottavaa, jos oppikirja ei ole
liian laaja. Karsimisen ja laajentamisen ristipaine näkyy opettajan
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oppaissa. Esimerkiksi Airaksisen kirja, Lukion filosofia/perusteet, on
selkeästi juuri pakollisen kurssin kirja. Silti opettajan oppaassa tode-
taan: “Oppikirjaa ei ole tarkoitettu luettavaksi kokonaisuudessaan yh-
den kurssin aikana” (Lehtinen 1998, s. 4). Sama pätee kirjaan Odysseia
– matka filosofiaan. Oppaassa Pulliainen ja Salmenkivi tosin kiertelevät
asiaa, mutta myöntävät, että “opettajan ei tule epäröidä jättää jotain
pois, jos jonkin yksittäisen asiakokonaisuuden käsitteleminen tuntuu
juuri erityisessä opiskelijaryhmässä vaativan tässä oppaassa esitettyä
tuntijakoa suuremman ajan” (2000, 7).

4 Platon oppikirjojen kriitikkona

Edellisen nojalla suunta, johon oppikirjat ohjaavat filosofian opetusta
on monilta osin hyvin ongelmallinen. Ensimmäinen ongelma on pyrki-
mys liialliseen laajuuteen. Laajentaminen syventämisen sijaan rampaut-
taa opetusta ja oppimista, koska kaikkea ei voi eikä pidä opettaa. Tässä
suhteessa tosin uusilta OPS-perusteilta on lupa toivoa jossain määrin
aiempaa selkeitä rajauksia.

Kirjoitettua kieltä on myös jo sinänsä pidetty filosofialle vieraana
filosofian dialogisen luonteen vuoksi. Sofisteista ja Sokrateesta alkaen
on keskustellulla ollut ratkaiseva merkitys filosofian opetuksessa. Sii-
hen on liittynyt ajatus puhutun kielen ensisijaisuudesta kirjoitettuun ver-
rattuna, minkä Platon muotoili vahvaksi koko kirjoitettuun kieleen koh-
distuvaksi epäluuloksi. Kirjoitetun kielen heikkous on siinä, ettei sen
kanssa voi keskustella. Jos kirjoitetulle tekstille esittää kysymyksen, “on
vastauksena juhlallinen hiljaisuus” (Faidros 275 d; ks. myös VII kirje
341c–d). Platonin mukaan kirjoitetut sanat ovat vain apuvälineitä sen
muistamiseksi, mitä kirjoitus koskee (Faidros 275 c–d).
Kritiikin kohteeksi voi asettaa sen oppikirjoista oppimiseen kätkeytyvän
ajatuksen, että tieto voisi olla kirjoissa jotenkin valmiina herättämättä
uusia lisäkysymyksiä. Platonin mukaan filosofian oppiminen vaatii
ymmärtämistä eikä muistamista. Menon-dialogissa Platon asettaa nimi-
henkilön muistamisen juuri filosofisen oppimisen vastakohdaksi.
Pänttääminen ja sitä seuraava enemmän tai vähemmän passiivinen
omaksuminen ei ole filosofian oppimista, joka muodostuu oman ajat-
telun kehittymisestä. Huomattakoon, että Platonille ajattelun omaperäi-
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syydellä ei sinänsä ole suurta arvoa. Ajatus, että tie totuuteen kulkee
yksittäisen ihmisen sisäisyyden kautta on Platonille vieras. Vasta ro-
mantiikan aikaan 1800-luvulla yksilön oman näkemyksen nähdään ole-
van sinänsä arvokas. (Taylor 1989.) Platoninkin oppimiskäsityksen
mukaan jokaisen on itse löydettävä totuus, mutta se totuus on sama
kaikille (ks. Guthrie 1975, 248). Platonin omakohtainen filosofinen
oivallus muistuttaa enemmän omakohtaista matematiikan oivaltamista
kuin omakohtaista taiteen tekemistä.

5 Oman ajattelun opettaminen kätilöntaitona

Oman ajattelun opettamiseen sisältyy vakavia opettamisen ja oppimi-
sen filosofiaan liittyviä ongelmia. Opiskelijan omaa ajattelu ei voi opet-
taa opettamalla sitä, mitä opettaja tai filosofianoppikirjat ajattelevat.
Ajattelun on oltava jotenkin opiskelijan omaa, hänen on itse se synny-
tettävä. Toisaalta on selvää, ettei opiskelijan oma ajattelu voi filosofi-
an tunneilla olla millaista tahansa ajattelua. Filosofisella ajattelulla on
selkeästi tunnistettavia piirteitä, jotka myös opiskelijoiden omasta fi-
losofisesta ajattelusta on löydyttävä. Väljästi voisi sanoa, että tällaisen
omana ajattelun on jollain tavoin liityttävä filosofian perinteessä
määrittyneisiin keskeisiin kysymyksiin, toisaalta siltä vaaditaan jon-
kinlaista rationaalisuutta, joka voi toteutua äärimuodossaan rationaali-
suuden kritiikkinä. Jonkinlainen rationaalisuuden kautta määrittyvä
ajattelun hyveiden kokonaisuus on kuitenkin piirre, jota omassakaan
filosofisessa ajattelussa ei voi ohittaa.

Kysymys tällä tavoin määrittyvän oman ajattelun opettamisesta
on vaikea. Yksi tapa hahmottaa sitä on Platonia seuraten todeta, että
oman ajattelun opettaminen on ikään kuin toimimista kätilönä opiske-
lijan itsestään synnyttämille ajatuksille. Filosofian historian tunnetuin
ajatusten kätilö on Sokrates. Samannimisessä dialogissa Sokrates ky-
syy nuorelta ja älykkäältä Theaitetokselta ‘pienen kysymyksen’: “An-
nahan nyt suora ja rehellinen vastaus: mitä sinun mielestäsi tieto on?”
(146c) Theaitetos on innokas ja sanoo: “olen jo monta kertaa koittanut
miettiä tätä asiaa – – Silti tämä asia kiusaa minua jatkuvasti” (148 e).

Tilanne antaa Sokrateelle aiheen esitellä kätilöntaitoaan. Lähtö-
kohtana on, että Theaitetos on raskaana eli hänellä on omia ajatuksia ja

Oppikirja, opettajan opas ja kätilöntaito filosofian opetuksessa



9

hän on valmiina omaan pohdintaan. Sokrateen mukaan kätilön toimesta
vastaavat naiset, jotka ovat synnyttäneet, mutta eivät enää sitä tee, “kos-
ka ihmisluonto ei pysty kunnolla omaksumaan sellaisen alan taitoa, jolta
sillä ei ole kokemusta” (149c). Vastaavasti filosofian opetus kuuluu ai-
kanaan filosofoineelle, mutta nyt ironiseen kysymiseen ja opettamiseen
siirtyneelle Sokrateelle (ks. Carlsson ja Thesleff 1979, 417).

Sokrateen kätilöntaitoon kuuluvat kätilöntaitoa vastaavat henki-
set kyvyt: keskenmenon aiheuttaminen, polttojen lievitys sekä
parittamisen taito. Tämä on erityisen merkittävää opetuksen kannalta,
koska se tarkoittaa, että Sokrates tietää, kenet minkäkinlaisen filosofi-
an opettajan piiriin on saatettava, jotta hän pystyy parhaiten edistymään
(149d-151d). Näin kätilöntaito avaa myös tien platoniselle rakkaudelle
– siittämiselle ja synnyttämiselle kauniissa (ks. Pidot 206c-). Paritustaito
osana kätilöntaitoa vastaa siis tehokasta opinto-ohjausta, jossa ne, jot-
ka eivät pohdi, siirretään pois filosofian lisäkursseilta.

Vaikka Sokrateen opetusmenetelmiin liittyy monia filosofisia ja
didaktisia ongelmia, joita ei ole tässä mahdollista lähemmin käsitellä,
Sokrates on kadehdittava filosofian opettaja. Onhan sanottu, että koko
länsimainen filosofia on alaviitteitä Platonin dialogeihin (ks. esim. Kraut
1992, 32) ja on hyvin kyseenalaista, olisiko Platonin dialogeja synty-
nyt ilman Sokratesta. Siten hänen kätilöntaitonsa edustaa erittäin on-
nistunutta filosofian opetusta. Voisimmeko siis pyrkiä nykyisessä luki-
on filosofian opetuksessa samanlaiseen kätilöntaitoon kuin Sokrates?

Valitettavasti emme voi. Opetustilanteen erot ovat liian suuret. En-
sinnäkin Sokrates ja Platon opettivat harvalukuisia vapaaehtoisia ja hei-
tä kiinnosti vain oppilas, joka todella on syttynyt filosofialle ja ”kaikessa
toiminnassaan, mitä se lieneekin, hän pitää kiinni filosofiasta ja sellai-
sesta elämäntavasta, joka pystyy parhaiten kehittämään hänessä
oppimiskykyä, muistia ja järkevän päättelyn taitoa. Päinvastaista elämän-
tapaa hän vihaa. Mutta kun ne, jotka eivät ole tosi filosofeja vaan ovat
hankkineet käsityksistä itselleen vain pintasilauksen - kuten jotkut
ruskettavat itsensä auringossa - huomaavat kuinka paljon heillä on opit-
tavaa, kuinka paljon vaivaa se vaatii ja kuinka tarpeellista on sitä varten
noudattaa kohtuullista elämäntapaa, he pitävät sitä vaikeana ja mahdot-
tomana.” (VII kirje 340d-341a.) Nykylukion suurimpia haasteita on saa-
da kaikki opiskelijat tavalla tai toisella ajattelemaan ja kiinnostumaan
filosofiasta – hankkimaan edes sen Platonin mainitseman rusketuksen.

Eero Salmenkivi
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7 Onko lukio-opettajista kätilöiksi?

Käytännössä luonnollisesti merkittävimmän esteen Platonin tyyliselle
filosofian opetukselle muodostaa opetusryhmien koko. Suurin osa op-
pilaista ei vaikuta olevan Theaitetoksen tavoin raskaana. Opetuksen
tavoitteena on pikemminkin oman ajattelun jonkinlainen käynnistämi-
nen kuin se, että se johtaisi joihinkin omiin yleispäteviin ja elinkelpoisiin
ajatuksiin. Tämä ero filosofian opetuksessa aiheuttaa sen, että käytän-
nössä lukion filosofian opettajat eivät voi toimia kätilöinä. Opettajan
työ menee motivointiin, ehkä parhaimmillaan osa opiskelijoista voi-
daan ohjata jatkokurssille tai alkuperäistekstien ääreen lisäopiskeluun

Kaikki lukion filosofian opettajat eivät välttämättä täytä ajatus-
kätilölle asetettuja vaatimuksia omasta aiemmasta filosofisesta aktivi-
teetista. FETO ry on pyrkinyt kartoittamaan myös Suomen lukioiden
filosofian opettajien muodollista pätevyyttä keväällä 2001. Kohtalai-
sen näytteen (n=100) perusteella noin puolella lukion filosofian opet-
tajista on 15 ov tai vähäisemmät filosofian opinnot (ks. www.feto.fi).
Tämän on vaikea kuvitella riittävän kovinkaan perusteelliseen kätilön-
toimintaan. Erityisesti tässä yhteydessä on hyvä huomata, että lukion
filosofia pitää sisällään sekä käytännöllisen filosofian että teoreettisen
filosofian. Vaikka oppiaineilla on paljon yhteistä metodologiaa ja pe-
rinnettä, niillä on myös laajoja toisistaan poikkeavia aihealueita. Esi-
merkiksi Helsingin yliopistossa niitä opiskellaan eri tiedekunnissa.
Millaisenakohan pidettäisiin fysiikan ja kemian opettajien pätevyyksiä,
jos kummankin opettamiseen riittäisi yliopistollinen approbatur toisessa
oppiaineessa?

Huomattava osa filosofian opettajista toki harrastaa itse aktiivista
filosofisten ajatusten synnyttämistä. Mutta tämäkin on itse asiassa on-
gelmallista. Platonin mukaan filosofian opetusta ei voi olla puhdasta
tiedon siirtoa. Jos nyt opettaja puhuu omasta filosofiastaan, tullaan jos-
sain vaiheessa alueelle, jolla tätä on erittäin vaikea välttää. Koska
opiskelijalla ei ole samoja pohjatietoja kuin opettajalla, hän ei voi oman
ajattelunsa avulla seurata tätä koko matkaa. Kuten Sokrates toteaa:
”Pitemmälle et voi enää seurata minua, Glaukon, vaikka minulta ei
hyvää tahtoa puutukaan. Et näkisi enää vain sen asian kuvaa josta nyt
on puhe, vaan itse totuuden sellaisena kuin minä sen näen.” (Valtio
VII, 533a.)

Oppikirja, opettajan opas ja kätilöntaito filosofian opetuksessa
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8 Opettajan opas kätilönä

Edellä käsiteltyjen filosofian oppikirjojen opettajan oppaat kantavat
myös vastuuta lukioiden  opettajatilanteesta. Tämä näkyy oppaissa eri
tavoilla. Esimerkiksi Tiina Lehtisen opettajan aineistossa huoli ope-
tuksen mahdollisesti epäpätevästä toteutuksesta ei juuri näy Lehtisen
tekstissä. Sen sijaan oppaaseen on lisätty Timo Airaksisen varsin
yksiselitteiset ja suorastaan paternalistiset kutakin lukua koskevat oh-
jeet siitä, mitä opettajan tulee tehdä. Esimerkiksi “PYRI siihen, että
oppilas oivaltaa Kantin teoreettisen filosofian luovuuden ja uuden luon-
teen. OHJAA näkemään Kant tietoteoreetikkona ja eetikkona. VÄLTÄ
ehdottomasti ajatusta, että kategorinen imperatiivi olisi edelleen ainoa
pätevä etiikan ohjenuora.” (Lehtinen 1998, 106.)

Selvästi laajimmin ohjaavaan tehtävään puututaan Juha Eerolaisen
oppaassa saarisen Filosofiaan. Siinä käsitellään laajasti yleisiä filoso-
fian opettamisen ongelmia sekä puhutaan, ilmestysmajankohtaan 1994
liittyen, laajasti koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa olen-
naisista kysymyksistä. Melko laajasti työtapoja käsitellään myös Pulli-
aisen ja Salmenkiven Opettajan Odysseiassa. Sen erityinen anti tässä
suhteessa ovat lähes auskultointityyliin laaditut tuntisuunnitelmat, joi-
den tavoitteena on tukea muuten mahdollisesti vaikeuksissa olevaa
opettajaa.

Ajatus opettajan oppaista kätilöinä on outo. Hetken pohdiskelu
kuitenkin paljastaa, että joiltakin osin niillä on opettajien käyttäminä
kohtalaiset edellytykset toimia tässä tehtävässä. Ajankäyttö- ja tunti-
suunnitelmien sekä erilaisten muiden opettajille suunnattujen didak-
tisten vinkkien lisäksi oppaat sisältävät opiskelijoille suunnattuna ma-
teriaalina kiteyttäviä kalvopohjia, motivoivia kuvia, ajattelutehtäviä,
alkuperäistekstejä jne. Tämä materiaalin voi katsoa – pieni pilke sil-
mäkulmassa – täyttävän joitain edellä kätilölle annettua vaatimusta.
Tekstikatkelmat edustavat yleensä korkealaatuista filosofiaa, joka ei
enää ole syntymisensä prosessissa ja voi toimia kritiikkinä opiskelijan
omaa ajattelua kohtaan.

Eero Salmenkivi
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