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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 keskustelun-
aiheiksi ne peittävät muita tärkeitä näkökulmia
koulutiedon todellisuuteen. Näin käy helposti jopa
sellaisen oppiaineen kohdalla, joka on filosofian
tapaan vasta hiljattain tuotettu osaksi koulutus-
järjestelmää ja jota koskeva didaktinen keskustelu on
vielä käymättä tai hyvin vähäistä. Seuraavassa
pyritään avaamaan filosofian opetuksen tai didaktii-
kan kysymyksiä aikalaisdiagnostisesta ja instituutio-
kriittisestä 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.

Didaktisessa keskustelussa tuodaan useasti esiin opettajan
vastuu opetuksen sisältöjä ja muotoja koskevista valin-
noista eli opettajan rooli esi-kokijana, esittäjänä, pro-t-ago-

nistina, 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

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 demon-
strate itself, or cannot be understood, be seen, perceived and
recognized.”1

Opettajan toimintaa taustoittaa kokonaisuudessaan opetussuunni-
telmatyö 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 ajatte-
lee tässä perustavammassa muodossa, eli opetuksen ja oppimisen ko-
ko tematiikan tutkimisena, ja sen sekä deskriptiivisenä että normatii-
visena tarkasteluna, avautuu tutkimuskenttä, joka koskettaa koko
elämänmuotomme uusintamista. Perinteisesti siihen on kuulunut
esim. kysymyksiä 1) opetuksen ja oppimisen tavoitteista, 2) edellises-
tä seuraavista aiheista ja sisällöistä, 3) käytettävistä organisatorisista
muodoista, opetuksen ja oppimisen metodeista ja etenemistavoista,
4) opetuksen ja oppimisen välineistä (’mediasta’), 5) opetuspyrki-
mysten ennakkoehdoista, häiritsevistä tekijöistä ja tarkoittamatto-
mista edesauttavista tekijöistä, sekä siitä, 6) millaisin keinoin oppimi-
sen tuloksia ja muotoja voidaan kontrolloida ja arvioida.2

Didaktiikkaan voidaan siis sisällyttää paljon muutakin kuin meto-
dioppia, vaikka se sellaiseksi vieläkin usein ajatellaan. Kansasen mu-
kaan didaktiikan käsitteen myöhemmän käyttötavan saksalaisessa
perinteessä kiinteytti Otto Willman (teoksessa Didaktik als Bildungs-
lehre, 1882), joka erotti opetusta ja koulutusta käsittelevän didak-
tiikan tai koulupedagogiikan rinnasteiseksi yleiselle pedagogiikalle eli
kasvatusopille. Didaktiikka sisälsi Willmanilla niin tavoitteita, sisäl-
töjä ja metodeja koskevan teorian ja tutkimuksen kuin opetussuun-
nitelmateorian ja koulujärjestelmän teoriankin.3 Tässä merkitykses-
sään saksalainen didaktiikka–perinne (Didaktik) vastaa anglo-ame-
rikkalaisella alueella vuosisadan alussa omaksi tutkimuskentäkseen
kehittynyttä curriculum studies- tai curriculum theory- disipliiniä.4

Kuten ’didaktiikan’ tulkitseminen vain ’opetusmetodiikaksi’, on
myös ’curriculumin’ suomentaminen ’opetussuunnitelmaksi’ omi-
aan kaventamaan näköaloja. Osuvampi suomenkielinen käännös
voisi olla ’oppijärjestelmä’, ’oppijärjestys’ tai jopa ’tietojärjestys’, jot-
ka termeinä säilyttäisivät tematiikan laajuuden ylläesitetyssä mieles-
sä.5

Käsillä olevan niin&näin –lehden yhtenä painopisteenä on
filosofian opettaminen. Tavoitteena on ollut koota puheen-
vuoroja heiltä, jotka todella arjessaan ovat filosofian opetta-
misen kanssa tekemisissä. Kirjoittajista lähes kaikki toimivat
filosofian opettajina jollakin areenalla. Vaikka numerossa
käsitellään myös filosofiaa varhaiskasvatuksessa, Kastellin ja
Torkin artikkeleissa, voi lukiofilosofia korostua kokonaisuu-
dessa ehkä liiaksikin. Hiljattain ensimmäisenä Suomessa ni-
mityksen varsinaiseen filosofian ja elämänkatsomustiedon
lehtorin virkaan saaneen Eerolaisen lisäksi Front, Savolai-
nen, Tavi sekä tämän kirjoittaja ovat hankkineet runsaasti
opetuskokemusta lukiossa. Puhakka ja Vainio kuvaavat ti-
lannetta lukio-opetuksen varsinaisten ‘subjektien’ näkökul-
masta ja mukana on vielä perinteinen paketti kevään
ylioppilaskokeiden filosofiasta, palkitun vastaajan Tuomas
Rannan vastausesimerkein. Tätä lukiopainotteisuutta voi
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Alkusanat: filosofian opetus niin & näin -lehdessä
korjata vain toivomalla tuleviin numeroihin artikkeleita
muilta opetuksen kentiltä. Erityisesti filosofian rooli amma-
tillisissa opinnoissa, esimerkiksi AMK:issa joihin Laine artik-
kelissaan viittaakin, on aiheena kiinnostava ja herättää lu-
kio-opetuksesta erkaantuvia kysymyksiä, laajimmillaan poh-
dinnan yleis- ja ammattisivistävien opintojen keskinäisestä
suhteesta ja ammatti- ja yleissivistävien aineiden yhteiskun-
nallisesta 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 taval-
laan siihen, mitä filosofia opetuksessa ja kasvatuksessa mer-
kitsee ja mitä sen pitäisi tai se voisi merkitä opiskelijoille,
opettajalle, koululle, yhteiskunnalle, ylipäätään tälle ajalle ja
paikalle sekä siinä kasvaville subjekteille.
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Tässä tekstissä tarkastelen didaktiikka/curriculum –kehyksessä filo-
sofian oppijärjestyksellistä asemaa, ja vaikka keskityn kirjoittamaan
koulufilosofiasta, on ainakin osalla huomioistani laajennettavuutensa
koulutiedon käytäntöjen ulkopuolellekin. Tarvitaanko tänään (kou-
lussa) filosofiaa ylipäätään ja jos, niin millaista filosofiaa? Kuka filoso-
fiaa tarvitsee? Mitä filosofia oppijärjestyksessä merkitsee? Millaisin tavoin
filosofia toimii koulun ja yhteiskun-
nan oppijärjestyksien osana?

CURRICULUM / DIDAKTIK

Lapsille ja varhaiskasvatukseen suun-
natulle filosofian opetukselle nämä
kysymykset asettuvat ehkä terävim-
min. Mitä mieltä on opettaa nimen-
omaan ’filosofiaa’ yleisölle, jota ei voi
ikänsä ja sosio–kulttuurisen aseman-
sa puolesta vaatia kunnioittamaan
oppiainetta sen ’yleissivistävän’ mer-
kityksen tai sen historiallis–symboli-
sen arvokkuuden vuoksi. Epäilemät-
tä sivistykseen (Bildung) filosofian
opetus voi toki antaa panoksensa jo
nuorella iällä, mutta tällöin on kyet-
tävä selittämään, millä tavoin filoso-
fia tämän tekee, jos sivistys määritel-
lään esimerkiksi ”persoonaa muo-
touttavaksi, pelkän tietojen ja taitojen hankkimisen ylittäväksi
ulottuvuudeksi” inhimillisessä kasvussa ja kasvatuksessa.6

Tästä aukenee kysymyksenasettelu edelleen filosofian koko ope-
tuksellista roolia koskemaan. Tulee kysyä ei vain didaktisia kysymyk-
siä vaan kysymyksiä didaktisesta vallasta. Miten filosofian opetus
oikeutetaan ja millaisena se pyritään oikeuttamaan? Moraaliseen
legitimaatioon eivät asetukset, tuntijaot ja opetussuunnitelman pe-
rusteet vie sielläkään missä filosofian opetus on sellaisilla tehty osaksi
kaikkien koulujen tarjontaa. Kuka sen voi oikeuttaa? Mitkä ovat
oikeuttamisessa hyväksyttävät argumentit ja kriteerit? Kysymystä yh-
den oppiaineen paikasta opetussuunnitelmassa ja koulutusjärjestel-
mässä voi valaista tarkastelemalla lyhyesti oppijärjestysten 1900–lu-
kulaisten teorioiden valtaperinteitä maailmalla ja katsoa legitimaatio-
problematiikkaa niiden ratkaisemana.

A. Yhdysvaltalaisessa perinteessä on koulutiedon curriculum raken-
nettu sisällöiltään, muodoiltaan ja oikeutukseltaan yleensä ”yksilöl-
listen valmiuksien” tarjoamisen periaatteen varaan, eli nykymaail-
massa ”välttämättömien, tarpeellisten tai hyödyllisten tietojen ja tai-
tojen” opiskeluksi. Aatetaustan tälle tarjoavat sekulaari republikanis-
mi ja liberalismi, ja asiaan kuuluu pyrkimys välttää minkään tietyn
maailmankatsomuksellisen tai aatteellisen sisällön välittämistä oppi-
laille, kuten osoittaa myös uskontojen ja julkisen kouluopetuksen pi-
täminen erillään (kirkon ja hallintovallan jyrkkä ero). Tämän ajatte-
lutavan mukaan ensinnäkin a) ympäröivä maailma voidaan esittää
sitä kuvaavien faktojen joukkona ja toisekseen b) oppijoille voidaan
tarjota sellaiset tehokkaan ja rationaalisen ajattelun taidot, joilla fak-
toja ja niiden suhteita työstetään. Rationaalisuudesta tulee keskeinen
hyve juuri siksikin, ettei suoraa sisältöä omaavia yliyksilöllisiä ja tra-
dition oikeuttamia hyveitä tai viisautta ei ole lupa opettaa. Jokaisen
yksilön tai perheen oma valinta on millaisen arvoperustan elämälleen
omaksuu tai millaisen paikan maailmassa etsii – tähän koulun ei ole
syytä puuttua.7

B. Historiallisesti ja maantieteellisesti meitä suomalaisia lähempänä
olevassa saksalaisessa kouluteorian traditiossa kulttuuriperinnön, eli
toisinaan tarkkaankin määrättyjen hyve- ja arvolähtökohtien välittä-

mistä on sen sijaan pidetty keskeisenä tehtävänä. Didaktik / Bildung
–perinteessä on ollut kyse eksplisiittisestä sosiaalistumisesta:
sivistyneisyyteen kuuluu paitsi tiettyjen historiallisten taustojen ja
jaetun tradition tuntemus, myös kokonaisvaltainen ymmärrys omas-
ta asemasta tässä traditiossa ja sellainen kokonaispersoonallinen kas-
vu, jota traditiossa pidetään moraalisesti ja esteettisesti suotavana.

Tätä tietojen ja taitojen hankkimisen
ylittävää kokonaispersoonallista sosi-
aalistumista ei ole pidetty esteenä it-
senäiselle kyvylle arvioida mainittuja
asioita, omaa traditiota ja sosialis-
tumista tai sitä arvoperustaa, jolla on
kasvanut.8

Reid ilmaisee perinteiden eron to-
teamalla, että amerikkalainen malli
esittää oppijan ja maailman suhteen
objektivoituna ja (keski-)eurooppa-
lainen malli subjektivoituna: edelli-
seen kuuluu ajatus valmiina olevasta
todellisuudesta, johon erillinen, yksi-
löllinen, autonominen subjekti syn-
tyy ja jossa hänen on tultava toi-
meen; jälkimmäisessä nähdään ym-
pärilläoleva ja subjekti toisiinsa mo-
nimutkaisilla, ristiriitaisillakin tavoil-
la kietoutuneiksi ja toisiaan muo-
touttaviksi entiteeteiksi.9 Kasvatuk-

sen tai koulutuksen suhteen voi huomata, että ensimmäisessä mallis-
sa tarkastellaan subjektin tietoja, taitoja ja toimintaa, jälkimmäisessä
taas itse subjektivoitumisen prosessia. Näin siis keskeinen curriculum
-kysymys kuuluisi ”mitä oppijoiden tulisi tietää tai osata?”, ja
vastaava kysymys Bildung -perinteessä puolestaan ”mitä heistä pitäisi
tulla?”.10

Opettajuuden amerikkalainen malli näkee helposti opetustekni-
sessä valossa, jossa tieteellisesti (oppimispsykologisesti) tutkittujen
menetelmien hallinta voidaan soveltaa minkä tahansa sisällön opet-
tamiseen, universaalisti ja standardoidusti. Saksalaisessa traditiossa
taas opettajan keskeinen kvalifikaatio on ollut sivistyneisyys sinänsä:
vain itse sivistyneenä voi sivistysperinnettä välittää eteenpäin. Opet-
tajalla pitää esimerkiksi olla omakohtainen suhde siihen akateemi-
seen tieteenalaperinteeseen, joka hänellä on opetettavanaan.11

Asettamani kysymys kuului kuitenkin: millaiset tavoitteet määrit-
tävät filosofiaa koulun kokonaisuudessa ja miten ne oikeutetaan/pe-
rustellaan? Ralph Tylerin popularisoiman käsityksen mukaisesti pe-
rinteisessä tavoiterationaalisessa amerikkalaisessa curriculum–teorias-
sa on vaikuttanut kolme determinanttia, joista tavoitteita ja sisältöjä
voidaan ammentaa: oppijat itse, oppiaine/tieteenalaperinne ja yhteis-
kunta, eli yleistetymmin se, mitä subjektit ovat, se, millaista tieto on,
sekä se, missä nämä mainitut sijaitsevat ja kohtaavat toisensa.12 Taval-
la tai toisella näihin kaikkiin reagoidaan eri oppijärjestyksissä. Selkei-
tä painotuseroja on kuitenkin olemassa. Tärkeää on ainakin pohtia,
miltä suunnalta praktisessa opetussuunnittelussa vastauksia etsitään:
oppiaineen asiantuntijoiden taholta, yhteiskunnan – enemmän tai
vähemmän demokraattisen – tahdon ilmaisuista, vaiko koulutuksen
subjekteilta itseltään.

Saksalaiselle perinteelle on ollut tyypillistä oppiaineiden oman tut-
kimus- ja didaktiikkaperinteen suvereenisuuden korostaminen, aka-
teemisen sivistystradition asettaminen kouluopetusta (ja -oppilaita)
paimentamaan.13 Parhaiten tämä näkyy perinteisen humanistisen si-
vistyksen ydinaineissa, korkeakirjallisuudessa, historiassa ja klassisissa
kielissä. Käytännössä tämä on toki tarkoittanut myös voimakkaan
elitististä käsitystä yleissivistävän koulutuksen ja yliopiston roolista
yhteiskunnassa. Bildung edellyttää yhteisöä, joka ylläpitää moraalisia
ja tiedollisia käsityksiä ja arvostuksia siitä, mitä Bildung on; sivistys
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edellyttää sitä itseään paimentavaa vallankäyttöä. Sivistystraditio it-
sessään on arvokkaampi ja tärkeämpi kuin yksikään yksittäinen op-
pija (tai opettaja).

Tässä tulee esiin konservatiivisen sivistysteorian kompastuskivi ny-
kyisessä refleksiivisessä, myöhäismodernissa kulttuurissa. Sivistysteo-
rian ja uushumanismin huippuaikana oli helppoa tunnistaa tietty
traditio ja yhteisö tässä suhteessa legitiimiksi vallankäyttäjäksi, mutta
tällainen ajattelu vastaa huonosti nykyisen, monikulttuuristuneen ja
monietnistyneen yhteiskunnan todellisuutta ja sen koulutussubjek-
tien tarpeita. Käy yhä vaikeammaksi perustella, miksi opiskelijoiden
on tunnettava Platon ja Goethe, mutta ei Veda –kirjallisuutta tai
Joruba –viisautta. Tämä liittyy yleisempään ”kulttuurisen auktoritee-
tin kriisiytymiseen”, jota voi pitää yhtenä myöhäismodernin tilan-
teen keskeisimmistä piirteistä.14

Yllämainitun ongelman sivistysperinteen vaalimisen ja moni-
kulttuurisen suvaitsevaisuuden keskinäisestä hankauksesta oppijär-
jestyksissä voi kuitenkin lähes tyystin hävittää agendalta se uuslibera-
listinen painostus, jota koulutuksen suunnitteluun tänään suunna-
taan taloudellisen pragmaattisuuden nimissä. Ei ole liioiteltua väit-
tää, että USAssa tällä vuosisadalla hallitsevin malli oppijärjestyksen
tavoitteidenasettelussa ja niiden oikeuttamisessa on ollut vallitsevan
ja tulevan yhteiskunnan funktionaalisten tarpeiden omaksuminen
tärkeimmäksi kriteeriksi. Tässä omamme kaltaisessa ajassa, vuositu-
hannen vaihteessa, jolloin poliittinen ohjaus yhä enemmän menettää
vaikuttavuuttaan ja hyväksyntäänsä taloudellisen vallan voitoksi, vii-
memainitusta oikeuttamismallista tulee kuitenkin huolestuttava. Jos
taloudellisen kilpailukyvyn (viimeisen sanan voi korvata millä tahan-
sa muulla kapitalistisen taloudellisen rationaalisuuden asettamalla
absoluuttisella legitimaatiotermillä) säilyttämiseksi on lisättävä Noki-
an rekrytointien kannalta tarpeellisten aineiden oppimäärää, ei sen
paremmin ole tarvetta Bildungille kuin Bhagavad-Ghitallekaan. Tä-
män toteavat poliitikot kierrellen ja suoria taloudellisia pyyteitä
omaavat tahot suoremmin:

”Tarvitsemme muutoskykyä, reaktionopeutta ja ennakkoluulotto-
muutta. Sopeutumiskyky ja henkinen joustavuus kääntävät muutos-
uhat mahdollisuuksiksi, joiden hyväksikäyttö riippuu valmiuksis-
tamme sekä maana että yksilöinä. [...]

Pitkän aikavälin strategia on perusedellytys suotuisalle kehityk-
selle. Elämme nyt niitä vuosia, jolloin vuonna 2022 yliopistoista val-
mistuvista monet ovat jo syntyneet. On jo kiire pitää huolta heidän
peruskoulutuksensa tasosta, jotta sillä kilpailussa pärjätään. [...]

Teknologian tehokas soveltaminen ja terve talous ovat ainoat
mahdolliset lähtökohdat hyvinvoinnille. Liiketoiminnan ja yritteliäi-
syyden syntyedellytykset ja mahdollisuudet on turvattava ja houkut-
televuuteen on panostettava. Ilman laajaa tieteenharjoitusta ja kor-
keatasoista koulutuspohjaa ei osaamista synny. Kertyvät yhä niu-
kemmat verovarat on ohjattava toimivan yhteiskunnan ylläpitoon ja
kehittämiseen. Tärkeintä on kuitenkin tahto selviytyä ja voittaa.”15

Kun tärkeintä on (vulgaari-)sosiaalidarwinistisesti ”tahto selviytyä ja
voittaa” ja hyvinvoinnin ”ainoana mahdollisena lähtökohtana” ovat
insinööri- ja taloustieteet, ei tarvitse olla visionääri nähdäkseen miten
pieniin lokeroihin humanistit ja filosofit tulevaisuudessa koitetaan
mahduttaa oppijärjestelmissä.16 Ylläolevissa huomioissa, arvioimatta
niiden todellista yhteiskunnallista painoarvoa, on joka tapauksessa
hätkähdyttävää se, kuinka tarkkaan ne heijastavat Yhdysvalloissa
vuosisadan alussa kehittynyttä ”tieteellisen liikkeenjohdon” (’scien-
tific management’) koulutusideologiaa, joka on vuosisadan kuluessa
aina nostanut päätään (uus)liberalististen ja (uus)konservatististen
vaatimusten langetessa yhteen koulutusnäkemyksissä.17 Kilpailun ja
nimenomaan materiaalisen menestyksekkyyden ottaminen ei enää
piilo- vaan julkiopetussuunnitelman tavoitteeksi sekä koulujärjestel-
män avoin sitominen teollisuuden ja liike-elämän etuihin ovat tyy-

pillisiä osoituksia tästä. Laajemmassa kulttuurisessa oppijärjestykses-
sämme tämä tarkoittaa paitsi kilpailun, myynnin ja markkinoinnin
logiikan tunkeutumista kaikkiin käytäntöihin, myös arvostusten ja
ihanteiden masentavaa yksipuolistumista, jolla on suora ja vääjäämä-
tön vaikutuksensa koulun mahdollisuuksiin rakentaa yksilöllisen, so-
siaalisen tai ekologisen vastuullisuuden muotoja opiskelijoissa. Kou-
lu ei enää olekaan virallisen korkeakulttuurin ja epävirallisten nuori-
sokulttuurien taistelukenttää, vaan paikka, jossa viimemainittuja tai-
dokkaasti kolonisoiva kaupallinen ja viihteellinen järjestelmä ajaa oi-
kealta ohi koulun ihmiskäsitysten, perinteisten opetusmuotojen jäh-
meyden ja omaa epäonnistumistaan ihmettelevien opettajien.

ARVIOINTI, TESTAAMINEN JA ”AJATTELUN TAIDOT”

Oppijärjestysten tuottaminen USAssa on saanut usein järjestelmä-
keskeisen leiman. Tiukimmillaan sikäläiset opetussuunnitelmat
määrittelevät kaiken opetuksesta: sisällöt, muodot, jopa kurssilla käy-
tettävän kirjallisuuden ja oheismateriaalit. Yksittäisen opettajan
mahdollisuudet itsenäiseen harkintaan ja omiin linjauksiin ovat täl-
löin olemattomat ja lähtökohta on täydellinen kontrasti saksalaiselle
sivistysopettajalle, joka amerikkalaisen opetusteknikon sijaan rinnas-
tuu itseriittoiseen ja akateemisesta vapaudestaan ylpeään koulumes-
tariin.18 Tähän karikatyyriin, kuten koko yllähahmoteltuun eroon
amerikkalaisen ja saksalaisen (eurooppalaisen) perinteen välillä tulee
suhtautua varovasti. On ilmeistä, että tämän vuosisadan loppu-
puolisko on merkinnyt huomattavia muutoksia koulutusjärjestel-
missä kaikkialla, ainakin siinä suhteessa, että kansalliset perinteet
ovat suuressa määrin sekoittuneet toisiinsa. USAssa on oma si-
vistyksellisiä ”perusarvoja” vaaliva elitistinen ja etnisesti eurooppa-
laistaustainen, korkeakulttuurista ”lukutaitoa” ylevöittävä ’Great
Books’ – koulukuntansa ja eurooppalainen humanistisen yleissivis-
tyksen perinne on joutunut puolustuskannalle kouluopetuksen
’ajanmukaisuuden’, ’relevanttiuden’ ja ’hyödyllisyyden’ vaatimusten
edessä.19

Perinteiden erilaisten lähtökohtien painoarvo koulun arjessa on
vähentynyt muistakin syistä. Opetussuunnitelmaperinteitä merkittä-
vämpänä opetuksen rajojen asettajana ja todellisena eri maiden oppi-
järjestyksiä samankaltaistavana voimana voi nimittäin pitää koulu-
tusjärjestelmän alistamista tehokkuusmittareille. Rajat asetetaan
mm. koulujen valtiollisen (tai USAssa osavaltiollisen ja liitto-
valtiollisen) arvioinnin, auditoinnin ja testaamisen muodossa. Viime
kädessä merkityksellistä ei ole se, millaisia tavoitteita ja millainen
arvoperusta koulujen opetussuunnitelmiin kirjataan, koska lopulta
opetuksen muotoja ja sisältöjä ohjaakin se, miten tavoitteiden saavut-
tamista yliyksilöllisellä ja yksittäisiä ryhmiä sekä kouluja yleisemmäl-
lä tasolla arvioidaan.20

Usein opettajien omissa pohdinnoissa, kuten tässäkin lehdessä, ar-
vioinnin ongelma tulee esiin ambivalenttina suhtautumisena yliop-
pilaskirjoituksia kohtaan. Toisaalta kyseessä on jotakin monien ko-
kemuksen mukaan filosofian hengelle vierasta, mutta toisaalta on
kyse lukiojärjestelmän rautaisimmasta realiteetista, joka paitsi on
merkittävä jatkokoulutukseen ja työhön valikoitumisen kannalta,
myös valitettavan usein toimii opettajien ja koulujen onnistumisen
piilomittarina. Filosofian ja monen muun kouluaineen kannalta eri-
tyisen ongelmallista on se, että yo–kokeessa tapahtuva arviointi on
aina erityiset olosuhteet ja paikalliset erot kadottavaa sekä formaalia
ja käsitteellistä. Kurssiarvioinneissa arvosanojen jakamista merkityk-
sellisempää pedagogisesti on opiskelijoiden ja opettajien vuorovaiku-
tuksessa tapahtuva kommunikointi sekä se, miten opettaja käyttää
kaikkea informaalia ja ei-eksplikoitavissa olevaa (myös ei-propositio-
naalista) tietämystään kasvattaessaan, arvioidessaan ja palautetta an-
taessaan. Tämän kaiken ylioppilaskokeet karsivat pois.

Sen mitä oppilaiden kehittymisessä kohdallisesti voidaan tämän-
kaltaisilla testeillä arvioida, on koostuttava kognitiivisista valmiuk-
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sista, kutakin yhtä ainealuetta koskevan tietorakenteen laajuudesta ja
selkeydestä, eli ylipäätään kyvystä käsitellä uutta tietoa ja ilmaista
vanhaa. Tämä on varsin tyypillinen kognitiivis-rationaalinen käsitys
siitä, mitä opetuksessa tapahtuu, ja se on ainoastaan lisännyt
painoarvoaan kaiken ”tietoyhteiskunta” -demagogian puitteissa:
”Peruskoulun tulee huolehtia siitä, että jokainen koululainen oppii
itsenäisesti hankkimaan tietoa eri lähteistä, hallitsemaan ja käsittele-
mään tietoa sekä käyttämään sitä analyyttisesti ja kriittisesti.”21

Filosofian lukio-opetuksen kirjatut tavoitteet eivät olennaisesti täs-
tä poikkea: ”Filosofian opiskelun tavoitteena on, että opiskelija 1)
osaa käyttää käsitteitä selkeästi ja perustella näkökantansa, 2) osaa hah-
mottaa ja arvioida tiedollisia, yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä sekä esteet-
tisiä ongelmia ja niiden vaihtoehtoisia ratkaisuja, sekä 3) hallitsee
yleissivistävät perustiedot filosofisesta ajatteluperinteestä.”22 Tiivistel-
mä lukiofilosofian merkityksestä samassa dokumentissa kuuluu seu-
raavasti: ”Lukion filosofian opetus auttaa opiskelijaa avartamaan ja
tarkentamaan käsityksiään todellisuuden luonnetta, omaa itseä, ar-
voja sekä tiedon perusteita koskevissa kysymyksissä.”23

Ensimmäisessä suomalaisessa filosofian lukiodidaktiikan kokoel-
massa Kotkavirta toistaa perusteet lähes kirjainta seuraten. Hänen
mukaansa filosofia on ”periaatteessa” tärkeä oppiaine esimerkiksi
seuraavista kolmesta syystä: 1) ”Filosofiassa opiskellaan abstraktien ja
monimutkaisten ongelmakokonaisuuksien käsittelyä, itsenäistä ja
kurinalaista ajattelua, siis taitoja, joita tarvitaan kaikissa tieteissä ja
yhä useammassa nykyaikaisessa ammatissa.”; 2) ”Filosofian opiskelu
tukee myös sekä luonnontieteellisten että yhteiskunnallisten ja kult-
tuuristen aineiden opiskelua... Lisäksi oppiaineella on uskontoa ja
elämänkatsomustietoa tukevia katsomuksellisia tehtäviä. Filosofian
opiskelu kannustaa arvioimaan kriittisesti yhteiskuntaa ja kulttuuria.
Kaikkiaan se opettaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja kykyä suh-
teuttaa asioita.”; 3) ”Oppiaineena filosofia välittää siis varsin arvokas-
ta näkemystä kulttuuriperinteestä.”24

Filosofia opettaa ajattelun taitoja ja sillä on tämän ansiosta
funktionaalinen asema täten sekä yhteiskunnassa että koulussa me-
nestymisen kannalta, se johdattaa kriittiseen arviointiin ja kokonai-
suuksien hahmottamiseen, ja lisäksi välittää yleissivistyksellistä kult-
tuuriperintöä. Näistä elementaarisista väitteistä koostuu nykyinen tai
hallitseva filosofian opetusta legitimoiva metakertomus. Sen parem-
min opetussuunnitelman perusteissa kuin muuallakaan ei jäädä poh-
timaan sitä, onko filosofiaa yksi vai monta erilaista, tai millainen filo-
sofia mainitut efektit saa aikaan, tai sitä, onko väitteitä efekteistä kos-
kaan yritetty vaikkapa empiirisin kokein todentaa. Herää myös kysy-
mys tulisiko filosofian opetukseen liittyä päämääräarvoilla perustel-
tavia tavoitteita vai onko hyväksyttävä oppiaineen asettaminen pel-
käksi (ajattelun tekniseksi apu-) välineeksi, kuten koko koulupeda-
gogiikalle on käymässä.

Kognitiivinen painotus elää voimakkaana jo mainitun arvioinnin-
kin vuoksi. Ajattelun taitojen opettamisen perustelu niiden testatta-
vuudella ja niiden kaikelle muullekin yksilölliselle koemenestykselle
tarjoamalla hyödyllä on helppoa, kun sitä verrataan vaikkapa oppilai-
den elämisen taitojen, kokonaispersoonallisen sivistymisen tai kas-
vun testattavuuteen tai testihyödyllisyyteen.25 Entäpä oppilaiden ky-
ky kriittisesti ja monipuolisesti hahmottaa ympärillään vellovaa sosi-
aalista todellisuutta tai heidän todelliset valmiutensa ja halukkuuten-
sa yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai poliittiseen toimintaan? Mi-
ten näitä testattaisiin? Kuka näitä haluaisi testata? Ainakin
USAlaisessa mallissa, jota muuten myös Lipmanin Filosofiaa lapsille
–projekti osaltaan edustaa, ’ajattelun taitojen’ opettaminen on perus-
teltua ja poliittisesti korrektia, ’nautinnon taitojen’, ’elämisen taito-
jen’ tai ’politiikan taitojen’ opettaminen taas epäilyjä herättävää.26

MUODOLLINEN AJATTELU

Didaktiikassa deskriptiivinen ja normatiivinen ovat toisistaan hank-

alasti ja vain keinotekoisesti erillään pidettävissä, joten opetussuunni-
telma –keskustelun tendenssinä onkin tehdä tiedostettuja tai tiedos-
tamattomia arvoarvostelmia erilaisten diskurssi– ja toimintamuoto-
jen keskinäisestä arvosta. Kouludiskursseissa esim. formaali, abstrak-
ti, teoreettinen ja käsitteellinen ovat tyypillisesti arvokkaampia kuin
elämyksellinen ja toiminnallinen. Tämä on varsin sujuvasti moder-
nin länsimaisen filosofiankin valtavirtaan nivoutunut ajatus, mutta
se on myös entisestään omiaan korostamaan opetuksen ja opiskelun
välineellistä asemaa.

Filosofiaa ei ole tehty osaksi perusasteen kurssijakoa (ainakaan vie-
lä), mutta asiaa voi havainnollistaa tarkastelemalla paljolti samanlai-
sia tavoitteita ja perusteita sisältäviä elämänkatsomustiedon opetus-
suunnitelmia. Niissä arvostukset ilmenevät erona, joka asettuu
perusopetuksen 1.-6. -luokkien ja myöhempien luokka-asteiden
opetussisältöjen välille. Kun (entisellä) ala-asteella elämänkatso-
mustiedossa ”oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen ja myötä-
elämiseen sekä ohjataan käyttämään omia mahdollisuuksiaan”, niin
ylä-asteella ”tutkitaan...käsityksiä hyvästä ihmisestä” ja ”tarkastel-
laan” ”tekoja ja niiden seurauksia”.27 Säännönmukaisesti niin luokil-
la 7. -9. kuin lukiossakin oppilaat ohjataan ”tarkastelemaan, tutki-
maan, selvittämään, hahmottamaan ja tutustumaan” ”perusteisiin,
perinteeseen, teorioihin, opetuksiin ja käsityksiin”, siinä missä var-
haisemmilla luokka-asteilla sentään etsitään ”keinoja oikeudenmu-
kaisuuden edistämiseksi ja toimitaan ihmis- ja kansalaisoikeuksien
puolesta”.28 Ala-asteella elämyksellisyys ja toiminta, ylä-asteella
käsitteellistäminen, tarkastelu, tutkiminen.

Tämän selittää vakiintunut kehityspsykologinen oletus lasten ajat-
telun ’kehittymisestä’. Piaget’laisittain ajattelun eteneminen kohti
formaalien operaatioiden vaihetta toimii tällöin yksilön pedagogi-
senkin kehityksen ideaalimallina. Samalla se yksipuolistaa kuvaam-
me koulusta ja opiskelijoista kognitiiviseen suuntaan. Tuloksena on
idealisoitu subjektikuvaus, ei pelkästään sellaisena kuin sen tunnem-
me modernin filosofian historiasta, esimerkiksi Lockelta ja Descarte-
silta, vaan koko hallinneen modernin ihmiskäsityksen perustana vai-
kuttava rationaalisen, autonomisen, yksilöllisen ja yhtenäisen mi-
nuuden malli.

Kuten tiedetään Piaget’n teoria on saanut osakseen voimakasta
kritiikkiä kyvyttömyydestään nähdä itseään kehityspsykologisten
tutkimusten – ja kasvun ja opetuksen – toteutuspaikkana olevassa
reaalisessa sosio-kulttuurisessa kontekstissa. Myös sen ihmiskäsityk-
sen ohuutta on arvosteltu.29 ”Ajattelun kypsyyden” tematiikan suh-
teen Piaget’n teoriassa on kuitenkin monia sisäisiäkin ongelmia. Kun
esimerkiksi ongelman ratkaisun taitoja pidetään ajattelun korkeim-
min kehittyneenä alueena tai muotona, jää huomaamatta, että pal-
jon vaativampi kognitiivinen, sosiaalinen ja affektiivinen suoritus on
itse asiassa ongelmien havaitseminen. Valmiiksi annettujen ongelmien
ratkaisutaidoista puhuttaessa tietty kognitiivinen toiminto abstrahoi-
daan ja pelkistetään irti konteksteistaan, mutta jos pohdimme opis-
kelijoiden kykyä havaita ja työstää konkreettisia eettisiä, sosiaalisia tai
vaikka ekologisia ongelmia, puhumme jo huomattavasti mutkik-
kaammasta toimintakentästä, jolle kuuluvat myös moniselitteiset ky-
symykset arvoista, elämyksistä, aistimuksista ja tuntemuksista.30 Täs-
sä esimerkissä näkyy samalla se, miten piaget’lainen lähtökohta hel-
posti korostaa välineellistä ja muodollista päämäärien ja sisältöjen
kustannuksella, eli (karrikoiden) amerikkalaista valmiuksien tarjoa-
misen koulupedagogiikan eurooppalaisen sivistysihanteen sijasta.

Filosofia ei tässä poikkea muista kouluaineista. Kouluopetuksen
historiaan kuuluu yleisemminkin tendenssi pitää dekontekstualisoi-
tua, käsitteellistä ja abstrahoitua kontekstuaalista, toiminnallista ja
konkreettista arvokkaampana.31 Tälle on monia syitä, eikä niistä pai-
navimpina useinkaan Piaget’n tai kenenkään muunkaan kehitys-
psykologiset teoriat. Ivor Goodson on osoittanut, miten mainittu
tendenssi on sidoksissa mm. opettajien ammattikunnan professiona-
lisoitumiseen ja tähän limittyvään sosiaalisen, symbolisen ja taloudel-
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lisen vallan etsimiseen korostamalla kouluopetuksen yhteyttä akatee-
miseen ja tieteelliseen instituutioon – käytännönläheisen, arkisen ja
elämismaailmallisen aineksen kustannuksella.32

FILOSOFIAN OPETUS IDEOLOGISENA REPRODUKTIONA?

Kyky rationaaliseen ajatteluun ja loogiseen päättelyyn on funktio-
naalisesti mielekäs koulufilosofian opetuksen päätavoite siksikin, että
se tukeutuu modernin länsimaisen koulutus- ja opetusajattelun
valtavirtaan. Subjektia pidetään yksilöllisenä ja potentiaalisesti auto-
nomisena, ja tämän autonomian aikaansaavaa ja tietoisen toiminnan
mahdollistavaa subjektin ydintä pidetään rationaalisena niin moder-
nin länsimaisen filosofian kuin modernin länsimaisen pedago-
giikankin valtaperinteessä. Hallitsevien yhteiskunnallisten valtasuh-
teiden ja niiden tuottamien arvostusten vaikutuksesta tämä rationa-
listis-humanistinen ihmiskäsitys on kääntynyt tarkoittamaan järke-
vää asennoitumista elämänkulkuun, mitä toki edelleen voidaan jul-
kilausutusti oikeuttaa aristoteelisilla hyvän elämänkokonaisuuden
ihanteilla, mutta joka käytännössä tarkoittaa individualismilla kylläs-
tettyä ja postmodernisti ironista kansalaisrealismia: ”Kannattaa omia
se mikä irtoaa, ja olla turhaan huolehtimatta muusta.” Ihmisen ole-
muksellistaminen tällaiseksi taloudellisen rationaliteetin omaavaksi,
atomististiseksi yksilösubjektiksi ei ole enää vain legitimaatiota hal-
litsevalle talousjärjestelmälle vaan myös perusta yleisimmille tavoil-
lemme käsittää subjektien koulutettavuus ja kasvatettavuus.

Osakesijoittamisen edellyttämästä laskelmoivasta järjenkäytöstä
onkin tullut rationaalisuutta par excellance. Näin koulutus valmistaa
kansalaisia, jotka ovat sosiaalistuneet poliittiseen realismiin ja laskel-
moivaan subjektiuteen, ja jotka täten filosofian tunneilla kykenevät
taitavasti ”problematisoimaan” kaikenlaisia ”ilmiöitä”, tullen samalla
sujuvasti toimeen tosiasiallisesti mielettömäksi muuttuneen maail-
man kanssa.

Jännittävää tässä on se, että vaikka filosofian kouluopetuksella on
sidoksensa akateemisen filosofian perinteeseen, on filosofian opetta-
minen silti edelleen paljon konservatiivisempaa kuin mitä eurooppa-
laisen filosofian tekstit ovat olleet viimeisen parinsadan vuoden aika-
na. Filosofian opettaja joutuu varsin vaikeiden kysymysten eteen, jos
hän ottaa vakavasti sen Marxin ja Freudin (tai Lacanin ja Althus-
serin) näkemyksen, että rationaalinen subjekti toiminnan agenttina
tuotetaan sosiaalisesti tai ideologisesti, tai vaikka sen Nietzschen (ja
Foucault’n) lähdökohdan, jossa totuutta sinänsä ei pidetä valhetta
arvokkaampana elämälle, vaan jossa tiedontahdon vallanhalu paljas-
tetaan ja nostetaan esiin tutkimisen ja tietämisen legitimaation on-
gelma. Tokihan tällaiset käsitykset voidaan ”esitellä” filosofian kurs-
seilla, mutta olennaista on huomata, että nimenomaan filosofian
opettaminen opettamisena – muotonsa, tavoitteidensa ja moraalisen
oikeutustapansa kautta – jo sinänsä sitoutuu tiettyyn ihmiskäsityk-
seen ja toimintalogiikkaan ja samalla välittää sellaista edelleen. Tar-
joaako filosofian opetus aitoja vaihtoehtoja? Opettaako se pohjim-
miltaan hyväksymään ja sopeutumaan vai onko muita mahdolli-
suuksia? Voiko filosofian opettaja kehottaa Nietzschen Zarathustran
tavoin: ”Elä vaarallisesti!”

Filosofian opettajankin kannattaa muistaa, miten läheisessä yhtey-
dessä mainittu filosofian ja pedagogiikan moderni aatehistoria on he-
gemoniseksi muodostuneen taloudellisen järjestelmävallan poliitti-
seen historiaan. Tieteellinen tutkimus, tavoiterationaalisuus, tekno-
loginen imperatiivi ja kapitalistinen kilpailutalous eivät ole sattumal-
ta (vaikka kylläkin historiallisesti kontingentisti) muodostaneet voi-
makkainta koskaan ihmiskunnan historiassa syntynyttä ideologia-
klusteria. Se miten filosofian opetus omine perinteineen, toiminta-
malleineen ja tavoitteineen mahdollisesti toistaa ja uusintaa tätä hal-
litsevaa ideologiaa ja tukee subjektivoitumista sen puitteisiin ansait-
see enemmän kriittistä erittelyä kuin filosofian opetusta koskevassa
didaktisessa keskustelussa on tähän mennessä tuotettu.

Kriittinen erittely voi alkaa esimerkiksi filosofian itsekritiikillä.
Voidaan esim. kysyä, mitä reproduktion muotoja filosofian opetuk-
sen tarkastelu voisi tuoda esiin? Esitän kursiivisesti muutamia mah-
dollisia kritiikin lähteitä, joiden kartoittamiseen tarvittaisiin enem-
män aikaa ja tilaa.

Edellä on jo lyhyesti tarkasteltu kognitivistisen ihmiskäsityksen
kapeutta kouluopetuksen rasitteena. On selvää, että loogis-rationaa-
lisesti pohjatulle akateemiselle tutkimustavalle siirtyminen koke-
muksellisiin, elämyksellisiin, esteettisiin ja toiminnallisiin toimin-
tamuotoihin on vaikeaa. On kuitenkin filosofian (ja kaiken koulu-
opetuksen) häviöksi, jos akateemisten ja tieteellisten mallien ihan-
nointi johtaa hyljeksimään mainittuja toimintamuotoja myös ope-
tuksessa. Ensinnäkin teemalla on tunnettu sidoksensa siihen, miten
koulu suosii ylempien sosio-ekonomisten luokkien habitusta ja kom-
petenssia. Filosofian aihealueiden suhteen voidaan myös viitata sii-
hen eri kirjoittajien eksplikoimaan seikkaan, etteivät esimerkiksi
etiikka ja estetiikka ole älyn ja rationaalisen reflektion kautta täysin
käsiteltävissä olevia elämänalueita. Kannattaa muistaa, mitä Hume
kirjoittaa passioista, Freud vieteistä tai vaikkapa nykyfilosofiassa Phi-
lippe Lacoue–Labarthe siitä, miten ”halun” ja ”hyvän” erottaminen
länsimaisen etiikan perinteessä tuottaa radikaalin pahan maailman,
jonka tutkimisessa tiede ja rationaalinen filosofinen reflektio ovat
avuttomia.33 Yhtä perusteltua kuin puhua ajattelun taitojen kehittä-
misestä filosofian opetuksen tavoitteena, olisi ottaa tavoitteeksi lisätä
opetusmuotojen affektiivista osallistavuutta sekä eettisen ja esteetti-
sen herkkyyden aktivoivuutta.34 Tämä edellyttäisi opettajilta esim. poh-
dintaa siitä, miten visuaaliset, toiminnalliset, elämykselliset ja draamalliset
menetelmät sekä kokemuksellinen oppiminen olisivat filosofian opetuk-
sessa hyödynnettävissä. Kompastuskiven voi muodostaa kuitenkin jälleen
kognitiivisen arvioinnin hallitsevuus koulukäytännöissä.

Opetusjärjestykset Suomessa syntyvät humanistisen ja protestant-
tisen tradition risteymänä, jolloin molemmilta suunnilta sitoudutaan
paitsi antroposentriseen myös individualistiseen arvoperustaan. Vaih-
toehdoksi ei tarjota esim. biosentrisiä (ekologisia) tai sentientistisiä
(tuntoisuuskeskeisiä) näkemyksiä, joissa ihmisen tunnustaminen ai-
noaksi moraalisen harkinnan mahdolliseksi agentiksi ei tarkoittaisi
hänen pitämistään ainoana moraalisesti merkityksellisen toiminnan
subjektina. Myöskään korostetummin sosiaali- tai yhteisöeettinen
lähtökohta ei ole suosiossa. Tämä on suorassa suhteessa myös tavoit-
teiden asettelun yksilökeskeisyyteen: opetussuunnitelmissa pyritään
yksilöiden eikä esim. ryhmien kehittämiseen, eikä opetuksen reali-
teettina olevaa ryhmä- ja luokkaopetusta tai koulutuksen mas-
samuotoisuutta mainita lainkaan.35

Filosofian opetus voi myös uusintaa länsimaisen ajatteluperinteen
ja julkisen järjenkäytön historian patriarkaattia, miehistä hegemoni-
aa. Länsimaisen filosofian historiassa tämä on ilmennyt mm. sielun,
mielen ja rationaalisuuden assosioimisena miesten psykososioteo-
logiseen olemukseen ja ruumiin, passioiden ja epärationaalisuuden
liittämisenä naiseuteen.36 Erityisesti pitänee huomata, miten tähän
voi johtaa filosofian opettaminen problematisoimattomasti oman
historiansa kautta, joka sosio-historiallisiin suhteisiinsa kontekstua-
lisoimattomien miesfilosofien kanonisointina toisintaa käsityksiä
korkeatasoisesta kriittisestä ajattelusta miehisenä työnä.

Lisäksi filosofian opetuksessa herkästi korostetaan oppiaineen
eurooppalaisperäisyyttä, jättäen samalla problematisoimatta kreikka-
laisuuden eurooppalaisuuden. Kun filosofian opetusta samalla legi-
timoidaan todistelemalla sen olevan ajattelun taitoa opettava aine/
disipliini ennen muita, tuotetaan taitavan ajattelun priorisointia eu-
rooppalaisen perinteen yksityisomaisuudeksi. Tämä ongelma kasvaa
paitsi diskurssimuodostumien ja yleisessä kierrossa olevien kulttuu-
risten tuotteiden ylikansallistumisen ja monikulttuuristumisen kaut-
ta, myös Euroopan ulkopuolelta suomalaisten koulujen penkeille
opiskelemaan tulevien todellisten elävien ihmisen määrän lisääntyes-
sä.37 Opettaja ei voi enää olettaa – sen paremmin yksittäisten oppi-
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laidensa elämismaailman kuin hänen opetusryhmiensä etnisen koos-
tumuksenkaan suhteen – oppilaitansa yhdistämään mitään tiettyä
”eurooppalaista perinnettä”, jonka tuntemiseen johdattaessaan filo-
sofia itsestäänselvästi kuuluisi yleissivistyksen ja itsetuntemuksen pe-
rusteluin opetussuunnitelmaan.

Tiivistäen edelläsanottua huomataan siis, että filosofian opetuksen
vaarana on toteutua...

1) kognitio- ja ratiosentrisminä eli kouluopetuksen yksipuolisen tieto-,
äly- ja järkipainotteisen ihmis- ja elämäkäsityksen vahvistamisena;
2) antroposentrismin ja individualismin reproduktiona, eli kiinnitty-
misenä sellaiseen artikuloimattomaan normatiiviseen perustaan, jos-
sa etiikan ihmis- ja yksilökeskeisyyttä säilytetään tiedostamattomana
normina;
3) fallosentrismina eli järjenkäytön ja julkisen keskustelun ja osallistu-
misen sukupuolitetun ja diskriminoivan miehisen perinteen ylläpitä-
misenä;
4) eurosentrismina eli tendenssinä uusintaa käsitystä todellisen päte-
vän ajattelun, totuuden tietämisen, kauneuden kokemisen ja oikein
toimimisen eurooppalaisesta alkuperästä.

En tarjoa kritiikkiä siksi, että kuvittelisin kaiken filosofian opetuksen
olevan tämänkaltaista indoktrinaatiota tai reproduktiota, vaan koska
toivon, että se ei sitä missään olisi; en myöskään listaa näitä kritiikin
muotoja siksi, että ne ovat muodikkaita, vaan koska ne harvinaisen
relevantisti liittyvät juuri filosofian opettamisen problematiikkaan.
Kyseisen kritiikin katson jatkavan ja ylläpitävän julkisen järjen-
käytön parhaita perinteitä ja emansipaatiopyrkimyksiä, mm. sellaise-
na kuin kriittinen teoria on niitä harjoittanut.

Karrikoiden voi sanoa, että ylläesitetyn kaltaiset ideologisen repro-
duktion muodot tulevat mahdollisiksi etenkin silloin kun ja siksi että
filosofian opetus pyrkii antamaan liian nopeasti liian paljon. Asian
voi esittää vertaamalla tilannetta historiatieteessä vakiintuneeseen
puheeseen makrohistoriallisista ja mikrohistoriallisista lähestymis-
tavoista. Vieläkin osassa historian oppikirjoja on muilla maanosilla
roolinsa lähinnä löytämisen ja valloittamisen objekteina, aivan kuten
tavalliset eläneet ihmiset arkipäivineen tulevat mainituiksi vain juo-

nittelevien ja sotivien kuninkaiden kansalaissubjekteina, hallitusala-
maisina, tai yksinkertaisesti numeroina sodissa kaatuneiden luette-
loissa. Historiassa ja historian opetuksessa on kuitenkin ollut myös
aitoa pyrkimystä poispäin tästä näennäisen panoptisesta lintupers-
pektiivistä ja kohti sellaista kuvaa menneistä ajoista ja eläneiden ih-
misten arkisesta elämismaailmasta, johon oppilaat voisivat myös af-
fektiivisesti suhteutua. Samaa toivottakoon filosofian opetukselta.
Siirtyminen ajattelun luurangoksi abstrahoiduista suurten filosofien
yksittäisistä ajatuksista kohti filosofisen tiedon sijoittamista omaan
synty- ja vastaanottokontekstiinsa on omiaan toimimaan puskurina
ideologista reproduktiota vastaan.

Ehdotuksessani filosofian opetuksen tukeutumisesta ’mikrofiloso-
fisiin’ otteisiin ja käytäntöihin ei ole mitään sinänsä uutta. Olennai-
sesti se ei eroa esimerkiksi kasvatussosiologi Ari Antikaisen näkemyk-
sestä: ”[A]inakin kahta seikkaa voi opettajille välittömästi suositella.
Kumpikaan niistä ei ole uusi, vaan pikemmin on kysymys niiden tär-
keyden näkemisestä. Ensiksikin tieto tulisi esittää (käytännöllisessä)
yhteydessään eli kontekstissaan, myös sosiaalisessa kontekstissaan.
Toiseksi tulisi nähdä, että sekä opettaja että tietysti erityisesti nuori
oppilas tai opiskelija ovat identiteettiään rakentavia ihmisiä. Se tar-
koittaa sitä, että heillä on sosiaalinen ’taustansa’ ja kulttuurinsa, jota
vasten he antavat merkityksiä asioille.”38

Pitää muistaa, että opetuksen sisältöjen ja tavoitteiden etsinnälle
on tieteenalaperinteen ’perusteiden’ ja yhteiskunnan ’tarpeiden’ li-
säksi kolmaskin lähde, eli ne subjektit, jotka opetukseen osallistuvat.
Tunnetuin tällainen lähtökohta on ollut dewey’lainen progressiivi-
nen pedagogiikka, joka pyrki nostamaan oppilaan keskiöön: opetta-
jan olisi tutustuttava oppijoiden omaan maailmasuhteeseen, heidän
muodostamaansa yhteisöön, heidän yksilölliseen kehitykseensä ja
heidän ilmaisemiinsa tavoitteisiin. En tarkastele tätä näkemystä lä-
hemmin, mutta esitän huomioita mahdollisuuksista valottaa sekä
opiskelijoihin että opettajaan kohdistuvaa ulkoista valtaa.

MIKROFILOSOFIA JA FILOSOFIAN HISTORIA

Tässä numerossa julkaistavissa filosofian opettajien itsereflektioissa ja
opetuskuvauksissa on huomioita muualtakin tutuista pyrkimyksistä
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kohti sitä, mikä on yllä nimetty mikrofilosofiaksi. Teorian ja käytän-
nön suhteen sekä filosofian historian ja oppilaiden kokeman nyky-
todellisuuden kohtauspintojen pohtiminen juontaa juurensa epäile-
mättä sellaiseen. Samoin voi sanoa dialogi–opetuksen arvostamisesta
ja opettajien korostamasta eettisesti perusteltavissa olevasta dialogi-
sesta lähtökohdasta, joka johtaa myös opetustilanteen yksisuuntaisen
auktoriteettisuhteen problematisoitumiseen. Opetuksen sitoutumi-
sen opiskelijoiden elämismaailmaan kokee moni opettaja tärkeäksi,
ja liittää tähän mm. uuden median ja mediakritiikin tarjoamia mah-
dollisuuksia siltana itsestään oppilaisiin ja oppilaista filosofiaan.
Kannattaa muistaa myös se, että etiikan eurooppalaisilla perinteillä
on vahva (joskin pitkään väheksytty) historiallinen suhteensa kasuis-
tisiin menetelmiin, jotka ovat syystä kasvattaneet suosiotaan yleisesti
koko didaktiikan ja ainedidaktiikan kentällä (viittaan mm. case-työs-
kentelyn malleihin ja PBL:iin eli ongelmaperustaiseen oppimi-
seen).39

Vastaavia pohdintoja tulisi jatkaa useilla suunnilla, mutta tässä esi-
tän vain pari strategiaa filosofian historiaa koskevaa opetusta varten.
Mikrofilosofiseen filosofian historian opetukseen kuuluisi filosofiaan
itseensä instituutiona konstekstualisoivasti ja kriittisesti suhtautuvia
lähestymistapoja. Ehdottamallani instituutio- tai diskurssikriittisellä
filosofian opetuksella olisi käytettävinään vaikkapa seuraavanlaisia
laajoja kysymyksenasetteluita omiksi erityisiksi lähtökohdikseen:

1. Mitkä olivat ne erityiset historialliset edellytykset, jotka toisaalta
mahdollistivat ja toisaalta rajoittivat eri aikojen ja paikkojen filosofis-
ta ajattelua ja kirjoittamista, ja edelleen, miten vastaavat edellytykset
vaikuttavat nyt ’filosofointiin’, esimerkiksi kouluopetuksessa? (–>
diskurssiivisten käytäntöjen analyysi);

2. Miten ’filosofien’, esimerkiksi Platonin ja Aristoteleen puheet tai
kirjoitukset toimivat suhteessaan vastaanottajiinsa ennen ja nyt? (–>
tekstuaalisuuden tutkimus ja retoriikka);

3. Miten tietyt ihmiset, kuten mm. Platon ja Aristoteles, ovat nous-
seet arvostetuiksi ’filosofeiksi’ ohi muiden ja millaiset käytännöt pitä-
vät yllä tätä käsitystä heistä? (–> filosofian historiografia ja filosofisen
instituution analyysi).

Filosofian opetuksen käytäntöön tutustumattoman on helppo hy-
mähtää näille ja väittää niitä mahdottomiksi esimerkiksi lukiotason
filosofianopetuksen lähtökohtina. Tämä on kuitenkin väärinkäsitys.
Kysymysten lähestyminen koulufilosofian yhteydessä on varsin yk-
sinkertaista, itse asiassa monessa suhteessa oppilaille tutumpaa ja hel-
pompaa kuin vaikkapa Platonin ”ideaopin” opettaminen.40

Ensimmäinen kohta toteutuisi jo siten, että otettaisiin yksinkertai-
sesti tosissaan eri oppiaineiden integroinnin ja ristiinvalotuksen
mahdollisuus. Mitään ei tarvitsisi tehdä lisää, vaan pitäisi vain lakata
pitämästä erillään filosofian opetuksen kuvaa Platonista ja historian
opetuksen kuvaa Ateenalaisesta yläluokasta. Platonin ajattelun ja toi-
minnan mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien pohdinnasta olisi
luontevaa siirtyä oman nykyisyytemme ontologiaan, oman todel-
lisuutemme järjestämisen edellyttämien sisäänottojen ja ulossulke-
misten, arvostusten ja erottelujen tutkimiseen, mitä arvokkaampaa
tehtävää itsereflektiiviselle ja -kriittiselle ajattelulle on vaikea keksiä.
Filosofian opetuksessa voitaisiin tarkastelun ja ’ihmettelyn’ kohteeksi
ottaa juuri tämä opetus itse: mitä juuri nyt oikein tapahtuu, kuka pu-
huu, miten, millä oikeudella ja vallalla, suhteessa keneen, miksi jne.
Seurauksena olisi jotakin kaikessa opetuksessa opettajan omia (sinän-
sä tärkeitä) itsereflektiopyrkimyksiä vielä tärkeämpää: koko
opetusdiskurssin itsensä korostunut itserefleksiivisyys, sen itseensä-
kohdistuvuus ja itsekriittisyys.41

Kohta kaksi vaatii vain opettajan omaa perehtymistä tekstuaalisen
tulkinnan ja retoriikan kysymyksiin, sillä alkuperäistekstien lukemi-

nen ja yhteinen pohdiskeleva kommentointi on jo nyt onneksi mo-
nen filosofiankurssin ohjelmassa. Luennan asenteiden ja tavoitteiden
varioiminen olisi olennaista: ei enää pyrkien vain selvittämään oppi-
laiden kanssa ’mitä Platon halusi sanoa’, vaan yhtä hyvin ’miten’,
’miksi’, ’millaisin vaikutuksin’ ja ’millaisissa konteksteissa’. Samalla
tavoin olisi mahdollista pohtia tekstien genreyttämisen ja luokittelun
historiallisesti muuttuvia ja epävakaita periaatteita, ja osoittaa miten
myös filosofiset tekstit toimivat kertomuksina, fiktioina ja esteettistä
mielihyvää tuottavina elämyksinä. Filosofisten tekstien lukeminen
(kauno)kirjallisina tuotteina toisi lisäksi muassaan ymmärryksen tul-
kinnallisten aktien keskeisestä roolista minkä tahansa tekstien ’mer-
kitykseen’ viitattaessa. Tällöin tekstien opetuskäytön yhtenä funktio-
na voisi olla tuottaa avoimuutta erilaisia tulkintoja tai laajemmin ero-
ja ja moneutta kohtaan, sekä suvaitsevaisuutta konfliktoivia näke-
myksiä ja vasta-argumentteja kohtaan.42 Ykkös- ja kakkoskohtien
yhteiseksi pedagogiseksi efektiksi kuvaisin myös lisääntyneen (retori-
sen) itseymmärryksen filosofian diskursiivisista formaatioista ja pu-
he- tai tekstistrategioista, sekä filosofiassa toimivista vakuuttamisen ja
vaikuttamisen tekniikoista.

Viimeinen kohta eli filosofian käsittely instituutiona ja sosio-histo-
riallisena toimintana löytää puolestaan helposti analogioita mistä ta-
hansa oppilaille itselleen tutuista sosiaalisista ryhmistä tai yhteiskun-
nallisista instituutioista. Samalla ei päästä tutkimaan ainoastaan filo-
sofian muotoutumista yliyksilöllisenä ilmiönä vaan minkä tahansa
instituution ja sosiaalisen ryhmän yliyksilöllistä luonnetta. Historian
luonne toisaalta menneisyytenä ja toisaalta tämän menneisyyden
kertomuksellisena vaalimisena kaikkine tiedostettuine tai tiedosta-
mattomine valintoineen, kamppailuineen ja valtatasapainojen hei-
lahteluineen tulee samalla pohdinnan kohteeksi. Eikä tällaisessakaan
pohdinnassa ole mitään erityisen vaikeaa jälkimoderniin epävarmuu-
den maailmaan kasvaneille lukiolaisille.

Mainitsemani kohdat vaativat myös hylkäämään sen ajatuksen,
että filosofia olisi ”määrittelemätön jokin”, vapaa omassa kiistanalai-
suudessaan, houkuttelevasti ”mitä tahansa”, ja näin oman itsemää-
rittelynsä aito tulos.43 Näin ei tietenkään ole. Filosofia, myös kouluis-
sa, on aina jotakin, jossakin, jollekin. Sen kiinnittymättömyyteen us-
kominen on vain sen kiinnitysten ja rajausten painamista piiloon,
tiedostamattomaan. Ainoa, mistä näitä lähestymistapoja ylläpitä-
vässä opetuksessa tulisi luopua, olisi ”makrofilosofiaksi” yllä luon-
nehtimani opettamisen perinne. Tässä lehdessä Juha Eerolainen kir-
joituksessaan viittaa samaan sanoessaan, että filosofian opetuksessa
”vähemmän on enemmän”. Samasta puhuvat suoraan Puhakka ja
Vainio ja implisiittisemmin oikeastaan kaikki kirjoittajat: filosofian
opetuksessa hitaus, pysähdykset, jopa takaisin kääntyminen ovat tär-
keitä arvoja. Näitä on vain vaikea sovittaa koulumaailmaan aikana,
jona oppijärjestyksiäkin ohjailevat teknisen edistyksen ja tehokkuu-
den imperatiivit.

FILOSOFINEN DYNAMIITTI?

Mikä sitten on koulufilosofian paljon mainostettu kriittinen potenti-
aali kouluympäristössä? Omaako filosofian opetus todella vapautta-
vaa voimaa vai onko se vain koulutuseliitin kannalta tarpeellisen tie-
dollisen kvalifikaation lataamista oppilaisiin, tai ehkä terapiaa, tai sit-
ten hauskaa huvitusta koulun tositoiminnan tiiviissä rakosissa, kuten
mm. Eerolainen uhkakuvaksi nostaa?

Vastaus riippunee, jälleen kerran, siitä mihin ’filosofia’ sitten mil-
loinkin viittaa. Tuorein Opetushallituksen antama Opetussuunni-
telman perusteet (1994) antaa tänään suomalaisessa koulujär-
jestelmässä, ennätyksellisen laajan mahdollisuuden opettajien oman
harkinnan käyttöön. On toivottava, että opettajat ovat tämän luotta-
muksen arvoisia, koska vastaavasta herkusta monien muiden maiden
opettajat vain haaveilevat (tätä ei suomalaisten opettajien keskuudes-
sa tosin tunnuta kovin hyvin tiedostettavan). Voisiko opettaja rikkoa
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odotuksia tavalla, jota voisi todelliseksi kyseenalaistamiseksi kutsua?
Filosofiaan sopivien ajatuskokeiden lisäksi on mahdollista ainakin

keksiä monenlaisia toiminnallisia kokeita opetukseen (vrt. Laineen
kirjan arvio tässä numerossa). Tällaista olisi paarmana hääriminen
toisten oppiaineiden tunneilla, opettajainhuoneessa, vanhempain-
illassa, pitkin koulun kenttiä ja kerrostumia. Sellaista olisi paitsi filo-
sofian myös muiden oppiaineiden tai koko koulun merkityksen ja
tarpeellisuuden kyseenalaistaminen (ei vain kyseenalaistamisen mah-
dollisuuden toteaminen ja sillä leikkiminen tai spekulointi filosofian
oppitunnin rajatuissa puitteissa). Edelleen tätä toimintaa voidaan
laajentaa niille turuille ja toreille, joilla Sokrates tointaan harjoitti.

Kriitikot toki huomauttavat jälleen, miten epärealistinen tällainen
ehdotus on, miten tällaiseen kokeelliseen demonstraatioon oppilai-
taan yllyttävä opettaja saa itse häirikön maineen ja paheksunnan
osakseen, tulee suljetuksi ulos opettajayhteisön kollegiaalisuuden ja
sosiaalisuuden piiristä tai ehkäpä koko koulusta. Näinhän varmasti
onkin, mutta juuri tässä opettajan yksilöllinen itsereflektiivisyys saa-
vuttaa korkeamman asteen, muuttuu diskursiivisia ehtoja ja
valtakäytäntöjä koskevaksi – parhaimmillaan yhteiseksi – reflektiok-
si. Tämä huomio paljastaa ’realiteetteihin’ vetoavalle opettajalle sen,
miten hänen oletettu pedagoginen vapautensa ja reflektiivinen auto-
nomiansa on osin illuusiota. Koulu muodostaa valtajärjestelmän,
joka toimii lukuisten normalisaatiokäytäntöjen kautta, eikä filosofi-
an opetus sinänsä opetuksena irrottaudu mitenkään näistä sopeutta-
vista voimista, joilla normaaliksi määritellyn toiminnan ja olemisen
rajoja piirretään. Tähän filosofian didaktiikkaa koskevissa keskuste-
luissa vähän pohdittuun seikkaan olen edellä eri tavoin yrittänyt vii-
tata.

Opetusdiskurssi(e)n vallankäyttö ja niiden harjoittama norma-
lisaatio eivät ole kehenkään toimijaan kiinnittyneitä, vaan itseään
uusintavia ja toimijoiden monenkeskisissä suhteissa toteutuvia (opet-
tajat–opettajat, opettajat–oppilaat, oppilaat–opettajat, oppilaat–op-
pilaat, vanhemmat–koulu, virkamiehet–koulu, tiedeyhteisöt–oppi-
aineet, opettajankoulutus–opiskelijat jne. jne.). Mitäpä muuta täl-
laisten käytäntöjen paljastaminen ja emansipatorinen kritiikki olisi
yhä tänään kuin mitä tarpeellisinta sokraattista asennetta, paarman
työtä, toiminnallista kriittistä filosofiaa. Ehkä tällaisessa kritiikissä
opettajan ja oppilaiden on mahdollista parhaimmillaan kokea toimi-
vansa rinnakkain, pyrkien kohti jotain, joka vallitsevan ylittämällä
heitä yhdistää.
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28. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 94.
29. Esim. Kincheloe & Steinberg (1993); Kincheloe, Steinberg & Tippins

(1999). Ilmeistä on tosin, että Piaget harjoitti enemmän itsekritiikkiä kuin hä-
nen seuraajansa, joiden ansiota ’piaget’laisen’ teorian kiinteytyminen on. Kui-
tenkin Piaget’n puoltajatkin muistuttavat siitä, miten hänen varhaisena tut-
kimuskohteenaan ei suinkaan ollut lapsipsykologia vaan epistemologinen teo-
ria – tiedon määrittelyn, tiedon hankinnan ja todellisuuden objektiivisen ku-
vauksen ongelmat – ja miten hän tietoisesti haki varsinaisille kehityspsykologi-
sille tutkimuksilleen matemaattis-loogisen kuvauskehyksen. Tätä kautta tullee
ymmärrettävämmäksi että ja miksi Piaget’n teoriassa ”mature intelligence is
the ability to think objectively and critically and to handle abstractions and
hypothetical logic.”; Brunk (1977), 85.

30. Opetusmuodoista puhuttaessa termejä kannattaa täsmentää. Ongelman rat-
kaisu liittyy tässä mm. älykkyystesteillä tavoitettavaan ajattelun muotoon. On-
gelmalähtöisyydestä (tai -perustaisuudesta) puhuttaessa viitataan opetusmene-
telmään, joka aktivoi opiskelijoita itsenäisesti oppimaan ongelman työstämis-
en kautta. Ongelmakeskeinen opetus on nimikkeenä hiljattain otettu Suomessa
käyttöön (Aino Hannulan väitöskirja, kesäkuu 2000) viitattaessa Paolo Frei-
ren radikaaliin pedagogiikkaan, jossa ei vain opittu ongelmien työstämisen
kautta, vaan opetus oli tarkoitus sitoa yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
relevantteihin teemoihin sekä subjektien emansipaatioon, jolloin todellisissa
vaikuttavissa olosuhteissa havaittuihin ongelmiin pyrittiin yhteisesti myös
puuttumaan. Viimemainittu on varmasti kaikkein haastavin, mutta nähdäk-
seni myös tavoiteltavin tapa, jolla ongelmalähtöisyys voi liittyä koulu-
toimintaan. Myös Suomesta löytyy pieniä esimerkkejä tässä mielessä
toteutetuista ja onnistuneista kokeiluista.

31. Esim. Cornbleth (1990).
32. Esim. Goodson (1988), Goodson (1997).
33. Saksassa tätä tematiikkaa on hiljattain kiinnostavalla tavalla uudel-

leenformuloinut Sloterdijk (2000).
34. Mitä onkaan mielekästä pitää filosofian opetuksen tavoitteena, jos ihmiseen

pätee mitä David Hume esittää: ”Reason, being cool and disengaged, is no
motive to action, and directs only the impulse received from appetite or incli-
nation, by showing us the means of attaining happiness or avoiding misery.”
Enquiry concerning the Principles of Morals, Appendix. 1.21. Järki voi viedä
ovelle asti, mutta entä sitten? Onko filosofian opetuksen tehtävänä tarjota
meille aineksia tehokkaampaan järjenkäyttöön vaiko myös antaa kimmok-
keita toimintaan ja vaikuttaa meihin – sivistää, kehittää ja kasvattaa?

35. Opetus- ja kouluideologian individualisoitumisen Suomessa on tuonut esiin
esim. Simola (1995).

36. Tätä filosofian historian puolta selvittävä, hiljattain suomeksi saatu Genevieve
Lloydin (2000) teos Miehinen järki ansaitsee paikan jokaisen filosofian opetta-
jan peruslukemistossa.

37. Koulun ja eri kulttuurien suhdetta tarkasteltaessa olemme pian samanlaisten
kysymysten äärellä kuin amerikkalaiset ja brittiläiset teoreetikot jo ennen; Kel-
ly 1986; McLaren 1995; McLaren 1997; Kincheloe & Steinberg 1997.

38. Antikainen (1990), s. 17-18.
39. Erityisesti Stephen Toulmin on nostanut esiin kasuistiikan pari vuosisataa

vähäteltyä perinnettä etiikassa, ks. Toulmin (1998) ja Jonsen & Toulmin (1989).
40. Se, että koulufilosofia tuottaa Platonin ’ideaopin’ omaksi erilliseksi ja ylihis-

torialliseksi ’systeemikseen’ olkoon esimerkki siitä, miten ”makrofilosofinen”
opetussuuntaus tuottaa oppilaiden elämismaailman kannalta järjettömiä ja fi-
losofian historiallisesti suorastaan virheellisiä abstrahointeja, karrikointeja ja
yleistyksiä.

41. Diskurssi- ja valtakriittisestä suhtautumisesta filosofian opetukseen kiinnostu-
neen kannattaa lukaista myös Mika Saranpään (1995) erinomainen artikkeli,
ks. myös Marshall (1990).

42. Perusteluja tälle sekä filosofisessa kirjoittamisessa mahdollisia tekstuaalisia pe-
dagogisia/retorisia strategioita voi tavoittaa helposti mm. renessanssihu-
manisteilta, jotka arvostivat roomalaisen retoriikan perinteitä; ks. Tomperi
(1999).

43. Ks. Saranpää (1995), 79-81.
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