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1. JOHDANTO

”Pelkkä tiedon siirtäminen ei riitä. Opetuksen pitää koskettaa tunteita ja ottaa huomioon

oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet.” Näin linjaavat Helsingin yliopiston oppimisen tutkijat

laatimiensa oppimisen teesien  ensimmäisessä kohdassa1. Nykyaikainen oppiminen ei ole enää

tiedon kaatamista oppijoille. Tutkimukset osoittavatkin, että oppiminen on tehokasta silloin, kun

oppiaine kiinnostaa oppilaita. ”Kun oppiminen lähtee omasta motivaatiosta, oppilas on

herkemmin valmis ponnistelemaan, vaikka kaikki ei olisikaan helppoa” (Kumpulainen 2015).

Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen painottaa, että kiinnostuminen on ihmiselle

synnynnäinen ominaisuus, mutta epäsuotuisat olosuhteet voivat lamaannuttaa sen.

Olemme huolissamme filosofian oppiaineen suosiosta lukioissa ja opiskelijoiden mielenkiinnosta

filosofiaa kohtaan. Nykyisin yhä harvempi kirjoittaa filosofian. Uudet reaaliaineiden

valinnaisuusvaatimukset asettavat filosofian peruskoululaisille tuntemattomana, ainoastaan

lukiossa opetettavana aineena eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin reaaliaineisiin.

(Ylioppilastutkintolautakunta, tilastot 2013–2016). Käsityksemme mukaan o n tärkeää miettiä,

miten filosofian opiskelusta voisi tehdä enemmän opiskelijoita kiinnostavaa ja filosofiasta

oppiaineena houkuttelevamman. Yksi mahdollisuus on uteliaisuutta herättävä tarinallisuus, sillä

tarinat ovat kautta aikojen puhutelleet meitä arvoitusten, tunteiden, mielikuvituksen ja

samaistumismahdollisuuksien avulla.

Tässä tutkimuksessamme analysoimme aikaisempaa teoreettista tutkimusta motivaatiosta,

uteliaisuudesta ja tarinallisuudesta. Hyödynnämme sekä kasvatustieteellistä, psykologista,

filosofista että viestinnän teorian tutkimuskenttää. Ensisijaisesti pureudumme motivaation ja

uteliaisuuden käsitteisiin, joiden avulla pyrimme pohtimaan, miten filosofian opettaja voi

motivoida opiskelijoita uteliaisuutta herättävällä tarinallisuudella.

Motivaatio

Motivaatiolla viitataan yleiskielessä yleensä mielenkiintoon, intoon tai viitseliäisyyteen tehdä

jokin asia, ja siihen liittyy ajatus mielekkyydestä suoritettavaa asiaa tai tehtävää kohtaan (Ford

1992, 72). Käytännössä motivaatio on niiden tekijöiden etsintää, jotka määrittävät

toimintaamme. Se määrittää, miksi toiminta alkaa, kestää ja loppuu ja mitä valintoja ihminen

tekee. (Weiner 1992, 17). Motivaatiotekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sen mukaan, onko

1https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/opin-tiet  , viitattu 5.2.2016
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opiskelija kiinnostunut opetettavasta asiasta sinänsä vai opiskeleeko hän sitä jonkin toisen

tavoitteen saavuttamiseksi. Uteliaisuus on yksi sisäisistä motivaatiotekijöistä. Se saa

parhaimmillaan opiskelijan kiinnostumaan opiskeltavasta asiasta: hän haluaa oppia, koska hän

pitää kyseistä asiaa itsessään tärkeänä tai kiinnostavana.

Teoreettisen pohdinnan ohella tutkielmassamme on myös empiirinen osa, jossa selvitimme

määrällisen tutkimuksen avulla lukio-opiskelijoiden motivaatiota opiskella filosofiaa. Tutkimus

oli kyselytutkimus, ja toteutimme sen Helsingin normaalilyseossa ja Sibelius-lukiossa

marraskuussa 2015 perusharjoittelun aikana. Kyselytutkimus toteutettiin likert-asteikkoa

hyödyntävällä kyselylomakkeella, jossa kartoitimme opiskelijoiden sekä ulkoista että sisäistä

motivaatiota filosofian opintoja kohtaan. Kyselyn lopussa oli myös avoin kysymys filosofian

opiskelusta ja motivaatiosta opiskella filosofiaa.

Uteliaisuus on lyhytaikaista

Klassisesti uteliaisuus määritellään haluksi tietää. Uteliaisuus kumpuaa, kun uskomuksemme

ovat epävarmoja. Uteliaisuuteen liittyvät myös uutuuden viehätys ja akateeminen tiedonjano.

Täten sen herättelyssä uskomuksilla ja kysymisen taidolla on keskeinen rooli. Psykologiassa

uteliaisuus liitetään myös usein vietteihin ja se on lähellä elämyshakuisuutta ja luovuutta.

(Byman 2001, 49). Kiinnostus ohjaa uteliaisuutta, mutta kiinnostus on yleensä uteliaisuutta

pidempiaikainen suhde henkilön ja kohteen välillä (Byman 2001, 180).

Jo John Dewey painotti lapsen luontaista uteliaisuutta kasvatuksen ja oppimisen lähtökohtana.

Sen stimuloinnissa olosuhteilla on iso merkitys. (Dewey 1916). Psykologi-filosofi Daniel

Berlynen mukaan uteliaisuus ja elämyshakuisuus voidaan nähdä aivojen tarpeina. Ne liittyvät

tutkailuun. Berlyne liittää uteliaisuuteen vihjeet ja käsitteellisen konfliktin, motivaation, vietit ja

palkkion. (Berlyne 1960.)

Psykologi filosofi Daniel Berlynen mukaan uteliaisuus ja elämyshakuisuus voidaan nähdä

aivojen tarpeina. Ne liittyvät tutkailuun. Berlyne erottaa kahdenlaista uteliaisuutta: episteemisen

eli tiedollisen uteliaisuuden, joka kumpuaa aistien tai symbolien stimuloimasta epävarmuudesta

ja tarpeesta ratkaista kysymys. Monipuolinen (diversive) uteliaisuus on stimulaation etsimistä

houkuttelevista ominaisuuksista, kuten uutuus tai monimutkaisuus ja sen saattaa käynnistää

tylsyyden tunne. (Berlyne 1971, 186.)
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Vaikka uteliaisuutta voidaan stimuloida ulkoisin ärsykkein, se liittyy myös yksilön

temperamenttiin. Nuoren kiinnostuksen kohteet ovat tärkeä tekijä, kun mietitään, miten herätellä

uteliaisuutta. Uteliaisuuden polku edellyttää avointa mieltä, rohkeutta ja itsevarmuutta. Jos

ympäristö on toista mieltä, uteliaisuuden on kestettävä ulkoista painetta. Näin ollen yhteisöllisen

turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on tärkeää uteliaisuuden herättelyssä.

Tarinat tarjoavat metodin

Tarinallisuus on jotakin syvästi ihmismieleen istuvaa ja sitä kiehtovaa. Olemme jo muinoin

historiassa siirtäneet tietoa ja viihdyttäneet toisiamme kertomalla tarinoita. Kuten myöhemmin

selvitämme, jopa neurobiologinen tietoisuuden omaelämänkerrallinen tasomme on eräänlaista

visuaalista tarinaa.

Tarinat puhuttelevat järkeä ja tunteita, ja sitä kautta ne ruokkivat uteliaisuutta ja sisäistä

motivaatiota. Tarinaan kuuluu toimija ja jonkinlaista toimintaa, josta seuraa jotakin. Tästä

rakentuu tarinan juoni. Tarinalla on alku, keskikohta ja loppu, ja sen juoni on eheä. (Abbott

2002.) Tässä tutkielmassa käsitämme tarinan laajassa merkityksessä. Se voi olla oppitunnilla

kirjoitettu, luettu, kerrottu tai draamallisesti esitetty kertomus, mutta myös oppilaan tai opettajan

omakohtainen kokemus tai muisto, opettajan ohjaama mielikuvakertomus tai visuaalinen esitys.

Aiempi tutkimus

Aiemmin on tutkittu sekä uteliaisuutta motivaatiotekijänä että motivaatiota yleisesti ja eri

oppiaineiden yhteydessä. Varsinaisesti uteliaisuuden ja tarinallisuuden filosofian

opetustilanteeseen yhdistävää tutkimusta ei ole tehty. Lisäksi filosofian opiskelun motivaatiosta

itsessään ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta. Aikaisemmat tutkimukset, jotka tarkastelevat

oppilaiden tai opiskelijoiden motivaatiota ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, ovat keskittyneet

erityisesti matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Näiden oppiaineiden osalta tutkimuksia on

tehty runsaasti sekä Suomessa että maailmalla2.

2 Esim. Lukin, Tuija (2013): Motivaatio matematiikan opiskelussa – seurantatutkimus motivaatiotekijöistä ja niiden
välisistä yhteyksistä yläkoulun aikana. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education,
Humanities, and Theology No 47.

Hannula, M.S. (2006): ”Motivation in mathematics: goals reflected in emotions”. Educational Studies in
Mathematics 63, 165–178.

Chen, C-H & Chou, M-H. (2015): ”Enhancing middle school students' scientific learning and motivation
through agent-based learning”. Journal of Computer Assisted Learning, Oct2015, Vol. 31 Issue 5, 481–492.

Stroet, Kim & Opdenakker, Marie-Christine & Minnaert, Alexander (2015): ”What motivates early
adolescents for school? A longitudinal analysis of associations between observed teaching and motivation”.
Contemporary Educational Psychology, Jul2015, Vol. 42, 129–140.

Kupari, P. (2007): ”Tuloksia peruskoulunuorten asenteista ja motivaatiosta matematiikkaa kohtaan PISA

5



Filosofian opiskelun motivaatiota on kuitenkin syytä tutkia. Filosofiaa pidetään usein vaikeana

oppiaineena eikä se ole kovinkaan suosittua nykyajan lukiolaisten keskuudessa, minkä vuoksi on

tarpeen selvittää, mikä filosofian opiskelijoita motivoi ja pohtia, voiko motivaatiota lisätä

uteliaisuutta herättämällä ja tarinallisuuden avulla. Tämänkaltaisesta tarkastelusta voi olla myös

käytännön hyötyä, sillä uuden, syksyllä 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman myötä

lukiossa tulee olemaan kaksi pakollista filosofian kurssia. Filosofiasta on perusteltua tehdä

entistä houkuttelevampi oppiaine.

Tutkielman rakenne

Tutkielman aluksi luvussa kaksi esittelemme motivaation käsitteen. Mitä tarkoitamme

motivaatiolla ja miten sitä on tutkimuksessa tarkasteltu suhteessa oppimiseen? Kolmannessa

luvussa esittelemme määrällisen tutkimuksemme, sen tutkimusongelmat ja tulokset. Pohdimme

myös tuloksia tutkielmamme aihepiirin valossa. Neljännessä luvussa tarkastelemme uteliaisuutta

kielifilosofian, mielenfilosofian, psykologian ja semiotiikan näkökulmista. Viides luku käsittelee

tunteiden asemaa osana uteliaisuutta: miten tunteet vaikuttavat uteliaisuuden herättämisessä?

Kuudennessa luvussa kokoamme tutkielmassamme esitetyn tiedon vielä yhteen tarinallisuuden

näkökulmasta ja esittelemme tarinallisia menetelmiä. Tutkielman luvuista kaksi ja kolme vastaa

Katri Rosendahl ja neljä, viisi ja kuusi Else Turunen.

2. MOTIVAATIO

(osuus poistettu)

3. KYSELYTUTKIMUS

(osuus poistettu)

4. UTELIAISUUDEN OLEMUKSESTA

4.1. Uteliaisuus kohdistaa huomion

I shall observe, that there cannot be two passions more nearly resembling each
other, than those of hunting and philosophy, whatever disproportion may at first
sight appear betwixt them. It is evident, that the pleasure of hunting conflicts in
the action of the mind and body; the motion, the attention, the difficulty, and the
uncertainty. It is evident likewise, that these actions must be attended with an
idea of utility, in order to their having any effect upon us.

2003 tutkimuksessa”. Kasvatus 38 (4), 316–328.
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David Hume (1740): Treatise of Human Nature, Book II, Part X “OF CURIOSITY, OR THE

LOVE OF TRUTH”.

David Hume piti uteliaisuutta tiedettä ohjaavana piirteenä. Uteliaisuus on tekijä, joka ohjaa

meitä etsimään vastauksia ja totuutta. Hän vertasi filosofiaa metsästykseen. Nykyaikaisena

metaforana voisimme käyttää totuuden metsästystä: totuuden, joka alati muuttuu ja häilyy

ihmistieteissä pikemminkin epämääräisenä monien vaikutusten alaisena tulkintojen kehinä kuin

järkkymättömänä ceteris paribus -faktana. Filosofian tunneilla argumentit singahtavat ja tunteet

reagoivat, nuorten mielestä hyödyksi voi nousta itsensä kehittäminen tai esimerkiksi

yhteishengen parantuminen ja viihtyminen.

Uteliaisuus saa meidät kohdistamaan huomiomme ympäristöömme ja sieltä saatavaan tietoon,

jota tietoisesti työstämme mielessämme. Aktiivisena toimijana yksilö voi suunnata toimintansa

uteliaisuuden ohjaamaan suuntaan, ja hän voi itse vaikuttaa siihen, mitä ja miten hän oppii.

Uteliaisuus liittyykin luontevasti sosio-kognitiiviseen motivaatiokäsitykseen.

Pureudumme seuraavassa uteliaisuuden tiedolliseen puoleen aistitiedon, merkitysten ja

symbolisen tiedon käsittelyn tasolla.

4.2. Mielen filsofiaa: Uskomuksemme määrittävät uteliaisuutta

Uskomusjärjestelmämme on uteliaisuuden heräämisen suhteen keskeisessä roolissa. Filosofi

Ilhan Inan summaa artikkelissaan (2014), että nautimme uteliaisuudesta, koska olemme

erehtyväisiä olentoja. Emme voi olla varmoja uskomustemme todenperäisyydestä. Uteliaisuus

herää, kun ymmärrämme, että uskomuksemme voivat olla epätosia. Toisaalta se voi herätä myös

silloin, jos tiedostamme, että emme tiedä jotakin asiaa, joka meitä kiinnostaa.

Uteliaat ihmiset pyrkivät säilyttämään kognitiivisen järjestelmänsä selkeänä. He selvittävät,

tutkivat ja kyselevät. Piaget puhuu kognitiivisesta tasapainosta, jossa yksilö lisää sisäiseen

malliinsa uusia siihen sopivia käsitteitä tai mukauttaa uudet käsitteet niin, että jatkuvuus säilyy.

(Piaget 1985, 6.)

Filosofiassa uskomukset on perinteisesti määritelty propositionaalisiksi asenteiksi. Propositiolla

tarkoitetaan sisältöä, joka on jollakin arvostelmalla tai väitelauseella. Toisin sanoen propositiot

ovat mitä tahansa, mitä jokin väitelause tai arvostelma ilmaisee. Uskomus koostuu propositioista

ja niihin kohdistuvista asenteista. Esimerkiksi propositionaalinen asenne ”tiedän, että lumi on

valkoista” sisältää tiedollisen asenteen (”tiedän”) ja proposition ”lumi on valkoista”. Yksi
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uteliaisuuden muoto liittyy siihen, kuinka paljon henkilöllä on todistusaineistoa jonkin

proposition tueksi ja pitääkö henkilö tuota todistusaineistoa riittävänä. Mitä vähemmän on

todistusaineistoa, sitä enemmän on tilaa uteliaisuudelle, summaa Inan.

Toisaalta uteliaisuuden voidaan ajatella heräävän helpommin, kun henkilöllä on jo aiheesta

jotakin tietoa. Kyseinen tieto määrittää, onko lisätieto itselle kiinnostavaa tai merkityksellistä.

Loewensteinin teorian mukaan yksilön pitää olla tietoinen infoaukosta, jotta hän voi kokea

uteliaisuutta. (Loewenstein 1994.)

Tarinallisuuteen tiedollinen uteliaisuus liittyy tarinan herättämien kysymysten kautta. Tarina

paljastuu vaiheittain ja herättää kysymyksiä. ”Uteliaisuutta edeltää hyvä kysymys”, kirjoittaa

psykologi Daniel Willingham. ”Kun havaitsemme vastausta vaille olevan kysymyksen,

ajattelemme saavuttavamme mielihyvää ja palkkion, mikäli työstämme sitä.” Narratiivinen

rakenne on puheissakin yleinen hyvä tekniikka. (Willingham 2014).

Toisaalta emme voi rajata uteliaisuutta vain kielelliseen kysymiseen. Kaikki tieto ei rajoitu vain

kielellisten vastausten esittämiseen, vaikka esimerkiksi nuori Ludwig Wittgenstein niin

määrittelikin. Uteliaisuus voi kohdistua myös kokemiseen ja tuntemiseen, kuten luvussa viisi

huomaamme. Sitä ennen pureudumme hieman tarkemmin ihmismielen kognitiivisiin

prosesseihin.

4.3. Kielifilosofian näkökulma: käsitteen epäselvä viittaussuhde kaihertaa

Uteliaisuus liittyy uskomuksiin, jotka pitävät sisällään käsitteitä. Ihminen jäsentää ja luokittelee

maailmaa käsitteiden avulla. Käsitteet viittaavat olioihin tai olioiden luokkiin, ja niillä on sisältö.

Käsitteitä ilmaisemme sanoilla, ja niiden merkitys on osittain sopimuksenvarainen ja

asiayhteyteen sidottu. Käsite antaa sanalle merkityssisällön eli tulkinnan. Käsitteiden

yhdisteltävyys on perustana sille, että voimme ajatella monimutkaisesti ja muodostaa teorioita.

(Rusanen & al. 2014.)

Termi on tarkkaan määritelty käsite. Objekti toimii viittauksena (reference) jollekin termille tai

käsitteelle. Puhujalle objekti on näennäinen (ostensible): hän viittaa käsitteen tai termin avulla

objektiin, jonka tuntee. Näemme objektin edessämme, kuten kahvikupin, ja liitämme sen

päässämme olevaan termiin. Rakennamme mielessämme kuvailun, joka viittaa olemassa olevaan

asiaan. Jos henkilö ei tiedä, mihin termi viittaa, kyseessä on Ilhan Inanin mukaan ei-näennäinen

viittaussuhde. Ei-näennäisyys (inostension) onkin Inanin mukaan perustavanlaatuinen kielellinen
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havaitsemiseen ja viittaussuhteisiin liittyvä seikka. Se toimii välineenä, jotta voimme tulla

uteliaiksi sellaista asiaa kohtaan, josta meillä ei ole tietoa. ”Kykymme nauttia käsitteellisestä

uteliaisuudesta perustuu kykyymme havaita ei-näennäisiä viittaussuhteita” (Inan 2010). Inanin

mukaan uteliaisuus edellyttää halua ymmärtää ei-näennäisen termin tai käsitteen objekti: se,

mihin puhuja viittaa. Lisäksi samalla kiinnostuksen on synnyttävä tuota asiaa kohtaan. 

Aina emme ole uteliaita käsitteen viittauskohteen suhteen. Inan antaa esimerkin: Jos kuulet

jonkin käsitteen, josta et tiedä mitään, saatat kiinnostua tai sitten et. Kaverisi ehkä kertoo jostakin

uudesta paikasta, mutta et voi vielä sanoa, että tuo paikka on sinulle sen perusteella tuttu. Paikka

on yhä ei-näennäinen käsite. Inan päätyy siihen, että on olemassa ei-näennäisiä tilanteita, jotka

herättävät lähes aina uteliaisuuden. Näihin liittyvät äkillisyys ja mysteerisyys.

Filosofi loogikko Gottlob Frege teki erottelun kielellisen ilmaisun mielen ja sen viittauksen

kohteen eli Fregen termein tarkoitteen välillä. Kahdella nimellä tai muulla ilmaisulla voi Fregen

mukaan olla eri mieli (intensio), vaikka niillä olisikin sama viittauksen kohde (ekstensio). Mieli

on karkeasti olion joidenkin ominaisuuksien yhdistelmä. Esimerkiksi nimeen ”Aristoteles”

liittyvä mieli voisi olla vaikkapa ”Platonin oppilas ja Aleksanteri Suuren opettaja”. (Raatikainen

2014).

Uteliaisuudessa on kiinnostuksen lisäksi varmastikin kyse myös siitä, löytääkö ajattelija oliolle

mielen, ja miten selkeästi hän viitatun objektin (tai tarkoitteen) hahmottaa, kategorisoi ja

ymmärtää. Tässä hänen ajattelunsa voi erota toisen henkilön ajattelusta. Kuten loogisen

positivismin kriitikot ja myös Ludwig Wittgenstein myöhäisfilosofiassaan painottivat: looginen

ihannekieli, joka noudattaisi kaikille samoja sääntöjä, on mahdottomuus. ”Mahdollisuus selittää

näitä asioita riippuu aina siitä, että joku toinen käyttää kieltä samalla lailla kuin minä”

(Wittgenstein 1953, 55).

Kasvatustieteilijä ja psykologi Reijo Byman kirjoittaa, että uteliaisuuden syttymisessä erilaiset

muuttujat aiheuttavat vuorovaikutuksen henkilön ja stimuloivan asian välille. Näitä muuttujia

analysoi muun muassa Berlyne (1960). Henkilö kokoaa ja vertaa mentaalista käsitekarttaansa

stimuloivaan tekijään. Uteliaisuus herää, kun vertailusta seuraa suhteellisesti arvioiden uutta,

yllätyksellisyyttä, monimutkaisuutta, monitulkintaisuutta, ristiriitaa ja/tai tietty määrä

odottamattomuutta ja epävarmuutta. (Byman (2008), Berlyne (1960), 18-44).
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4.4. Psykologian näkökulma: Uskomukset ihmismielen kuohuissa

Jos uteliaisuuden herääminen edellyttää aukkoa uskomusjärjestelmässä, sen herättely näyttäytyy

haasteellisena, koska ihmismieli on taipuvainen pysähtymään niiden aiheiden äärelle, jotka

tukevat hänellä jo olevia uskomuksia. Mikäli haluamme pohtia, miten uteliaisuutta mahdollisesti

herättävälle tekijälle syntyy yhteys uskomusjärjestelmäämme ja käsitekarttoihimme, joudumme

huomioimaan eräitä ihmismielen toimintaperiaatteita ja kognitiivisia vinoumia.

Psykologi Daniel Kahneman jakaa aivotoiminnot kahteen eri tyyppiseen toimintojen

muodostelmaan, jotka hän on nimennyt system 1:ksi ja system 2:ksi. System 1 operoi

automaattisesti ja nopeasti, vähällä työllä ja ilman ponnistusta, eikä siihen liity vapaaehtoisen

kontrollin tuntemusta. Sen sijaan siihen liittyy automaattisia aktiviteetteja, joissa reagoimme

ikään kuin selkärangasta, intuitiolla ja vaivattomasti. System 2 -toiminnot taas varaavat huomion

sellaisiin mentaalisiin toimiin, kuten analyyttiseen pohdiskeluun, huomion tarkentamiseen,

laskemiseen ja arviointeihin. System 2:n toiminta liitetään yleensä subjektiiviseen kokemukseen

toiminnasta, valinnasta ja keskittymisestä. (Kahneman 2008, 20–22.)

Uteliaisuutta herättävä asia on tietyllä tavalla jotain uutta ja kiinnostavaa. Mielemme

automaattisten toimintojen tulkinta ei vain pikaisesti ohita sitä, vaan asia herättää meissä

kiinnostuksen tai muiston, joka aktivoi tietoisen ajattelun. Samalla juuri tietoinen ajattelu eli

system 2 -toiminnot rajoittuvat enimmäkseen informaatioon, joka on johdonmukaista jo

olemassa olevien uskomusten kanssa (Kahneman 2008, 103).

Ihmismielelle ajattelu tuntuu lähtökohtaisesti vaikealta ja ponnistelua vaativalta. Olemme

kognitiivisesti laiskuuteen taipuvaisia. Kahneman kirjoittaa, että ajattelun puute on usein

rationaalisuuden, ei älykkyyden puutetta. Hän tutki paljon oppilaitaan Harvardissa. Selvisi, että

älykkäät ja lahjakkaat oppilaat käyttävät vähemmän aivotoimintojaan tiettyyn tehtävään. ”Jos on

monia tapoja päästä samaan päämäärään, ihmiset valitsevat sen joka edellyttää vähiten työtä.

Taidon hankkimista ajaa balanssi hyötyjen ja työn välillä” (Kahneman 2008, 35). Emme siis

lähde uteliaasti tuosta vain pohtimaan eri näkökulmia ja vaihtoehtoja, jos jokin toinen tie

vaikuttaa helpolta ja kannaltamme hyvältä.

Markus Neuvonen kiteyttää piirteen hyvin: Kun kohtaamme uutta tietoa, mielemme punnitsee

sen merkityksellisyyttä. ”Mihin tää tieto liittyy ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? [- -] Emme

yksinkertaisesti lähde ymmärtämään mitään, mikä ei aivojemme kannalta ole meille heti ensi
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silmäyksellä merkityksellistä, konkreettista ja hyödyllistä tai liity johonkin sellaiseen, jonka jo

valmiiksi koemme mielekkääksi.” (Neuvonen 2014, 273).

Todennäköisesti tämän taipumuksen syynä ei ole vain laiskuus ja rationaalisuuden puute.

Kahnemanin ja Tverskyn tutkimuksia pohtinut neurotieteilijä Antonio Damasio ajattelee, että

jotkut järkevyyden pettämiset eivät johdu laskennan heikkoudesta vaan usein emootioina ja

tunteina ilmenevien tottelemisen, mukautumisen ja omanarvontunnon säilyttämishalun kaltaisten

biologisten viettien vaikutuksesta (Damasio 2000, 183). Pureudumme tarkemmin tähän

aiheeseen luvussa viisi.

4.5. Merkki ja mielen aktivoituminen

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vai mitä mieltä olet kansilehden kuvasta?

Visuaaliset tarinat ovat yhä enemmän tätä päivää. Puhuimme aiemmassa kappaleessa

uteliaisuuden suhteesta termeihin ja käsitteisiin. Se liittyi logiikkaan ja semantiikkaan, joka tutkii

sanojen tai ajatusten merkitystä. Näkemyksemme kuitenkin on, että uteliaisuus liittyy myös

merkkeihin ja niiden merkityksiin eli semiotiikkaan. Voit esimerkiksi miettiä, mitä huitova emoji

mahtaa tarkoittaa. Lisäksi saatat miettiä, mihin kuvallisen esimerkin, videon tai sarjakuvan

sisällä ilmenevät merkit viittaavat. 

Semiotiikan yksi oppi-isä Charles S. Peirce linjasi, että merkki on suhteessa objektiin ja

tulkitsijaan. Objekti määrittää merkin. Ei niin, että objekti aiheuttaisi merkin vaan se asettaa

rajoitukset tai ehdot, joista merkki saa merkityksensä. Koira antaa ehdot sille, miltä koiran kuvan

pitää näyttää. Kolo maassa on merkki myyrästä, jos tulkitsija sen niin ymmärtää. Merkin on

esitettävä tiettyjä asioita viitatakseen objektiin. Peirce puhuu Albert Atkinin mukaan merkin

jalostamisesta merkitsemään niitä elementtejä, jotka ovat tärkeimpiä sen toiminnan kannalta.

Merkin elementtiä, joka on vastuussa merkityksen antamisesta, voidaan kutsua

merkkiajoneuvoksi. (Atkin 2010.)

Kuva ei siis ole vain toisinto tietyistä muodoista tai väreistä. Siihen liittyy aina tulkinta ja

merkityksenanto. Opettajankin on hyvä pohtia, millaisia kuvallisia elementtejä hän tunnilla

näyttää: mitä kuvat kertovat maailmastamme, millaisia merkityksenannon elementtejä ne

sisältävät? 

Kuvallisella elementillä voi herätellä uteliaisuuteen. Näyttäisi siltä, että uteliaisuudelle olisi

avattava portti system 1 -toimintojemme kautta ja system 2 -toiminnoille pitäisi tarjota jotakin
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sellaista kiinnostavaa pureskeltavaa, mikä työntäisi sivuun laiskotteluun taipuvaiset

pyrkimyksemme. Käsityksemme mukaan tunnekokemuksilla on tässä tärkeä rooli.

5. TUNTEET UTELIAISUUDEN VETONAULANA

Tunteilla on tärkeä sija ajattelussamme ja myös motivaatiossa. Itse asiassa tunteet ja ajattelumme

ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. ”Yksilöllä on keino säädellä järjen avulla emootioiden

kaiken kattavaa tyranniaa, mutta myös järjen koneistot tarvitsevat emootiota”, Antonio Damasio

painottaa (Damasio 2000, 60). Kun ihminen kokee tunteita, hän voi kokea myös olevansa

tietoinen itsestään. Tunteet ovat tietoisuuden ehto. (Damasio 2000, 257).

Tässä luvussa pohdimme, voisiko tunteiden aktivoituminen toimia porttina uteliaisuudelle.

Uteliaisuus voi herätä tarinan, ajatusleikin tai muiston virittämistä tunteista. Antiikin tragedioista

tuttu katharsis kuvaa sitä, kuinka tarina johdattaa kuulijaa kauhun ja pelon tunteista ikään kuin

puhdistumiseen, sääliin ja helpotuksen tunteisiin (Aristoteles IX). Neurobiologia vahvistaa

tämän: ”Kiputilan viivyttäminen voi johtaa nautinnon tai positiivisten emootioiden syntyyn”

(Damasio 2000, 78). Aristoteleen ajattelussa myös nauru puhdisti mielen.

Nykytietämyksellä paitsi tuntemukset myös tunteet syntyvät kehon ja mielen vuoro-

vaikutuksessa. Kun näet nopeasti kohti lähestyvän auton, ihokarvasi nousevat pystyyn.

Tunteiden lähde on emootioissa, tunteet ovat ikään kuin tunnistettuja emootioita.

Antonio Damasio jakaa emootiot primaarisiin ja sekundaarisiin. Jälkimmäisiin liittyy jonkin

kohteen ajattelu. Jos esimerkiksi kuulet tarinan ja kuvittelet sen mielessäsi, tunne syntyy.

Emootiot syntyvät, kun tietyt aivojen alueet lähettävät käskyjä toisille aivojen alueille ja

varsinaiseen kehoon. Emootion tietäminen eli tunteen tunteminen tapahtuu vasta myöhemmin.3 

Damasion mukaan tunteet ovat eräänlaisia kehon tilojen mentaalisia kokemuksia. Keho vastaa

ulkopuoliseen ärsykkeeseen (esim. autoa lähestyvään hirveen), ja se tuottaa Damasion termein

somaattisen merkin eli kehon tilan (ihminen kokee kauhua) ja aivot tulkitsevat tämän emootion

(ihminen tuntee kauhua). Emootio ei synny tyhjästä, vaan aiemmat kokemuksemme ja

3 Psykologit Mick Power ja Tim Dalgleish erottavat tunteiden tutkimuksessa kaksi linjaa, joista toinen kulkee

Platonista Descartesiin ja William Jamesiin sekä muunneltuna Antonio Damasion neurotieteen sovelluksiin tai Jesse

Prinzin filosofiaan. Tämä kehityslinja korostaa tunteiden kehollista alkuperää. Aristoteleesta behavioristeihin ja

psykoalalyysiin johtava linja taas korostaa heistä tunteiden kognitiivista puolta. (Power, Dalgleish, 2008). Damasio

taas korostaa, että on kehitellyt edelleen William Jamesin teoriaa: tyypillisissä tapahtumaketjuissa emotionaaliset

vasteet kohdistuvat sekä kehoon että aivoihin (Damasio 2000, 260).
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evoluution hienosäätö vaikuttavat siihen tapaan, miten kehomme reagoi. Samalla tavalla

linnunpoikanen reagoi haukan aiheuttamien visuaalisten kuvien laatuun kyyristymällä pesässään

piiloon, vaikka poikanen ei vielä osaa arvioida tilanteen vaaraa. Evoluutio on Damasion mukaan

hoitanut ajattelun ja poikasen geneettinen järjestelmä on sopeutunut reagoimaan tietynlaisiin

tilanteisiin. (Damasio 2000, 69–71). Kaikkeen emme tarvitse toistuvaa erillistä kognitiivista

analyysia tilanteesta. Emootiovastetta seuraa emootion tunteminen sen aiheuttaneen asian

yhteydessä, jolloin syntyy tiedostettu tunne. (Damasio 1994, 131–134).

Damasio kirjoittaa teoksessaan Descartesin virhe myös somaattisista merkeistä, joilla hän

tarkoittaa kehon laukaisemaa tilaa, esimerkiksi epämiellyttävää tunnetta, joka vaikuttaa

päätäntäprosessiimme. Toisaalta jos positiivinen somaattinen merkki asettuu tietyn tulevaksi

kuvitellun tuloksen rinnalle, se kehottaa yksilöä toimintaan (Damasio 1994, 168). Tästä herää

heti kysymys, voisiko jonkinlainen tunteita herättelevä tarina tai mielikuvaharjoitus laukaista

kehollisen merkin, emootion ja tätä kautta kiinnostuksen.

Psykologiasta tiedämme, että henkilökohtaiset kokemukset, elävät muistot ja kuvat vahvistavat

käsityksiä paremmin kuin uutinen tai tilastotieto. (Kahneman 2011, 130). Ja juuri niihin liittyvät

vahvasti tunteet! 

René Descartesin tekemä virhe on Damasion mukaan mielen ja kehon korostuneessa

erottamisessa toisistaan. Virhe on kartesiolaisessa ajattelussa, joka ei huomioi ihmisyyden

neurobiologista perustaa. ”Ajattelemme vain sikäli kuin olemme, sillä ajattelu todella johtuu

olemisen rakenteista ja toiminnoista” (Damasio 1994, 232).

Kun palautamme mieleemme asioita, palautamme aistidatan lisäksi myös asiaan liittyvän

motorisen ja emotionaalisen datan. Jokaisen valitun objektin (kuten esimerkin, kuvan,

kertomuksen tai kokemuksen) luoma kuva mielessämme täydentyy kunkin henkilökohtaisella

emotionaalisella reaktiolla, joka voi liittyä muistoihimme tai vaikka arvoihimme. Olemme

tietoisia siitä, mitä muistamme ja sen vuoksi meillä on omaelämänkerrallinen itse, joka koostuu

muistojen lisäksi ennakoidusta tulevaisuudesta ja rakentuu esi-itsen ja ydinitsen tasojen päälle.

(Damasio 2000, 150; 161).

Omaelämänkerrallinen itse on eräänlaista visuaalista, ei tosin loogista, tarinaa. Mielemme esittää

kuvia sisäisesti ja järjestää kuvat prosessissa, joka on ajattelua. Nämä aistikuvamme ovat

”eletystä elämästä mieleen palautettuja ja tulevista suunnitelmista mieleen nostatettuja”.
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Loogisesti toisiinsa liittyvistä tapahtumista syntyy ei-kielellinen kartta, eräänlainen tarina, joka

ihmisellä myös sanallistuu tietoisuuden ylemmällä tasolla. (Damasio 2000, 170).

Ihmisen mieli on nälkäinen kausaalisuhteisiin ja saa niistä pureskeltavaa. Tässäkään suhteessa

pelkkä tilastotieto ei kiinnosta, tieto pitää sitoa arkikokemukseen.4 Tämä vastaa journalistiikan

tutkimuksia: eniten luettuja ovat tunteisiin vetoavat ihmisten arkikokemuksiin sidotut jutut

(Kansallinen mediatutkimus). Sen vuoksi myös monet uutiset aloitetaan nykyisin tavallisen

ihmisen tapauskertomuksella.

Uteliaisuuden ohjaama toiminta on varmasti jollakin tapaa nautintoa hakevaa, jonkinlaisia

vastauksia etsivää, tiedon janon sammuttamiseen tähtäävää. Damasio näkee nautinnon tilan

seurauksena jonkinlaisesta etsimisprosessista, jossa nautinto alkaa joko lopputuleman

ennakointina ja se voimistuu tavoitteen saavuttamisen jälkeen. ”Nautinto on samansuuntainen

kuin palkitseminen ja se liittyy etsimisen ja lähestymisen kaltaisiin käyttäytymisiin” (Damasio

2000, 77–79). Voisimme ajatella epätasapainon paikaksi uskomusjärjestelmäämme tai kalvavaa

tunnetta, mistä seuraisi tiedonjano ja varsinainen tiedon etsintä ja mahdollinen saaminen. Mutta

siinä missä nautinto pakenee liian haasteellista etsintää, myös filosofian opiskelija voi turhautua

saivarteluun, jossa varsinaista palkkiota ei ole näköpiirissä.

6. TARINAT SYTYTTÄVÄT KIPINÄN IHMISMIELESSÄ

Tarina on tapahtuman tai tapahtumasarjojen kuvaus. Tarinan juoni voi edetä kronologisesti,

takautuvasti tai ajan eri tasoilla, muistoina ja erilaisissa tapahtumapaikoissa. Juoni kasvattaa

epäilyksiä ja sisältää usein yllätyksiä. Jännitys nostattaa mielenkiinnon ja paljastukset herättävät

osittaista kiitollisuutta. Lopussa tarinan juoni yleensä vedetään jotenkin yhteen. Kun odotukset

ovat täyttyneet ja kysymyksiin on vastattu, on loppukaneetin vuoro. (Abbott 2002).

Toisaalta kuten David Herman huomauttaa, tarinan tapahtumat voivat olla myös hahmojen

sisäisiä kokemuksia. Tarina selventää älykkäiden toimijoiden intentioita, päämääriä, tunteita ja

tekoja tietyissä ympäristöissä. Tarinankerronnan muodot ovatkin erottamattomasti kytköksissä

ihmisten välisiin aikomuksiin. (Herman 2012, xi).

Opetuksessa tarinoita voi hyödyntää monin eri tavoin. Tarinat synnyttävät fiktiomaailman, jossa

4 Kasvatustieteen puolella filosofiaa lapsille -menetelmän kehittäjä Walter Lipmann näkee, että koulutuksen

tarkoituskaan ei voi olla vain faktojen opettamista. Siitä seuraisi etäinen teoreettinen asenne aiheeseen sen sijaan,

että lapsi oppisi olemaan käytännöllinen (Lippmann 2003, 76).
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oppilas voi samaistua hahmoihin ja kokeilla rooleja, joihin tosielämässä ei ole mahdollisuutta.

Tarinat heijastavat ongelmia ja ehdottavat ideoita, joihin opettajien on helppo vastata. Ne

toimivat hyvinä virikkeinä keskusteluun. (DuBose Brunner 1994).

Tarinankerronnan vaikutusta motivaatioon ja oppimiseen on tutkittu digitaalisen

tarinankerronnan alueella. Tällaisessa Digital Storytelling -menetelmässä (DST) oppilaat

tuottavat tarinan multimediaelementtien avulla. He yhdistävät tietokoneohjelmalla tekstiä, ääntä,

kuvaa ja videota. Ajattelutaidot kehittyvät, kun oppilaat keräävät todistusaineistoa

kertomuksensa juonen tueksi ja suunnittelevat henkilöhahmot. Filosofiassa aiheiden kirjo on

laaja ja luovuudelle jää tilaa: luontosuhteesta, eläinten rooleihin ja yhteiskunnan

valtarakenteisiin, oikeamielisyydestä tai rohkeudesta pseudotieteisiin, aineeseen ja henkeen,

esimerkiksi.

DST ylittää joidenkin tutkimusten mukaan perinteisen tarinankerronnan voiman sytyttämällä

nuorten kiinnostuksen ja motivaation, minkä lisäksi ne helpottavat keskittymistä ja oppilaiden

välistä yhteistyötä (Robin 2008). Eräs digitaalista tarinankerrontaa koskeva tutkimus on

suoritettu Englannissa. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 110 oppilasta, jotka olivat

kahdelta eri kymppiluokalta. Tutkimuksessa havaittiin, että DST-menetelmä paransi oppilaiden

oppimismotivaatiota selvästi (Yang, Ya-Ting C.; Wu, Wan-Chi I. 2012). Vastaavia tuloksia on

saatu myös suomalaisissa tutkimuksissa.5

Filosofian tunnilla tarinallisuus voi saada monia jo aiemmin mainittuja muotoja. Luontevia

tapoja ovat filosofiaa lapsille -menetelmät, joissa virikkeenä voi toimia jokin kirjallinen tai

audiovisuaalinen tarina tai valokuva, kuvataide tai uutinen. Menetelmän kehittäjän Walter

Lipmanin ajatus on, että tekstit, jotka eivät suoraan kommentoi tai anna tiettyjä vastauksia,

tarjoavat tien todelliseen ymmärrykseen (Juuso 2007, 231). Samalla tällaiset tarinat herättävät

uteliaisuutta.

Filosofian aihepiireihin on helppo liittää ajankohtaisia tarinoita. Opettaja voi myös kysyä

opiskelijoilta, ovatko he arjessaan törmänneet joihinkin sellaisiin asioihin, joita he ovat jääneet

pohtimaan, ja käyttää näitä opetuksen lähtökohtana. Harkitusti käytetyn myönteisen huumorin

avulla näistä kertomuksista voi tehdä yhä kiinnostavampia.

5 Finnish Information and Technologies at schools -raportista (2014) käy ilmi, että DTS:ää on kokeiltu

menestyksekkäästi myös Suomessa. Harjun, Viitasen ja Vivitsoun tutkimuksessa kuudesluokkalaiset oppilaat

toteuttivat tarinoita MoViE-verkkoympäristössä. Penttilän, Kallungin ja Ojalaisen tutkimus viidesluokkalaisilla

johti tulokseen, että DST tehosti merkittävästi oppimisprosessia (Niemi & al. 2014, 59–63).
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Huumorin käyttöä tukee tuore tutkimus: lukiolaisten huumorintajua tutkinut Tarja Anttila tuli

väitöskirjassaan tulokseen, että hyvin käytetty myönteinen huumori on opiskelijoille hyvä asia.

Opiskelijat kokivat, että se edisti oppimista. (Anttila 2008, 208.) Opetusstrategiana käytetyn

huumorin tulisi Anttilan mukaan kuitenkin olla suunniteltua. Huumoria tulisi käyttää harkiten,

koska se aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä. Huumorin ei myöskään pitäisi kohdistua ikävällä

tavalla yksittäiseen oppilaaseen. (Anttila 2008, 209). ”Suurimmassa osassa myönteisiä

huumorikuvauksia opettajan huumori ei liittynyt opetettavaan aiheeseen tai oppiaineeseen vaan

opettajan kertomiin humoristisiin juttuihin omasta elämästään. Oppilaat arvostavat ja pitävät

opettajan aitoudesta” (Anttila 2008, 203). 

Hyvä esimerkki tarinallisen humorin taitajasta löytyy Helsingin yliopiston kasvatustieteen

laitokselta: dosentti Jari Salmisen kyky kertoa esimerkkejä humoristisen tarinallisesti omista

kokemuksistaan saa väsyneetkin opiskelijat tarkkaavaisiksi. ”Nuoret ne sitten keksivät yhtenä

päivänä tutkia pornoa. Juuri samana päivänä konservatiivisen maailmankuvan omaava vanhempi

käveli pitkin käytävää ja pysähtyi huoneen kohdalle. Hän sattui kääntämään katseensa kohti

uutta hienoa avointa oppimisympäristöämme...”, Salminen kuvaili eräänä aamuna täydelle

salille.

Filosofeista itsestäänkin riittää kerrottavaksi tarinoita. 6 Kun opettaja antaa opiskelijoiden

luettavaksi filosofien alkuperäistekstejä, uteliaisuuden skaalaa kannattaa laajentaa ja tekstien

tarkasteluun voi soveltaa tarinallisuuden mahdollisuuksia. ”Luennan asenteiden ja tavoitteiden

varioiminen olisi olennaista: ei enää pyrkien vain selvittämään oppilaiden kanssa ’mitä Platon

halusi sanoa’, vaan yhtä hyvin ’miten’, ’miksi’, ’millaisin vaikutuksin’ ja ’millaisissa

konteksteissa’”, linjaa Tuukka Tomperi artikkelissaan affektiivisesta opetustyylistä (Tomperi

N&N 2/00).

Parhaat proosatekstit puhuttelevat meitä luomalla kiehtovan maailman, johon eläytyä. Jotta

uteliaisuus voisi herätä, tarina ei saa olla valmiiksi tulkittu. Mielenkiintoisia näkökulmia tähän

antavat muun muassa hermeneutikot ja fenomenologit: Hans-Georg Gadamerin herme-

neuttisessa kehässä tekstin tulkinta muovautuu, kun lukija tai kuulija omaksuu koko ajan uutta

tulkintaan vaikuttavaa tietoa ja ymmärrystä (Gadamer 2004). Hannu Juuso näkee, että

Gadamerin tulkinta, joka kasvaa toisen (tekstin) ja minän välisessä suhteessa, voisi auttaa

6 Katso esim. Russell, Bertrand (1946): Länsimaisen filosofian historia 1 ja 2, WSOY Juva, Hubbard, Elbert
(1942): Little Journeys to the Homes of Great Philosophers,www.gutenberg.org/files/23640/23640-
h/23640-h.htm tai Rodgers Nigel, Thompson Mel (2006): Huonosti käyttäytyvät filosofit, Ajatuskirjat.
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filosofisen tarinan ymmärtämisessä. Toinen suhteessa minuun on lähtöaskel filosofiselle

dialogille. (Juuso 2007, 232.)7

Tarina ei koskaan ole täysin tulkittu. Merkit eivät tyhjenny vain jaettuun kuvaukseen, vaan niillä

on kulttuuriin ja jokaisen elettyyn elämään ja elämyksiin liittyviä sivumerkityksiä. Näitä

konnotaatioita ei löydy sanakirjasta tai kieliopista. (Barthes 1992.) Myös sosiaaliset rakenteet

määrittävät yksilöllistä merkityksenantoa (Antikainen & al. 2010). Opettajan tuleekin olla

herkkänä ajankohtaisille ilmiöille ja nuorisokulttuurin merkityksille.

Käsitteitä avaava dialogi toisten kanssa voi olla kuin uteliaisuutta herättävä seikkailu. Leonard

Nelsonin kehittämän sokraattisen dialogin menetelmässä ja sen eri versioissa (esimerkiksi Helge

Svaren ajallisesti lyhyemmässä mallissa) tarinallisuus siirtyy jokaisen oppilaan henkilökohtaisen

kokemuksen tasolle. Jos aiheena olisi esimerkiksi seikkailu, jokainen jakaisi ensin siihen

liittyvän kokemuksensa. Osallistujat valitsisivat argumentoiden yhden kokemuksen, jota kertoja

vielä selventäisi, kunnes siitä tulisi kaikille yhteinen tutkailun lähtökohta. Tästä alkaisi

syventyminen seikkailuun, sen eri näkökulmiin, ominaispiirteisiin, siihen liittyviin tunteisiin ja

niin edelleen. Syntyy tutkiva yhteisö, joka pyrkii yhdessä valottamaan inhimillistä todellisuutta.

Monelle tämä on sekä kiinnostavaa ja uteliaisuutta herättävää että elämyksellistä.

Elämyksellisyys on yksi tarinankerronnan vahvuus. Kirsti Lonka tutkimusryhmineen näkee, että

kun kiinnostus ja uteliaisuus ovat jossakin tilanteessa heränneet, eläytymistunteet voivat

voimistaa niitä (Lonka 2015, 159). 

7. LOPUKSI

Tässä tutkielmassa olemme tarkastelleet motivaatiota prosessina, joka ohjaa toimintaamme ja

joka auttaa meitä toimimaan siten, että pystymme saavuttamaan päämääriämme. Olemme

keskittyneet sosio-kognitiiviseen motivaation määritelmään, sillä se tukee ajatusta oppijasta

tietoisena, ympäristöönsä uteliaasti suhtautuvana yksilönä, joka voi itse vaikuttaa motivaationsa

tasoon ja oppimisprosessinsa ohjaamiseen. Motivaation taso voi vaihdella huomattavastikin

myös lyhyen aikavälin sisällä, kuten esimerkiksi oppitunnin aikana. Hyvin valituilla ja

7 Fenomenologit, kuten Jean-Luc Nancy j a Georges Bataille puhuvat semanttisen merkityksen ylittävästä

merkityksellisyydestä. Tekstissä voi olla kyse jostakin, joka ei palaudu valmiiden merkitysten rekisteriin, jotakin

uloskirjoitettua, kuten suomentaja Miika Luoto tulkitsee (www  .  issuex  .  fi  /  uloskirjoitettu  ).
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mielekkäillä opetusmenetelmillä on mahdollista vaikuttaa motivaatioon ja lisätä opiskelijoiden

mielenkiintoa opiskeltavaa asiaa kohtaan.

Kyselytutkimuksessamme kartoitimme sitä, mikä lukiolaisia tosiasiallisesti motivoi

opiskelemaan filosofiaa. Tulosten perusteella sekä sisäiset motivaatiotekijät (filosofian osa-

alueet tai filosofian opiskelun avulla kehittyvät taidot) että ulkoiset motivaatiotekijät (filosofian

kurssin pakollisuus, ulkopuolisten kannustus tai filosofian opiskelusta saatava hyöty muissa

opinnoissa) innostavat opiskelijoita tutustumaan filosofiaan. Enemmistö kyselyyn vastaajista piti

tarinallisuutta motivoivana tekijänä, mikä tarjosi hyvän pohjan tarkastella tarinoiden

mahdollisuutta uteliaisuutta ja motivaatiota lisäävänä keinona filosofian opetuksessa.

Uteliaisuuden käsite taas on lävistänyt tutkimuksessamme monta tieteenalaa. Todellisuus ja

inhimillisen käyttäytymisen ja kokemisen piirteet eivät noudata akateemisia tieteenjakoja. Tässä

tutkimuksessa laajempi ennakkoluuloton ajattelu soveltuvilta osin osoittautui hedelmälliseksi.

Tutkimus vahvisti, että oppilaiden sisäistä motivaatiota ja uteliaisuutta filosofian oppiaineeseen

voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi tarinallisuuden avulla. Älyllisellä tasolla voimme

stimuloida yleisesti jaettuja uskomusjärjestelmiä ja käsitemäärittelyjä. Uteliaisuus edellyttää

halua ymmärtää itselle hieman epäselvän käsitteen objekti: se, mihin puhuja tai teksti viittaa.

Lisäksi samalla kiinnostuksen on synnyttävä tuota asiaa kohtaan. 

Henkilö kokoaa ja vertaa mentaalista käsitekarttaansa stimuloivaan tekijään. Siksi ei ole

yllättävää, että aiempi tutkimus on jo vetänyt yhteen tässäkin ilmenneitä uteliaisuuden

elementtejä: Uteliaisuus herää, kun vertailusta seuraa suhteellisesti arvioiden uutta,

yllätyksellisyyttä, monimutkaisuutta, monitulkintaisuutta, ristiriitaa ja/tai tietty määrä

odottamattomuutta ja epävarmuutta. (Byman (2008), Berlyne (1960), 18-44). 

Uteliaisuudelle avautuu mahdollisuus käsitteiden ja niistä muodostamiemme kategorioiden

reunoilta, ja opettaja voi hyödyntää tätä filosofian oppitunneilla: onko tuo hieman poikkeavan

ominaisuuden omaava normaali? Mitä ihmettä, miksi opettajalla on tänään pupun korvat? Voiko

tarinassa olla juonen keskeyttävä, kysymyksiä ilmaan jättävä loppu? Miten se jatkuisi?

Tutkielmastamme selvisi myös, että kuva ei ole vain toisinto tietyistä muodoista tai väreistä.

Siihen liittyy aina tulkinta ja merkityksenanto. Opettajankin on hyvä pohtia, millaisia kuvallisia

elementtejä hän tunnilla näyttää: mitä kuvat kertovat maailmastamme, millaisia
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merkityksenannon elementtejä ne sisältävät? Oppilaita voi myös aktivoida pohtimaan, millaisia

tarinoita kuvien henkilöihin voisi liittyä: millaisia tilanteita, valintoja, arvoja tai tunteita?

Selvitimme, kuinka tunteet ovat vahvasti kytköksissä ajatteluumme ja tietoisuuteen. Sitä kautta

niillä on keskeinen asema myös uteliaisuuden herättelyssä. Oppitunneilla tunteita voi koskettaa

monella tavalla, kuten musiikilla, videoilla, mielikuvilla, ajatuskokeilla ja tarinoilla. Hyvin

kirjoitettu proosa, draama, tositarinat ja oppilaiden omat kokemukset tarjoavat loputtomasti

hyvää tunnemateriaalia, jolla voi sytyttää kiinnostuksen ja kenties uteliaisuuden.

Opetettavan aineksen sitominen opiskelijoiden arjen tasolle, heitä kiinnostaviin aiheisiin ja

kenties tunteita herättävällä tavalla on tutkielmamme tulosten perusteella perusteltua. Filosofian

opetukseen voisikin hyvin liittää omakohtaisia kokemuksia, muistojen palauttamista johonkin

teemaan liittyen ja (omakohtaisiin) valokuviin tai itse valittuun kuvaan liittyviä tarinoita. 

Kahnemanin tutkimuksissa system 1 liioittelee tunteisiin liittyvää johdonmukaisuutta. Kiltin

oloinen ei voi olla tuhma ja toisaalta varovainen tuskin koskaan yllättää. Tämä on kognitiivinen

uteliaisuuteen vaikuttava vinouma: haloefekti eli pidettävyys. Entä jos vaikkapa tarinallisesti

tahallisesti rikkoisimme tuon johdonmukaisuuden? Viisaskin filosofi voi omassa elämässään olla

törppö ja uskonnollinen mystikko havaita maailmasta jotakin selkeää ja olennaista.

Haloefektiin liittyy lisäksi se, että jos pidämme jostakin asiasta, niin todennäköisemmin

pidämme myös muista siihen liittyvistä asioista. Koska yleensä se, että pidämme jostakin,

korreloi kiinnostuksen kanssa, voisi oppitunnilla pyrkiä huomioimaan tämän opetuksessa

yleisesti tylsinä pidettyjen tietojen kohdalla. Niiden opetusta voisi edeltää jotakin kiinnostavaa,

johon faktatieto kytkeytyisi.

Sanotun perusteella näyttää siltä, että kognitiivisten prosessien tulee kutitella uskomus-

järjestelmäämme ja/tai myönteisen emootiovasteen tai somaattisen merkin on synnyttävä, jotta

antaudumme tutkailuun tai elämykseen. Yhdeksi portiksi uteliaisuudelle löysimme harkitusti

käytetyn myönteisen huumorin. Vaikuttaa myös perustellulta, että tietynlainen uteliaisuuteen

liittyvä vetävyys ja palkkion näköpiiri saa meidät pitäytymään tilanteessa, aivan kuten Hume

meitä muistutti metsästysvertauksessaan.

Lopuksi on syytä vielä korostaa, että tarinallisuudessa uteliaisuudenkaan herättelyn ei tarvitse

tarkoittaa pelkästään jännittäviä, uusia ja yllättäviä juonen käänteitä, draaman kaaren kasvua

kohti katharsista tai kiinnostuksen laukaisevia tunnekokemuksia. Tarina voi myös puhutella
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uskomusjärjestelmäämme suoran tulkinnan ylittävällä merkityksellisyydellä, kiehtovalla

sanomallaan tai ajattomilla ihmisenä olemisen peruskysymyksillä.

Mahdottomuus on kivimuuri. Ja millainen kivimuuri? No, tietenkin,
luonnonlakien, luonnontieteellisten päätelmien ja matematiikan muodostama
muuri. Kun esimerkiksi osoitetaan, että olet polveutunut apinasta, niin ei sinulla
ole mitään syytä rypistellä otsaasi, vaan hyväksy vain asia sellaisenaan. Kun
sinulle todistetaan, että hitunenkin omaa lihaasi on sinulle pakosta
kallisarvoisempaa kuin satatuhatta hitusta toisten lihaa, ja että sinut tällä tavoin
vapautetaan kaikista niin sanotuista hyveistä ja velvollisuuksista ja muista
houreista ja ennakkoluuloista, niin ei muuta kuin hyväksy vaan kaikki; et voi
tehdä mitään, sillä se on totta kuin kaksi kertaa kaksi on neljä, se on
matematiikkaa. Yrittäkääpä väittää vastaan. 

-Fjodor Dostojevski: Kellariloukko 1864.
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LIITE 1

Filosofian opiskelun motivaatio

Mikä filosofiassa motivoi ja innostaa sinua? Vastaa jokaiseen kysymykseen ympyröimällä

vaihtoehto, joka parhaiten vastaa näkemystäsi.

1 = eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = jokseenkin samaa mieltä
4 = samaa mieltä

Olen kiinnostunut metafysiikasta. 1 2 3 4
Olen kiinnostunut tieto-opista. 1 2 3 4
Olen kiinnostunut eettisistä kysymyksistä. 1 2 3 4
Olen kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta. 1 2 3 4
Pidän väittelyistä ja keskusteluista filosofian tunneilla. 1 2 3 4
Pidän filosofian tarinallisuudesta. 1 2 3 4
Haluan kehittää luovaa ajatteluani ja oppia ongelmanratkaisutaitoja. 1 2 3 4
Filosofia auttaa minua ymmärtämään omaa elämääni. 1 2 3 4
Vanhemmat, perhe tai sukulaiset kannustavat. 1 2 3 4
Opiskelen filosofiaa, koska minulta odotetaan sitä. 1 2 3 4
Haluan hyvän keskiarvon lukion päättötodistukseen. 1 2 3 4
Haluan menestyä ylioppilaskirjoituksissa. 1 2 3 4
Opettaja on innostava. 1 2 3 4
Kaverini ovat samalla kurssilla. 1 2 3 4
Filosofian kurssi on pakollinen. 1 2 3 4
Filosofiasta on hyötyä jossain muussa oppiaineessa. 1 2 3 4

Mikä sinua erityisesti kiinnostaa filosofiassa? Mitä muuta haluat sanoa filosofian opiskelusta?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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