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Ismo Puhakka

Ennen ensimmäistä filosofian tuntiani
minulla ei ollut minkäänlaista käsi-
tystä siitä, millainen oppiaine filosofia

tulisi olemaan. Filosofien Marx ja Nietzsche
nimet olivat vilahtaneet käytäväkeskusteluis-
sa ja Rosseauta ja Voltairea oli sivuttu histori-
an tunneilla. Filosofian tutkimusmetodeista
ja sen osa-alueista en tiennyt mitään. Itse asi-
assa koko sana ”filosofia” oli kuin mystisen
usvan peittämä. Niiltä osin, kun arvelin sen
olevan jotakin elämänkatsomustiedon kal-
taista tieteen ja uskonnon välimaastossa, en
arvannut täysin väärin: aihepiirit, joiden
avulla filosofian olemusta myöhemmin va-
laistiin olivat osin jo tuttuja uskonnon, histo-
rian tai fysiikan tunneilta. Oppilaiden kes-
kuudessa huhuttiin myös filosofian oppitun-
tien kuluvan rattoisan rupattelun merkeissä.
Lisäksi kurssimerkinnän kuulemma saisi, jos
muistaisi vain pitää omia mielipiteitään esillä
tarpeeksi ahkeraan. Aivan pieleen eivät nä-
mäkään ennakkoarviot menneet.

Käsitykseni filosofiasta tieteenä ja sen
opiskelusta ovat kuitenkin sittemmin aina-
kin hieman muuttuneet. Ensimmäinen ”tör-
mäys todellisuuteen” oli huomata, miten
suuressa määrin filosofisen ajattelun kenttä
olikin jo ennalta viitoitettu ja eri aloihin
lohkottu. Kysymys kuuluikin, minkä filoso-
fian osa-alueen suuntaan omien kysymysten
kanssa tulisi liikkua ansaitakseen milloin vas-
taväitteitä, milloin myötämielisyyttä. Filoso-
fian historian suurten ajattelijoiden esittely
ärsytti minua: vaikka heidän ajatuksiaan ei
mitenkään haluttu tuputtaa, tuntui minusta
kuitenkin siltä kuin henkilökohtainen maa-
ilmankuvani olisi jokaisella oppitunnilla saa-
nut uuden iskun uusien kysymysten noustes-
sa sitä horjuttamaan. Minkä ihmeen vuoksi
sellaisillekin hyville asioille kuin elämän– ja
ympäristön suojelu tai ihmisarvo tulisi al-
kuunkaan esittää filosofisia perusteluja?

Voi olla, että filosofian oppituntien sala-
kavala ”propaganda” on onnistunut mädät-
tämään entisen riippumattomamman ajatte-
lutapani, mutta nykyisin kuitenkin koen fi-
losofien (tai oikeammin heidän ajattelunsa)
esittelemisen hyväksi asiaksi. Erilaisten näkö-
kulmien kohtaaminen on paitsi ravistellut,
myös vahvistanut ja kehittänyt omaa näke-
mystäni. Nopean vertailun jälkeen saatan
huomata ajattelevani monista asioista yhä sa-
malla tavoin kuin ennen ensimmäistäkään fi-
losofian tuntia. Filosofia on siis minun koh-

dallani pikemminkin tarkentanut kuin
muuttanut maailmankuvaani. Näin ollen
ensimmäiset tuntemukseni siitä, että filosofi-
an auktoriteetit jollakin tavoin murskaisivat
oman ajatteluni ovat osoittautuneet vääriksi.

On suuresti opettajien vastuulla, mihin
suuntaan filosofiaa opiskelevan nuoren oma
ajattelu tai hänen suhtautumisensa oppiai-
neeseen kehittyy. Vanhojen filosofien kanssa
‘mittely’ opetustarkoituksessa vaatii mielestä-
ni opettajalta paitsi hyvää tietämystä, myös
kykyä keskustella oppilaiden kanssa. Mieles-
täni filosofien ja heidän ajatustensa esillä pi-
täminen hyödyttää eniten keskustelun lähtö-
kohtana: hyvä filosofinen keskustelu on
opettanut minulle metafysiikan syvimmästä
olemuksesta paljon enemmän kuin mihin
opettajan piirtoheitinkalvo olisi koskaan pys-
tynyt. Väittelystä oppii ajattelun perustai-
toja: oman kritiikin perusteleminen auttaa
ajatusprosessin muuttumista kriittisemmäksi
omille ja muiden esittämille mielipiteille. Lo-
pulta tämän kaiken tulisi joh-
taa järkevään ja loogiseen ajat-
teluun.

Filosofian opetus lukioissa
on nykymuodossaan vielä mel-
ko nuorta. Tästä johtuvat kai
ne muutamat ongelmat, joihin
toiset filosofiaa valinneet oppi-
laat ovat törmänneet. Yksi var-
sin huolestuttava ongelma ovat
epäpätevät filosofian opettajat.
Joissakin lukioissa filosofian
oppitunnit kuluvat rattoisasti
videoita katsellessa; Leijonaku-
ningas -elokuvan jälkeen opet-
taja saattaa pitää pienen kes-
kustelutuokion aiheesta ”mikä elokuvassa oli
filosofista?”. Toki tämäkin saattaa alkuun
kuulostaa hyvältä, mutta mielestäni kuiten-
kin väittelyt ja pohdiskelut esimerkiksi onto-
logissa tai eettisissä aihepiireissä tuottavat pa-
rempaa tulosta sekä filosofiaan tutustumisen
että ajattelun kehittymisen kannalta. Tulee-
han myöntää, ettei ”Leijonakuningas” välttä-
mättä vaadi opettajalta aivan samantasoista
asiaan perehtymistä kuin metafysiikka ja
näin on opettajia virkoihin helpompi saada.
Toinen opetuksen ääripää olisi ehkä luokka-
huoneeseen ”haihattelemaan” tuotu korkeas-
ti lukenut filosofian tutkija, jonka pedagogi-
set ansiot eivät kuitenkaan mahdollisesti yllä
aivan lukion vaatimustasolle. Oppilaan nä-
kökulmasta opettajan tulisikin olla tiedon
esisulattaja, jonka kuuluu sekä tietää mistä
puhuu että miten puhuu. ”Oikeisiin” filoso-
fisiin teksteihin olisi myös kiinnostavaa pe-
rehtyä opettajan ohjauksessa hitaasti edeten,
mutta tämän kaltaisia mahdollisuuksia
tarjoaviin kursseihin eivät nykyisen sivistys-
lukion määrärahat taida riittää.

Näin jälkeenpäin on koomista muis-
tella, että se usein mainittu Sofian
maailma taisi opastaa minuakin fi-

losofian pariin. Aloitin lukion vuonna 1995,
jolloin oli siirrytty juuri ns. luokattomaan lu-
kioon ja yksi kurssi filosofiaa oli tullut pakol-
liseksi (niin oppilaiden opiskella kuin lukion
järjestää). Filosofia oli jo hiukan tuttua, joten

lähdin ensimmäiselle kurssille intoa puh-
kuen.

Koska filosofiassa käsitteellinen selvyys on
tärkeää, kävimme ensin läpi läsnäolijoiden
filosofiakäsityksiä. Oman ryhmäni ensim-
mäinen assosiaatio tuli populaarikulttuurista
– Eppu Normaalin kappale Urheiluhullu oli
nimittäin tutustuttanut suomalaisia filosofi-
aan jo vuosia. Laulussa nuori älykkö valittaa
huonoa viehätysvoimaansa toisten, raamik-
kaampien herrojen viedessä naiset. Filoso-
fimme päättääkin lopulta jättää Sartren,
Nietzschen, Hegelin ja Kantin sikseen ja ryh-
tyy bodaamaan.

Herää kysymys, onko tämä lukiofilosofian
kohtalo – joutua heitetyksi nurkkaan mui-
den, hyödyllisemmiksi merkittyjen aineiden
tieltä?

* * *

Kysymys filosofiakäsityksistä voidaan esittää
vakavamielisesti: mikä on se kuva filosofiasta,
jota filosofian kurssien opettajat piirtävät ja
miten se vastaa oppilaiden odotuksia? Onko
kyseistä käsitystä edes pohdittu?
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