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Alkusanat: filosofian opetus niin & näin -lehdessä
Käsillä olevan niin&näin –lehden yhtenä painopisteenä on
filosofian opettaminen. Tavoitteena on ollut koota puheenvuoroja heiltä, jotka todella arjessaan ovat filosofian opettamisen kanssa tekemisissä. Kirjoittajista lähes kaikki toimivat
filosofian opettajina jollakin areenalla. Vaikka numerossa
käsitellään myös filosofiaa varhaiskasvatuksessa, Kastellin ja
Torkin artikkeleissa, voi lukiofilosofia korostua kokonaisuudessa ehkä liiaksikin. Hiljattain ensimmäisenä Suomessa nimityksen varsinaiseen filosofian ja elämänkatsomustiedon
lehtorin virkaan saaneen Eerolaisen lisäksi Front, Savolainen, Tavi sekä tämän kirjoittaja ovat hankkineet runsaasti
opetuskokemusta lukiossa. Puhakka ja Vainio kuvaavat tilannetta lukio-opetuksen varsinaisten ‘subjektien’ näkökulmasta ja mukana on vielä perinteinen paketti kevään
ylioppilaskokeiden filosofiasta, palkitun vastaajan Tuomas
Rannan vastausesimerkein. Tätä lukiopainotteisuutta voi

tuukka tomperi

Filosofian
oppijärjestys
Didaktisilla keskusteluilla on taipumus rajoittua
keskusteluiksi oppimisen ja opettamisen tekniikoista
sekä opettajan työstä. Näillä teemoilla on oma
paikkansa, mutta jäädessään ainoiksi keskustelunaiheiksi ne peittävät muita tärkeitä näkökulmia
koulutiedon todellisuuteen. Näin käy helposti jopa
sellaisen oppiaineen kohdalla, joka on filosofian
tapaan vasta hiljattain tuotettu osaksi koulutusjärjestelmää ja jota koskeva didaktinen keskustelu on
vielä käymättä tai hyvin vähäistä. Seuraavassa
pyritään avaamaan filosofian opetuksen tai didaktiikan kysymyksiä aikalaisdiagnostisesta ja instituutiokriittisestä näkökulmasta. Tarkoitus ei ole esittää
mallia filosofian didaktiikalle eikä edes luoda siitä
kokonaiskuvaa, vaan vain esittää sarja kysymyksiä,
jotka tulevassa didaktisessa tutkimuksessa ansaitsevat
tulla käsitellyiksi.

D

idaktisessa keskustelussa tuodaan useasti esiin opettajan
vastuu opetuksen sisältöjä ja muotoja koskevista valinnoista eli opettajan rooli esi-kokijana, esittäjänä, pro-t-agonistina, joka päättää mitä käsitellään ja millä tavalla. Tähän tavallaan
viittaa didaktiikka -termin varhainen merkityskin:
”The Greek root of the word Didaktik is cognate with ’deik’ and
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korjata vain toivomalla tuleviin numeroihin artikkeleita
muilta opetuksen kentiltä. Erityisesti filosofian rooli ammatillisissa opinnoissa, esimerkiksi AMK:issa joihin Laine artikkelissaan viittaakin, on aiheena kiinnostava ja herättää lukio-opetuksesta erkaantuvia kysymyksiä, laajimmillaan pohdinnan yleis- ja ammattisivistävien opintojen keskinäisestä
suhteesta ja ammatti- ja yleissivistävien aineiden yhteiskunnallisesta ja henkilökohtaisesta merkityksestä. Viimemainittu
johdattaakin siihen, mikä kaikkia tässä julkaistavia tekstejä
yli niiden vaihtelevien näkökulmien yhdistää: pohdinta siitä,
mikä on filosofian opetuksen merkitys. Jokainen vastaa tavallaan siihen, mitä filosofia opetuksessa ja kasvatuksessa merkitsee ja mitä sen pitäisi tai se voisi merkitä opiskelijoille,
opettajalle, koululle, yhteiskunnalle, ylipäätään tälle ajalle ja
paikalle sekä siinä kasvaville subjekteille.

means the action of showing and indicating. Didaktike techne or
Didaktik would thus be the art of showing, of pointing and drawing
attention, of allowing something which does not simply demonstrate itself, or cannot be understood, be seen, perceived and
recognized.”1

Opettajan toimintaa taustoittaa kokonaisuudessaan opetussuunnitelmatyö sekä sitä koskeva tutkimus ja teoria. Didaktiikka voi viitata
myös opetussuunnitelma–ajatteluun: kumpi tahansa näkökulmaksi
valitaankin, aina tulee vastattavaksi mitä? ja miten? –kysymyksiä, sekä
perusteleva normatiivinen miksi? –kysymys. Jos didaktiikkaa ajattelee tässä perustavammassa muodossa, eli opetuksen ja oppimisen koko tematiikan tutkimisena, ja sen sekä deskriptiivisenä että normatiivisena tarkasteluna, avautuu tutkimuskenttä, joka koskettaa koko
elämänmuotomme uusintamista. Perinteisesti siihen on kuulunut
esim. kysymyksiä 1) opetuksen ja oppimisen tavoitteista, 2) edellisestä seuraavista aiheista ja sisällöistä, 3) käytettävistä organisatorisista
muodoista, opetuksen ja oppimisen metodeista ja etenemistavoista,
4) opetuksen ja oppimisen välineistä (’mediasta’), 5) opetuspyrkimysten ennakkoehdoista, häiritsevistä tekijöistä ja tarkoittamattomista edesauttavista tekijöistä, sekä siitä, 6) millaisin keinoin oppimisen tuloksia ja muotoja voidaan kontrolloida ja arvioida.2
Didaktiikkaan voidaan siis sisällyttää paljon muutakin kuin metodioppia, vaikka se sellaiseksi vieläkin usein ajatellaan. Kansasen mukaan didaktiikan käsitteen myöhemmän käyttötavan saksalaisessa
perinteessä kiinteytti Otto Willman (teoksessa Didaktik als Bildungslehre, 1882), joka erotti opetusta ja koulutusta käsittelevän didaktiikan tai koulupedagogiikan rinnasteiseksi yleiselle pedagogiikalle eli
kasvatusopille. Didaktiikka sisälsi Willmanilla niin tavoitteita, sisältöjä ja metodeja koskevan teorian ja tutkimuksen kuin opetussuunnitelmateorian ja koulujärjestelmän teoriankin.3 Tässä merkityksessään saksalainen didaktiikka–perinne (Didaktik) vastaa anglo-amerikkalaisella alueella vuosisadan alussa omaksi tutkimuskentäkseen
kehittynyttä curriculum studies- tai curriculum theory- disipliiniä.4
Kuten ’didaktiikan’ tulkitseminen vain ’opetusmetodiikaksi’, on
myös ’curriculumin’ suomentaminen ’opetussuunnitelmaksi’ omiaan kaventamaan näköaloja. Osuvampi suomenkielinen käännös
voisi olla ’oppijärjestelmä’, ’oppijärjestys’ tai jopa ’tietojärjestys’, jotka termeinä säilyttäisivät tematiikan laajuuden ylläesitetyssä mielessä.5

