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Tiede ja tieteet
Mikä tekee tiedosta tieteellistä?
Tieteen tuntomerkit
Tiede ja arkitieto
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Saatteeksi

Filosofian haasteet on lukion filosofian johdantokurssin oppikirja, jonka
ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2004. Nyt kädessäsi on täysin
uudistettu Filosofian haasteiden laitos. Uudessa oppikirjassamme on
huomioitu Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2016 vaatimukset.
Kirjan aiemman version kiitosta saaneet ja hyviksi todetut ratkaisut on
säilytetty.
Uusi Filosofian haasteet jakautuu viiteen päälukuun. Ensimmäisessä
tutustutaan filosofiaan kulttuuri-ilmiönä, tieteenalana ja oppiaineena.
Toisessa perehdytään taitavan ajattelun ja argumentoinnin lähtökohtiin
sekä käytäntöihin. Kolmas ja neljäs luku johdattavat todellisuutta ja tietämistä koskeviin peruskysymyksiin. Viides luku keskittyy filosofisiin
kysymyksiin, jotka liittyvät tieteelliseen tietoon ja tutkimukseen.
Filosofia on ajankohtainen ja moderni taitoaine, jolla on pitkä historia. Filosofian haasteiden tavoitteena on kehittää opiskelijan ajattelun ja
argumentoinnin taitoja sekä kannustaa kriittisyyteen ja älylliseen uteliaisuuteen. Filosofian perinne tarjoaa esimerkkejä yllättävistä kysymyksistä ja oivalluksista ja rohkaisee ajattelemaan uudella tavalla.
Filosofisia kysymyksiä käsitellään Filosofian haasteissa selkeästi ja
ytimekkäästi ja kannustaen pohdiskeluun. Jokaiseen lukuun sisältyy
runsaasti tehtäviä, jotka haastavat ajattelemaan. Hauskat ja oivaltavat sarjakuvat, piirrokset sekä valokuvat avaavat uusia, yllättäviä näkökulmia.
Jari Keinänen on kirjoittanut suurimman osan uuden Filosofian
haasteiden tekstistä. Tere Vadén on osallistunut kirjoittamiseen sekä
sarjakuvien ja tehtävien ideointiin. Tutkija Tuukka Tomperia kiitämme
arvokkaista kommenteista.
Ihmettelyn iloa!
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