
	

Liikuttavaa filosofiaa 
Mielialat	huomioiva	affektiivinen	opetus	ja	liikunnallisuus	voivat	nostaa	lasten	kans-

sa	filosofoinnin	tasolle,	jossa	uteliaisuus	herää,	innostus	syttyy	ja	kiinnostus	kantaa.		
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1 Johdanto	
Tämän	akateemisen	esseen	otsikko	on	liikuttavaa	filosofiaa.	Tarkoitan	sillä	filosofian	

opettamista	niin,	että	pedagogiikassa	huomioidaan	myös	tunteet	ja	kehollisuus.		

Pohdin	erityisesti	keinoja	yhdistää	filosofinen	pohdiskelu	ja	kehollisuus	lapsille	suun-

natussa	P4C-pedagogiikassa	(Philosophy	For	Children).	Ajatuksena	on	muokata	Wal-

ter	Lippmannin	alkuperäisestä	P4C-metodista	hieman	liikunnallisempi	ja	lisätä	siihen	

myös	joitakin	erillisiä	osin	liikunnallisena	tehtäviä	harjoitteita,	kuten	kantaaottamis-	

ja	mielikuvaharjoituksia.		

Kohderyhmänä	ovat	6-12-vuotiaat	lapset,	jotka	jo	pystyvät	muodostamaan	omia	pe-

rusteltuja	mielipiteitään	mutta	eivät	ihan	vielä	ole	teini-iän	hormonaalisten	ja	aivojen	

ja	kehon	kehittymiseen	liittyvien	mullistusten	keskellä.	

Pyrin	perustelemaan	liikunnallisen	filosofian	opetuksen	ja	määrittelemään	joitakin	

liikunnalliseen	filosofointiin	sopivia	kasvatusfilosofisia	lähtökohtia,	pedagogisia	peri-

aatteita	ja	menetelmällisiä	toimintatapoja.	Aluksi	on	kuitenkin	pohdittava,	mitä	filo-

sofia	pohjimmiltaan	on.	

Filosofian	ytimessä	on	ihmettely.	Länsimaisissa	filosofisissa	traditioissa	sitä	on	koros-

tuneesti	seurannut	kysyminen,	järkeily	ja	argumenttien	pätevyyden	looginen	tes-

taaminen	ja	perustelujen	arviointi.	Taitoja,	joiden	tärkeyttä	ei	sovi	nykyajan	tieto-	ja	

huuhaatulvassa	unohtaa.		

Ajattelu	ei	kuitenkaan	ole	vain	loogista	päättelyä	ja	argumentointia	vaan	se	kietou-

tuu	emootioista	tunnistettuihin	tunteisiin,	kehon	liikkeisiin	ja	tuntemuksiin.		Tunteet	

ja	ajattelumme	ovat	vahvasti	kytköksissä	toisiinsa.	(Damasio	2000,	60).	

Teoksessaan	Descartesin	virhe	neurotieteilijä	Antonio	Damasio	kumoaa	nykytieteen	

argumentein	länsimaiseen	filosofiaan	suuresti	vaikuttaneen	filosofi	René	Descartesin	

perusajatuksen	mielen	ja	kehon	erillisyydestä.		

”Ajattelemme	vain	sikäli	kuin	olemme,	sillä	ajattelu	todella	johtuu	olemisen	raken-

teista	ja	toiminnoista”	(Damasio	1994,	232).		
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Ajattelu	ei	ole	kehosta	erillinen	saareke,	eikä	kehollisuutta	täten	sovi	unohtaa	myös-

kään	ajattelutaitoja	kehitettäessä.	

Etymologisesti	philo	ja	sophia	merkitsevät	viisauden	rakastamista	tai	pyrkimystä	vii-

sauteen.	Antiikissa	filosofia	oli	lähellä	kemian	ja	fysiikan	perusteita	tutkiessaan	miten	

maailma	toimii,	mutta	se	oli	myös	viisauden	tavoittelua	henkisten	harjoitusten	avul-

la.	Tällä	tiellä	filosofi	ei	ole	koskaan	täysin	valmis.	(Hadot	1995,	103).		

Uskon,	että	viisautta	syntyy,	kun	ihmiset	jakavat	ajatuksiaan,	tuntemuksiaan	ja	ko-

kemuksiaan	eli	kun	he	pyrkivät	yhdessä	hyviin	perusteluihin	ja	johtopäätöksiin.	Nä-

mä	taidot	eivät	ole	itsestäänselvyys	vaan	niitä	on	hyvä	opetella	jo	lapsena.	Samaan	

aikaan	koen,	että	filosofiaa	lapsille	-toiminnan	on	hyvä	sisältää	elementtejä	rationaa-

lisuutta	laajemmin	ihmisenä	olemisen	kokonaisuudesta.	

Saksalainen	filosofi	Karl	Jaspers	kirjoitti,	että	rationaalisuus	ei	voi	auttaa	meitä	tär-

keiden	kysymysten	äärellä.	Hänestä	se	ei	voi	auttaa	asettamaan	tavoitteita	tai	lopul-

lisia	päätepisteitä,	tietää	korkeinta	hyvää,	tuoda	ymmärrystä	Jumalasta	ja	yksilön	va-

paudesta.		Nämä	rationaalisuuden	puutteet	synnyttävät	tarpeen	ajattelulle,	joka	

käyttää	ymmärryksen	työkaluja,	mutta	on	enemmän	kuin	ymmärrystä.	(Jaspers	

1951,	126−127).	

Tästä	lähtökohdasta	toiveenani	on	hahmotella	omaa	versiotani	siitä,	millainen	koko-

naisvaltainen	filosofoinnin	konsepti	lapsille	voisi	olla.	Koska	yhdistän	kasvatukseen	

liikkeen,	haluan	selventää	ihmisen	kehollisuuteen	liittyvää	perustaa.	Tutkin	kehotie-

toisuutta	ja	liikkeen	merkitystä	ajattelulle	Timo	Klemolan	ja	Tapio	Kosken	liikunnan-

filosofian	ja	Lauri	Rauhalan	holistisen	ihmiskuvan	avulla.	Sivuan	myös	neuro-	ja	kog-

nitiotieteitä.	

Kasvatustieteellisistä	teoreetikoista	otan	Walter	Lippmanin	ja	Tomperin	lisäksi	vai-

kutteita	John	Deweyn	toiminnallista	pedagogiikasta	sekä	Martin	Buberin	ja	Karl	Jas-

persin	eksistentialistisesta	etiikasta.	
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2 Filosofiaa	lapsille	–menetelmä	ja	sen	hyödyt	
Filosofiaa	lapsille	on	Walter	Lippmannin	70-luvulla	Yhdysvalloissa	kehittämä	mene-

telmä,	jossa	ideana	on	opettaa	lapsia	ilmaisemaan	ajatuksiaan	selkeästi	ja	johdon-

mukaisesti,	kuuntelemaan	ja	kyselemään	olennaisia	kysymyksiä	sekä	perustelemaan	

ja	kyseenalaistamaan	toisten	oletuksia	ja	perusteluja.	1	

Käytännössä	menetelmä	alkaa	tekstivirikkeestä,	jonka	lapset	kuuntelevat	ja	kirjaavat	

ylös	jonkin	siitä	mieleen	nousevan	kysymyksen.	Mietintätauon	jälkeen	jokainen	saa	

esittää	vuorollaan	kysymyksensä,	ja	ohjaaja	kirjaa	ne	fläppitaululle	tai	esimerkiksi	

seinälle	kiinnitettyyn	isoon	paperiin.	Näistä	kysymyksistä	sitten	yhdessä	argumentoi-

den	ja	perustellen	valitaan	yksi,	joka	asetetaan	keskustelun	lähtökohdaksi.	Valitusta	

kysymyksestä	tulee	yhteinen	ja	lapsiryhmästä	ikään	kuin	tutkiva	yhteisö,	joka	pyrkii	

yhdessä	selvittämään	vastausta	kysymykseen.	Näin	menetelmä	eroaa	esimerkiksi	

väittelyistä,	joissa	tavoitteena	on	voittaa	toinen.	

Seuraavaksi	valitun	kysymyksen	esittäjä	kertoo	vielä,	miten	kysymys	tuli	tekstistä	

mieleen.	Tämän	jälkeen	keskustelu	on	vapaa.	Ohjaaja	pyrkii	ohjaamaan	keskustelua	

filosofisille	urille,	kannustaa	ja	antaa	kullekin	lapselle	aikaa	pohtia.	

Filosofian	puhuminen	on	yhdenlainen	keskustelutapa.	Sen	sijaan,	että	kysyisimme	

“mitä	kello	on?”	voimme	kysyä	filosofisesti	“miten	aika	kuluu?”	tai	“miksi	aikaa	pitää	

mitata?”	(Pol-Droit	2011,	17.)	Ohjaaja	voi	myös	pyytää	lapsia	miettimään	selkeästi	

filosofisia	kysymyksiä	tai	sellaiset	voidaan	yhdessä	erottaa	kysymysten	läpikäyntivai-

heessa.	Lopuksi	ohjaaja	vetää	keskustelua	yhteen:	“Olemmeko	jostakin	asiasta	sa-

maa	mieltä?”	“Mistä	olemme	eri	mieltä?”	Seuraa	metakeskustelu:	“Miten	keskustelu	

																																																								
1	Lippmannin	mukaan	ajattelun	kehittäminen	käsittää	siihen	liittyvän	huolehtivan,	kriittisen	ja	luovan	

ulottuvuuden	vaalimista	ja	reflektiivistä	aspektia.	Hän	erottaa	ajattelutaidoissa	eri	tasoja.	On	eri	asia	

ajatella	yksinomaan	sisältöä	(metodologinen	matemaattinen	ajattelu)	kuin	pohtia	myös	sisältöön	joh-

taneita	argumentteja	(oleellinen	substantiaalinen	ajattelu).	Näiden	sekoitus	on	reflektiivistä	ajattelua,	

joka	sisältää	itseään	toistavan	rekursiivisen	ajattelun,	metakognitiivisen	ajattelun,	itseään	korjaavan	

ajattelun	ja	kaiken	sellaisen	ajattelun,	joka	sisältää	oman	metodologian	reflektointia	samalla	kun	tut-

kitaan	kohteena	oleva	asiaa.	(Lippmann	2003,	27.)	
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teistä	sujui?	Missä	onnistuimme?	Minkälaiset	perustelut	tuntuivat	teistä	vakuuttavil-

ta?”	

Filosofiaa	lapsille	ja	nuorille	työpajoissa	opettanut	Bo	Malmhester	kirjoittaa	teokses-

sa	Sokrates	koulussa	(Børresen	ym.	2011),	että	filosofisten	kysymysten	merkitystä	

voi	olla	vaikea	tajuta	selkeästi.	Ne	asettavat	ongelmia	ajattelullemme	ja	elämäntaval-

lemme	ja	vaativat	meiltä	parempaa	yhteistä	kieltä	ja	jopa	uutta	sanastoa.	Malmhes-

ter	jakaa	esimerkkikysymykset	filosofian	osa-alueisiin:	

1) Mitä	meidän	tulee	tehdä?	(etiikka)	

2) Kuinka	tiedämme	sen?	(tietoteoria)	

3) Onko	se	ymmärrettävää?	(kielifilosofia)	

Itse	lisäisin	tähän	vielä	4)	Miten	asia	toimisi,	jos	monta	ihmistä	eläisi	yhdessä?	(yh-

teiskuntafilosofia)	ja	esimerkiksi	5)	Voimmeko	tietää,	mitä	rakka-

us/ystävyys/olemassaolo	on?	(metafysiikka).	

Näyttää	siltä,	että	filosofiaa	lapsille	-metodi	kehittää	erityisesti	lukemiseen	ja	mate-

matiikkaan	liittyviä	taitoja	eli	aineita,	jotka	myös	kehittävät	ajattelukykyä.	Gorardin	

tutkimusryhmän	8-11-vuotiaita	koskeneessa	tutkimuksessa	oppimistaidot	kehittyivät	

erityisesti	vähävaraisemmasta	taustasta	tulevilla	lapsilla.	(Gorard	ym.	2015,	3-4,	17-

24).		

Filosofian	opettaja	Akseli	Huhtanen	on	vetänyt	yhteen	P4C-menetelmän	vaikutta-

vuuteen	liittyviä	tutkimuksia	opettajankoulutuslaitokselle	tekemässään	lopputyössä	

(Huhtanen	2016).	Hän	viittaa	muun	muassa	kymmenen	eri	tutkimusta	käsitelleeseen	

kokoomatutkimukseen	(Trickey	&	Topping,	2004).	Huhtanen	tiivistää:	“Vaikka	peda-

gogisten	filosofointiohjelmien	ei	voida	tutkimusten	perusteella	sanoa	varmasti	ja	ai-

na	johtavan	positiivisiin	tuloksiin,	niillä	on	kuitenkin	oikein	toteutettuna	vahva	posi-

tiivinen	vaikutus	lukutaitoon,	päättelyyn,	kognitiivisiin	kykyihin	ja	muihin	kasvatuk-

sella	tavoiteltuihin	kykyihin.	Myös	muut	merkittävät	ajattelun	taitoja	edistäviä	kou-

luinterventioita	tarkastelevat	meta-analyysit	ovat	päätyneet	samansuuntaisiin	tulok-

siin	(esim.	Higgins	ym.	2005).	“	
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3 Miksi	liikettä	mukaan	filosofointiin?	

3.1 Kehollisuus	on	osa	ajattelua	

Ajatus	liikkeen	yhdistämisestä	filosofiaan	ei	ole	uusi.	Suomessa	esimerkiksi	Tuukka	

Tomperi,	Hannu	Juuso	ja	Jarkko	S.	Tuusvuori	ovat	käyttäneet	lasten	ja	nuorten	filo-

sofian	opetuksessa	liikunnallisia	elementtejä.	Tomperi	tosin	vain	opettajan	koulutuk-

sessa	eli	nuorille	aikuisille.	Tomperi	kertoo	pitävänsä	erittäin	tärkeänä	ja	hyödyllisenä	

sitä,	että	fyysinen	puoli	otetaan	filosofian	opetuksessa	huomioon.	

“Vireystila	ja	kehollinen	tila	vaikuttavat	merkittävästi	opetustilanteeseen	ja	kunkin	

läsnäolijan	mahdollisuuteen	olla	siinä	läsnä.	Siksi	liike,	joka	toisaalta	rentouttaa	ja	

vapauttaa	ja	toisaalta	vireyttää	ja	edesauttaa	keskittymistä	ja	läsnäoloa	tilanteessa	

on	hyvin	hyödyllistä	opetuksessa”,	hän	vastaa	sähköpostitse	(28.03.2016).	

Haluan	myös	omassa	pedagogisessa	tyylissäni	korostaa	Tomperin	kuvaamaa	affektii-

vista	opetustyyliä,	jossa	olennaista	on	myös	eettisten	ja	esteettisten	oivallusten	ja	

elämysten	tarjoaminen.	(Tomperi	N&N	2/00.)		

Pyrin	seuraavassa	argumentoimaan,	että	liike	voi	olla	myös	portti	oivallukseen	tai	

syvempään	ymmärrykseen	jostakin	asiasta.	Kehollisena	olentona	ihminen	suuntau-

tuu	maailmaan	kokemansa	ympäristön	välityksellä.	Toiminnallinen	keho	on	ihmiselle	

objektiivisen	maailman	avaaja.	Liikuntafilosofi	Tapio	Koski	viittaa	Maurice	Merleau-

Pontyn	kehonfilosofiaan	ja	tiivistää,	että	me	emme	tiedä	mitään	objektiivisesta	maa-

ilmasta.	“Me	tiedämme	ainoastaan	sen,	miten	maailma	meille	“kehollisena”	ilmenee	

(Koski	1992,	7−8).		

Yhtymäkohta	Immanuel	Kantin	tietoteoriaan	on	ilmeinen:	me	havainnoimme	maa-

ilmaa	ymmärryksen	kategorioiden	avulla,	mutta	emme	voi	tietää	mitään	objektiivi-

sesta	todellisuudesta,	Kantin	termein	olioista	sinänsä.	2	

																																																								
2	Metafysiikassa	olio	on	jotakin,	joka	kantaa	ominaisuuksia.	Olio	on	yksikkö,	jota	voimme	ajatella	ja	

josta	voimme	puhua.		
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Me	olemme	koko	ajan	maailmassa,	sen	sisällä	ja	osana,	havainnoijana	ja	kokijana.	

Kehollisena	ihminen	on	moniulotteinen	olento.	

“Maailman	kokemuksellisuus	ei	esittäydy	ja	ilmene	ihmiselle	samalla	tavalla	kuten	

abstraktille	puhdasta	tietoisuutta	olevalle	kehottomalle	oliolle,	vaan	aina	tietystä	nä-

kökulmasta	käsin”	(Koski	1992,	9).		

Taustalla	on	holistinen	eli	kokonaisvaltainen	ihmiskäsitys,	jonka	on	määritellyt	filoso-

fi	Lauri	Rauhala	vaikuttajinaan	muun	muassa	fenomenologit	Martin	Heidegger	ja	

Edmund	Husserl.	Rauhalasta	ihmisen	olemassaolon	perusmuodot	voidaan	jakaa	ta-

junnallisuuteen,	kehollisuuteen	ja	situationaalisuuteen.		

“Situaatio	eli	elämäntilanne	on	se	osa	maailmaa,	johon	yksilö	joutuu	suhteeseen”,	

Rauhala	kirjoittaa	(Rauhala	1986,	26).	

Ihminen	kietoutuu	maailmaan	situaationsa	kautta.	Situaatio	on	kehollisen	ja	tajun-

nallisen	olomuodon	sijoittumispaikka	“ja	niiden	toiminnallinen	pelitila”.	

Lasten	filosofiakerhoon	oppilas	tuo	mukanaan	kulttuurilliset	tapansa,	tottumuksen-

sa,	uskontonsa,	perhe-	ja	ystävyyssuhteensa.	Ohjaaja	luo	situaatiota	esimerkiksi	fyy-

sisillä	olosuhteilla,	kerhon	ilmapiirin	rakentamisella	ja	tarjoamalla	mahdollisuuden	

kohtaamisiin.	

Rauhala	näkee,	että	tajunta	antaa	meille	symbolisia	tulkintoja	elintoiminnoista	ja	ke-

hosta.	Nämä	tulkinnat	ovat	kytköksissä	henkilön	teoriaan	tai	maailman-	ja	elämän-

katsomukseen.3	Kehollisuus	tarjoaa	sekä	kokonaisvaltaisemman	että	suoremman	

mahdollisuuden	ymmärtää	jokin	asia.	

“Kehon	kokonaisuus	tarjoaa	ensiksi	sen	periaatteellisen	koordinaatiston,	jossa	maa-

ilmanjärjestys	primaarisesti	oivalletaan.“	(Rauhala	1986,	45.)	

																																																								
3	Maailmankuva:	“luontoa,	ihmistä	ja	yhteiskuntaa koskevien	oletusten	tai	tietojen	systemaattinen	
kokonaisuus.	Maailmankatsomus	sisältää	maailmankuvan	ja	siihen	liittyvät	filosofiset	näkemykset	
(mm.	tietoteoreettiset	ja	ontologiset	käsitykset	ja	arvostukset).	Elämänkatsomus:	käsitys	elämän	tar-
koituksesta	ja	mielekkyydestä	sekä	ihmisen	asemasta	ja	tehtävästä	maailmassa.	Sisältyy	maailmankat-
somukseen.”	http://www.helsinki.fi/hum/fil/tietfil/Luento07.htm	
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Kehollinen	liike	voi	siis	toimia	ymmärtämisen	perustana	ja	tietoisen	oivaltamisen	

apuna.	Kehon	harjoittaminen	laajentaa	kehollisia	horisontteja,	se	laajentaa	mahdolli-

suuksiamme	liikkua	maailmassa.	Timo	Klemola	antaa	esimerkin	vuorelle	kiipeämises-

tä,	jolloin	kokemus	on	hyvin	erilainen	kiipeäjälle	kuin	sille,	joka	ihailee	vuorta	sen	al-

ta.	“Vuori	–	ja	maailma	yleensä	–	avautuu	hyvin	konkreettisella	tavalla	laajempana	

sille,	jonka	ne	keholliset	kokemushorisontit	ovat	avoimia,	jotka	mahdollistavat	tämän	

haltuunoton”	(Klemola	1995,	58).	

Klemola	huomauttaa,	että	liikunta	voi	muuttaa	ja	avata	koetun	avaruuden	(tilan)	ja	

koetun	ajan	horisontteja.	Esimerkiksi	peleissä	pelaajan	horisontti	laajenee	sinne,	

missä	vastustajat	ovat.	

Klemolan	ajattelussa	jako	koettuun	kehoon	ja	elettyyn	kehoon	on	tärkeä.	Eletyn	ke-

hon	annettuna	olemisen	tapa	on	erilainen	kuin	“egon	ja	sen	tilojen	ja	kokemusten	

annettuna	olemisen	tapa”.	Egolla	hän	viittaa	rakenteeseen,	joka	kannattelee	tietoi-

suuden	virtaa:	Ego	on	se,	joka	ajattelee,	tuntee,	muistelee,	kuvittelee	ja	niin	edel-

leen.		(Klemola	2004,	35).	

Pidän	Klemolan	tapaan	tärkeänä,	että	meidän	on	hyvä	ajoittain	palautua	eletyn	ke-

hon	kokemukseen	ja	kuuntelemaan	sen	hiljaisuutta.	Lasten	kanssa	meditaatio	tai	sen	

tyyppinen	liike	lienee	kuitenkin	haastavaa,	koska	he	ovat	usein	lyhytjännitteisiä	ja	

eläväisiä.	Toisaalta	Klemola	kirjoittaa,	että	liikunta,	joka	palauttaa	mieleemme	leikki-

vän	kehon,	suuntautuu	myös	kohti	varsinaista	olemista.	Tästä	löytyy	yksi	perustelu	

liikunnalliselle	leikille	osana	lasten	filosofointia.	Lapsilla	on	kyky	heittäytyä	leikkiin	ja	

hetkeen,	jolloin	mieli	ja	keho	ikään	kuin	lepäävät	tilanteen	riemussa.	

3.2 Liike	laajentaa	ymmärrystä	

Klemola	sanoo,	ettei	tieto	ole	vain	mieleen	liittyvä	asia.	“Taidossa	keho	tietää,	mitä	

pitää	tehdä.	Liikettä	ei	edellä	mikään	mieleen	liittyvä	ymmärrys.”	(Klemola	1995,	

127).	Sisäistetty	liike	lähtee	ikään	kuin	selkäytimestä.	

Tämä	sopii	yhteen	neurologian	kanssa.	Aiemmat	kokemuksemme	vaikuttavat	siihen	

tapaan,	miten	kehomme	reagoi.	Kokemusten	oppi	voi	myös	periytyä	geneettisesti.	
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Esimerkiksi	linnunpoikanen	reagoi	haukan	aiheuttamiin	visuaalisiin	kuviin	

kyyristymällä	piiloon,	vaikka	poikanen	ei	vielä	osaa	arvioida	tilanteen	vaaraa.	

Evoluutio	on	hoitanut	ajattelun	ja	poikasen	geneettinen	järjestelmä	on	sopeutunut	

reagoimaan	tietynlaisiin	tilanteisiin.	(Damasio	2000,	69−71).		

Damasio	kirjoittaa	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).	Mieleeni	

herää	heti	kysymys,	voisiko	jonkinlainen	rentouttava	liikuntaleikki	tai	tunteita	

herättelevä	mielikuvaharjoitus	laukaista	kehollisen	merkin,	emootion	ja	tätä	kautta	

kiinnostuksen.	Tässä	lasten	kokemismaailman	tuntemisella	on	merkitystä.	

Kun	palautamme	mieleemme	asioita,	palautamme	aistidatan	lisäksi	myös	asiaan	liit-

tyvän	motorisen	ja	emotionaalisen	datan	(Damasio	1994,	131).Tästä	nähdäkseni	seu-

raa,	että	jonkin	filosofisen	käsitteen	havainnollistamisesta	sekä	älyllisesti	että	kehol-

lisesti	on	hyötyä	ymmärtämiselle.	Jos	esimerkiksi	pohdimme,	mitä	on	sisukkuus,	ke-

hollinen	tahdonvoimaa	vaativa	harjoite	laajentaa	ajattelevaa	ymmärrystä.	

Pohdintani	saa	tukea	kognitiotieteestä.	Kehollisuutta	painottava	kognitiotieteen	

suuntaus	(embodied	cognition,	ruumiillistunut	mieli)	katsoo,	että	ihmisen	ymmärryk-

sen	piirteet	ovat	kytköksissä	kehoon.	Käsitteellinen	kapasiteettimme	rakentuu	suh-

teessa	kehollisten	aktiviteettien	malleihin	(Wilson,	Foglia	2016).	

Tässä	90-luvulla	tuulta	alleen	saaneessa	suuntauksessa	korostuu	keskushermoston	

osallistuminen	havaitsemisen	ja	toiminnan	säätelyyn	erilaisissa	jatkuvasti	muuttuvis-

sa	tilanteissa.	Aivot	eivät	vain	laskeskele	itsekseen	ylhäisessä	yksinäisyydessään.	(Pa-

nelius	ym.	2013,	509).	

Tutkimukseni	kannalta	mielenkiintoisia	ovat	teoriat	käsitteiden	kytkeytymisestä	ke-

hollisiin	prosesseihin.	Pedagogisesti	kiinnostava	kysymys	on,	miten	käsitteiden	op-

pimista	ja	ymmärtämistä	voi	edistää	huomioimalla	koko	kehon.		
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Aiemmassa	luvussa	viittaisin	Immanuel	Kantiin.	Hänen	tietoteoriansa	eli	epistemolo-

ginen	teoriansa	on	ollut	valtavirtaa	filosofiassa.	Kantin	mukaan	saamme	tietoa	itse-

näisesti	mielemme	ulkopuolella	maailmassa	olevista	olioista,	mutta	vain	suodatta-

malla	tuon	tiedon	ymmärryksen	kategorioidemme	läpi.	Kantin	ajatteluun	perustuu	

myös	nykyaikainen	kognitiivinen	psykologia,	jossa	yksilö	hahmottaa	ja	jäsentää	maa-

ilmaa	rakentamalla	mielessään	käsitekarttoja,	skeemoja.	

Wilsonin	ja	Foglian	ruumiillisen	mielen	tutkimuskenttää	luotaavan	artikkelin	mukaan	

objektien	ajattelun	ja	niistä	puhumisen	on	ajateltu	pitkään	liittyneen	aiempien	ko-

kemusten	aktivoitumiseen.	Samat	neuraaliset	piirit	aktivoituvat,	kun	yksilö	havainnoi	

tai	toimii	suhteessa	samoihin	objekteihin.	Samalla	käsitys	kehittyy	uuden,	erilaisia	

havaintoja	tarjoavan,	informaation	tuloksena	(esimerkiksi	väri,	koko,	leveys).	

Kirjoittajien	mukaan	nykyisin	tulisi	luopua	tai	vahvasti	uudelleen	muotoilla	ajatus,	

että	käsitteet	ovat	abstraktien	symbolien	ilmentymiä.	Tutkimusnäyttö	viittaa	siihen,	

että	ihmiset	muodostavat	käsitteitä	hyvinkin	eri	lailla	erilaisissa	konteksteissa	ja	ajan	

hetkinä.	(Wilson,	Foglia	2016).		

Tutkimukseni	kannalta	on	kiintoisaa,	että	ihmiset,	jotka	ovat	tekemisissä	tiettyjen	

asioiden	tai	objektien	ja	niiden	rakennetekijöiden	kanssa	useammin	ja	laajamittai-

semmin	kuin	toiset,	kehittävät	esityksiä,	jotka	kuvastavat	heidän	kokemansa	vuoro-

vaikutuksen	luonnetta.	Esimerkiksi	puiden	kanssa	tekemisissä	olevat,	kuten	biologi,	

maisemasuunnittelija	tai	puistotyöntekijä,	määrittelevät	puut	eri	lailla	kuin	henkilöt,	

jotka	eivät	ole	erikoistuneet	puihin.	Wilsonin	ja	Foglian	mukaan	tämän	tyyppiset	tut-

kimukset	vahvistavat	käsitystä,	että	havaintoon	ja	motoriikkaan	liittyvät	mekanismit	

vaikuttavat,	kun	ihminen	tekee	käsitteellistä	prosessointia.	Sensomotoriset	eli	aisti-

en,	aivojen,	tukirangan	ja	hermolihasjärjestelmän	väliset	toiminnot	vaikuttavat	myös	

käsitteiden	muodostukseen	ja	kielen	kehitykseen.	

Lapsella	kädentaidot	ja	viestimistaidot	kehittyvät	samanaikaisesti	ja	toisiaan	täyden-

tävästi.	Kätevyyden	ja	kielisyyden	edustukset	aivoissa	sijaitsevat	läheisesti	ja	myös	

päällekkäisesti	samoissa	kohdissa.		Neurologiassa	onkin	vahvaa	näyttöä	siitä,	että	

”näppäryys	ja	vuorovaikutus	ovat	kiinnittyneet	neurobiologisesti	toisiinsa	ja	edisty-
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neet	ihmissuvun	evoluutiossa	rinnakkain,	toinen	toistaan	tukien	ja	täydentäen.”	(Pa-

nelius	ym.	2013,	487-488.)	

Lisäksi	samoja	aivoalueita	aktivoituu,	kun	liikumme	tai	kun	ajattelemme	samaa	liiket-

tä	tai	luemme	siihen	liittyviä	sanoja	(Panelius	ym	2015,	389).	Tässä	mielessä	laajaa	

ymmärrystä	voisi	perustellusti	pedata	sekä	toiminnalla	että	ajattelutyöllä.		

3.3 Liikunnan	suorat	hyödyt		

Liikunta	vaikuttaa	suotuisasti	sekä	keholliseen	että	psyykkiseen	terveyteen	että	kog-

nitiiviseen	suoriutumiseen.4	Fyysisen	aktiivisuuden	on	havaittu	edistävän	lasten	tie-

dollisia	toimintoja,	kuten	muistia,	tarkkaavaisuutta	sekä	tiedonkäsittely-	ja	ongel-

manratkaisutaitoja.	Liikunnan	ja	oppimisen	välistä	yhteyttä	näyttäisi	tutkijoiden	mu-

kaan	selittävän	se,	että	liikunta	vaikuttaa	suotuisasti	aivojen	aineenvaihduntaan,	ra-

kenteisiin	ja	toimintaan	(Syvänoja	ym.	2012).	

Liikkuvan	ihmisen	stressihormonit	vähenevät	ja	mielihyvähormoni	endorfiinin	pitoi-

suudet	kasvavat.	Tärkeää	on	myös	liikunnan	vaikutus	innostumiseen	ja	opetettavasta	

aiheesta	kiinnostumiseen.	Liikunta	voi	kehittää	myös	itsetuntoa,	kun	lapsi	näkee	

mahdollisuutensa.	

Lapsella	motorinen,	kongnitiivinen	ja	sosiaalinen	kehitys	ovat	tiiviissä	vuorovaikutuk-

sessa	keskenään.	“Motoriikka	on	ihmisen	keskeinen	tiedonsaantikeino,	jonka	avulla	

ihminen	kokee,	koskettaa,	käsittelee,	katselee	ja	tutkii	ympäristöään.”	(Nenonen	

2002;	Autio	1995).	Psykologi	Mucchieli	on	esittänyt,	että	hyvin	kehittynyt	kehon	

hahmotus	on	yksi	ympäristöön	sopeutumisen	perusedellytys.	(Kokljuschkin	ym.	

1995,	19.)	

Sensomotorinen	eli	aistien	ja	lihasten	yhteistoiminnan	kehitys	on	korostuneessa	vai-

heessa	koulunsa	aloittavalla	lapsella	(Sääkslahti	&	Cantell	2001).	

Liikkuminen	ei	saisi	kuitenkaan	olla	ainakaan	pelkästään	kilpailullista.	

																																																								
4	http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075		
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“Liikunta	voi	avata	mahdollisuutemme	kohti	varsinaista	olemista,	mutta	puhtaana	

voiton	projektina	se	voi	myös	sulkea	tämän	mahdollisuuden.”	(Klemola	1995,	169).	

4 Kasvatusfilosofiset	ja	pedagogiset	tausta-ajatukset	

4.1 Tavoitteena	kyky	omalakiseen	ajatteluun	

“Of	all	affairs,	communication	is	the	most	wonderful.	..fruit	of	communication	should	

be	participation,	sharing,	is	a	wonder	by	the	side	of	which	transubstantiation	pales.	

When	communication	occurs,	all	natural	events	are	subject	to	reconsideration	and	

revision.	Events	turn	into	objects,	things	with	a	meaning.”		-	John	Dewey	1958,	166.	

Kasvatusfilosofiassa	minua	kiehtoo	ainakin	kaksi	näkökulmaa:	toisaalta	eksistentialis-

tien	näkemys	ihmisestä	vapaana	ja	vastuullisena	yksilönä	ja	toisaalta	pragmatisti	

John	Deweyn	toiminnallinen	pedagogiikka.	Taustalla	oikeutus	kasvatukselle	nousee	

kriittisen	teorian	-suuntauksesta:	kriittisen	ajattelun	taidot	ovat	kaiken	kasvatuksen	

perustavoite.	Kansalaistaidot,	kuten	kyky	keskustella	asiallisesti	ja	arvioida	tiedon	

totuudellisuutta,	argumenttien	pätevyyttä	ja	valintojen	eettisyyttä,	ovat	välttämät-

tömiä	demokratialle	ja	yhteiskunnan	hyvälle	toiminnalle.	

Uskomukset	tiedon	totuudellisuudesta	linkittyvät	aina	historialliseen	tilanteeseen	ja	

valtasuhteisiin.	Ihminen	on	hyväksyntää	kaipaava	laumaeläin,	joka	on	vieläpä	taipu-

vainen	ajattelun	laiskuuteen	ja	omien	jo	olemassa	olevien	uskomustensa	vahvistami-

seen	(Kahneman	2011,	103).	Yksilö	on	usein	sen	varassa	mitä	yleisesti	tai	itselle	mer-

kityksellisten	auktoriteettien	taholta	uskotaan	olevan	totta,	oli	totuus	sitten	oikeasti	

mitä	vaan.	5	

Kriittisen	teorian	lähtökohta	sopii	tutkielmaani,	sillä	lasten	filosofiakasvatuksessa	

opettajan	tehtävä	on	juurikin	ohjata	lapsen	oman	ajattelun	kehittymistä	ja	auttaa	

																																																								
5	Tieteenfilosofiassa	totuudellisuutta	arvioidaan	korespondessi-,	koherenssi-	ja	pragmaattisen	teorian	
valossa.	Samaan	aikaan	myös	tiede	muuttuu,	ja	tieteelliset	paradigmat	eli	yleinen	tieteellinen	käsitys,	
kehittyvät	ja	jopa	kumoutuvat	(vrt.	Thomas	Kuhnin	teoria	tieteellisistä	vallankumouksista.)	Tiede	voi	
myös	mennä	yli	äyräidensä,	kun	metsää	ei	enää	nähdä	puilta:	esimerkiksi	lääketieteessä	on	kehitetty	
lääkkeitä,	joiden	syömisestä	harva	hyötyy.	Syiden	sijasta	hoidetaan	tällöin	oireita.		
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kehittämään	ajattelun	selkeyttä,	syvyyttä,	loogisuutta,	johdonmukaisuutta	ja	näkö-

kulmien	laaja-alaisuutta.		

Ajattelemalla	ihminen	voi	myös	määritellä	tietoisuutensa	kohteet	ja	antaa	niille	mer-

kityksen.	Eksistentialistisen	ajattelusuuntauksen	perusnäkemys	on,	että	ihminen	itse	

määrittelee	itsensä	valintojensa	kautta.	Ihmisen	olemassaolo	(eksistenssi)	on	perus-

tavampi	kuin	hänen	olemuksensa	(essentia).	Vapaus	asettaa	ihmisen	vastuuseen	

teoistaan	ja	ajatuksistaan.	Ihmisen	tehtävä	on	luoda	itse	itsensä,	mutta	hän	saattaa	

paeta	vapautta	ja	tekeytyä	olosuhteiden	uhriksi,	jotta	ei	olisi	vastuullinen	valinnois-

taan.	(Lehtinen	2002,	206.)	

Meidän	on	itse	kannettava	vastuu	siitä	millaisia	olemme	ihmisinä.	Myös	valitsematta	

jättäminen	on	valinta.	Tämän	vuoksi	myötätunto	ja	tiedolliset	taidot,	kyky	päätellä,	

arvioida	ja	harkita	sekä	kyky	eläytyä	ja	ymmärtää	eri	näkökulmia	ovat	kasvatukselli-

sesti	tärkeitä.	Koen,	että	yksilö	ei	ole	aivan	vapaa	suhteessa	situaatiotekijöihinsä,	ku-

ten	lapsuuden	turvallinen	kasvuympäristö,	sosiaalis-ekonominen	asema,	ulkonäkö	

jne.	Eikä	vapaus	yhteisössä	ole	koskaan	absoluuttista.	Näille	asioille	yksilö	ei	kuiten-

kaan	voi	mitään	tai	hänen	ei	ole	rationaalista	toimia	täysin	vapaasti.	Eksistentialisteil-

ta	omaksun	kuitenkin	ydinajatuksen,	että	filosofian	on	opetettava	kantamaan	vas-

tuuta	sen	sijaan,	että	syy	vieritettäisiin	toisaalle.	Tie	yhteisölliseen	moraaliin	käy	yksi-

löllisten	oivallusten	kautta,	ja	näille	oivalluksille	voi	pedata	mahdollisuuksia	lasten	

filosofointihetkissä.	

4.2 Pedagogiikan	täytyy	pysäyttää	ja	innostaa	

Juutalaiselle	eksistentialistille	Martin	Buberille	pedagoginen	suhde	on	tietynlainen	

dialoginen	suhde.		Opettajan	suhde	oppilaaseen	on	parhaimmillaan	minä-sinäsuhde,	

jossa	oppilas	ei	ole	vain	yksi	kasvo	muiden	joukossa,	objekti	“se”.	Opettajan	tulisi	

nähdä	lapsi	fyysisenä	ja	psyykkisenä,	ajattelevana	ja	tuntevana	kokonaisuutena.	

Opettaja-oppilassuhde	ei	kuitenkaan	voi	olla	samalla	tapaa	vastavuoroinen	kuin	kah-

den	tasa-arvoisen	aikuisen	välinen	suhde.	Siinä	missä	opettajan	on	osattava	asettua	

oppilaan	asemaan,	oppilas	ei	voi	kokea	opettajan	toimintaa	tämän	näkökulmasta.	

(Buber	1947,	99-101	&	Juuso	2007,	211.)	
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Buberilainen	pedagogiikka	luo	luottamusta	ja	ilmapiiriä,	joka	mahdollistaa	oppimisen	

ja	kasvun.	Koska	lasten	filosofoinnissa	ryhmäkoko	on	yleensä	pieni,	tällainen	yksilöt	

huomioiva	opetus	on	myös	käytännössä	mahdollista.	Dialogin	merkitys	korostuu	

myös	Jaspersin	eksistentialismissa:	

“Filosofiseen	elämään	kurkoittelu	on	yksilön	kurkoittelua.	Hänen	tulee	tavoittaa	saa-

vuttuksensa	yksilönä	joka	kommunikoi,	eikä	hän	voi	siirtää	vastuuta	toisille	ihmisille.”	

(Jaspers	1951,	130).	

Jaspersille	sosiaalinen	vuorovaikutus	tarjoaa	toimintamallit,	jotka	yksilö	hyväksyy	tai	

hylkää.	“Eksistenssi	on	yksilöllisyyttä	yhteisössä.”	Jaspersille	filosofia	on	pohjimmil-

taan	pyrkimystä	kommunikaatioon,	aitoon	yhteyteen	toisiin	ihmisiin	(Lehtinen	2002,	

132-133).	Filosofiaa	lapsille	-toiminta	on	tätä	parhaimmillaan.	Lapset	huomaavat,	

että	omia	mielipiteitään	voi	myös	muokata	ja	muuttaa,	ja	yhdessä	pohtimalla	maail-

ma	avartuu.	Liikettä	sisältävät	harjoitukset	tekisivät	vuorovaikutuksesta	kokonaisval-

taisempaa.	Esimerkiksi	pareittain	tehtävässä	leikissä	yhteys	toiseen	syntyy	myös	ke-

hollisesti	ja	siten	se	avaa	uudenlaisen	horisontin	luottamukselle,	rohkeudelle	ja	yh-

teishengelle.	

Filosofi	Jarkko	S.	Tuusvuori	korostaa	lasten	kanssa	filosofoinnissa	yhteisten	kokemus-

ten	tärkeyttä.	Hän	viittaa	John	Deweyn	teokseen	Filosofian	uudistaminen	(2011),	jos-

sa	Dewey	kuvailee	yhteiskunnan	syntymistä	keskittymällä	erityisten	tai	omakohtais-

ten	kokemusten	ja	yhteisen	kokemuskäsittelyn	väliseen	vuorovaikutukseen:		”Kaikki-

en	tahollaan	kokemat	tilanteet	kerrataan	yhteisessä	piirissä,	jossa	ne	muokkautuvat	

muun	muassa	yhdenmukaisemmiksi	ja	vertailukelpoisemmiksi,	mikä	taas	vaikuttaa	

uusiin	kokemuksiin	niitä	jo	valmiiksi	rakenteistavina	periaatteina.”	

Dewey	kuvaa	Tuusvuoresta	hienosti	kokemusten	muokkautumista	rinnasteisiksi	ja	

toisiinsa	suhteutuviksi.		

”Yhteisessä	piirissä	kaikki	todistavat	suoraan	toisten	sanomiset	ja	tekemiset,	ilmeet	

ja	eleet	sekä	jaetun	tilan,	jossa	merkitys	muodostuu.	Yhdessä	koetut	hetket	luovat	

yhteishenkeä:	ne	muodostavat	kiintopisteen	ja	perustan	vertaiskritiikille	ja	vertais-

tuelle.”	(Haastattelu	7.4.16.)		
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John	Deweyn	kasvatusajattelun	ytimessä	on	käytännöllisyys	ja	toiminta.	Kun	opettaja	

yhdistää	teorian	käytäntöön,	lapset	oppivat	parhaiten.	Filosofiassa	käytäntö	voi	olla	

esimerkiksi	kauniiden,	rumien,	reilujen	tai	yllättävien	asioiden	tai	tilanteiden	tunnis-

tamista	ja	tunnustamista.	Käytännöllisyyttä	voidaan	harjoittaa	myös	ajattelussa,	käy-

tännöllisten	ja	arkisten	esimerkkien	kautta.	

Deweyltä	ja	pragmatisteilta	on	omaksuttu	lasten	kanssa	filosofointiin	näkemys	ajat-

telusta	yhteisen	tutkailun	käytäntönä,	joka	saa	alkunsa	todellisista	koetuista	ongel-

mista.	Tärkeä	kulmakivi	on	lasten	oma	kokemusmaailma.		

“Dewey’lainen	progressiivinen	pedagogiikka	pyrki	nostamaan	oppilaan	keskiöön:	

opettajan	olisi	tutustuttava	oppijoiden	omaan	maailmasuhteeseen,	heidän	muodos-

tamaansa	yhteisöön,	heidän	yksilölliseen	kehitykseensä	ja	heidän	ilmaisemiinsa	ta-

voitteisiin.	“	(Tomperi	N&N	1/2014,	99).	

Kriittisen	korkeakoulun	tutkintoon	sisältyvillä	P4C-harjoitustunneillani	huomasin,	et-

tä	lapset	eivät	halua	pysyä	vain	kysymisen	ja	asian	loogisen	selvittämisen	alueella,	he	

haluavat	jakaa	omia	kokemuksiaan.	Kysymys	siitä,	mikä	on	seikkailua,	vie	lapsen	mie-

len	esimerkiksi	kesän	purjehdusmatkaan	vanhempien	kanssa.	Mielestäni	tämä	on	

hyvä	asia	ja	auttaa	lapsen	itsetunnon	kehittymisessä	sekä	oppimisessa,	mikäli	ohjaa-

ja	pystyy	pitämään	keskustelun	aiheessa	ja	esimerkiksi	kysymään,	miten	kokemus	

liittyy	alkuperäiseen	kysymykseen,	mikä	siinä	näyttäytyi,	tuntui	tai	ilmeni	seikkailuna.	

Näin	kokemus	voi	johdattaa	käsitteen	syvempään	ymmärtämiseen.	

5 Liike	käytännön	opetustilanteissa	

5.1 Pioneerien	käytännön	kokemuksia	

Osana	tätä	tutkielmaa	pyysin	haastattelua	alan	pioneereilta	ja	harjoittajilta:	Tuukka	

Tomperin,	Hannu	Juuson	ja	Jarkko	S.	Tuusvuoren	lisäksi	sain	haastattelun	Filo	ry:n	

puheenjohtajalta	ja	Ajatusringin	vetäjältä	Elise	Liikalalta.	

Tuukka	Tomperi	on	käyttänyt	liikettä	pienimuotoisesti	tilassa	“mielipi-

teen/asenteen/väitteen	tai	muun	sellaisen	ilmaisemiseen”.	
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“Esimerkiksi	jana,	ympyrä,	nelikenttä	tai	koordinaatisto	ja	siirtyminen	niillä	siihen	

kohtaan,	joka	vastaa	omaa	näkemystä/tilannetta/mielipidettä.”	

Toiminnallisista	valinnoista	hän	on	jatkanut	opetusta	keskustelemalla	ja	seisten,	ja	

omaa	valintaa	eli	paikkaa	on	voinut	keskustelun	kuluessa	myös	vaihtaa.		

“Tähän	on	yleensä	liittynyt	edeltävä	rentoutuminen	tai	keskittyminen	(esimerkiksi	

lepo,	musiikki	tai	hengitys)	tai	sitten	venyttely	ja	vireyttäminen	seisten	ja	kävellen	tai	

molemmat.	Jonkin	verran	olen	käyttänyt	myös	pieniä	improvisaatioharjoituksia	tai	

liikeilmaisua,	lähinnä	rentoutumisen	tai	vireytymisen	apuna	niitäkin.”	

Myös	Hannu	Juuso	kertoo	käyttäneensä	hyvin	kokemuksin	samantyylisiä	menetel-

miä.	Hän	lisäisi	metodeihin	sokraattisen	kävelyn.	

“Oppilaspari	tai	pieni	ryhmä	kävelee	jonkin	sovitun	reitin	joko	sisällä	tai	ulkona	pihal-

la	keskustellen	esimerkiksi	käsillä	olevasta	väitteestä	valmistautuen	näin	ottamaan	

kantaa	siihen	yhteiskeskustelussa.”		

Juuso	vinkkaa	myös,	että	vanhempien	lasten	tai	nuorten	kanssa	tähän	voidaan	liittää	

vierailu	vaikkapa	taidemuseossa	tai	metsässä,	jossa	oppilaat	etsivät	teoksia	tai	koh-

teita,	joihin	heidän	mielestään	liittyy	jokin	tärkeä	iso	kysymys.	

Jarkko	S.	Tuusvuori	ja	Tuutikki	Tolonen	vetivät	Helsingin	kaupungin	Annantalolla	

syksyn	2010	ja	kevään	2011	aikana	filosofiaa	ja	sanataidetta	yhdistelevää	ryhmää	

alakoululaisille.	Tuusvuori	on	kouluttanut	myös	aineenopettajia	lasten	ja	nuorten	

kanssa	filosofoimiseen	(2011).	

Yhtenä	liikkeellisenä	menetelmänä	heillä	oli	leikki,	jossa	lapset	seisovat	huoneen	reu-	

noilla	ja	vuorollaan	lukevat	opettajan	antamasta	lapusta	jonkin	väittämän,	kuten	

“polkupyörällä	ajavan	pitäisi	käyttää	kypärää”.	Kukin	lapsi	asettuu	tilaan	sen	mukai-

sesti	mitä	mieltä	hän	on	asiasta.	Kun	kaikki	ovat	paikoillaan,	opettaja	pyytää	kutakin	

lasta	perustelemaan	kantansa	ja	väillä	kaikki	voivat	ottaa	paikan	saman	tietyn	väit-

teen	mukaisesti.	

”Ideana	on,	että	perustellaan	oma	paikan	valinta,	kysellään	toisten	valinnoista,	kehi-

tellään	yhdessä	parempia	todisteluja	kannattaa	tai	vastustaa	väitettä	ja	yritetään	
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saada	toinen	tarkistamaan	kantaansa.	Paikkaa	saa	vaihtaa,	jos	kuulee	mielestään	hy-

viä	perusteita	siirtymiselle.	Keskustelua	voi	myös	muunnella	loputtomasti:	keskustel-

tavan	väitteen	voi	vaihtaa,	voi	sälyttääkin	tehtäväksi	perustella	kauimpana	seisovalle	

omasta	mielestään	parhaan	perustelun	ja	toisin	päin,	voi	ottaa	välillä	paikan	sen	pe-

rusteella,	mitä	arvelisi	vaikkapa	jonkun	toisen	(vanhemman,	rehtorin,	poliisin,	tiede-

naisen,	presidentin…)	ajattelevan	kuullusta	väitteestä	ja	niin	edelleen.	”	

”Tilan	avulla	lapset	oppivat,	että	väitteen	sanominen	on	teko.	Samalla	pitää	uskaltaa	

olla	jotakin	mieltä.	Kannanottaminen	on	astumista	risteävien	käsitysten	pelikentälle	

ja	sen	ajattelemista,	millaista	on	puolustaa	ja	koetella	omia	ja	toisten	näkökantoja,”	

Tuusvuori	selvittää.	(Haastattelu	7.4.2016.)	

Kantaaottoleikin	perusta	on	syvästi	filosofinen:	

”Ymmärtäminen	on	asian	hahmottamista	ympäristössään,	käsittäminen	kurkottamis-

ta	ja	hyppysiin	saamista.	Yhteiselämä	on	oman	ja	jaetun	tilan	keskinäistä	välittämis-

tä.	Kannanottoleikki	treenaa	yksilökohtaista	haltuunottoa	ja	sosiaalista	huomioonot-

toa.	Yhteisestä	tilasta	tulee	leikkikenttä	ja	pelilauta,	jossa	päästään	kokemaan	mitä	

tuntuvimmin,	että	sanominenkin	on	tekemistä.	Tärkeä	juttu	on	rohjeta	ja	kokeilla,	

asettua	alttiiksi.”		

Toinen	Tuusvuoren	ja	Tolosen	käyttämä	menetelmä	oli	rastirata.	Lapset	liikkuivat	

ympäri	huonetta	ja	valitsivat	pöydiltä	jonkin	esineen	tai	esimerkiksi	tuoksun.	Siihen	

liittyi	aina	jokin	kysymys	tai	tehtävä	ja	lopuksi	yhteinen	keskustelu.	

Elise	Liikala	on	Ajatusrinki-toiminnassaan	käyttänyt	liikettä	lasten	kanssa	lähinnä	kä-

sillä	tekemisessä	eli	askartelussa.	Myös	hän	on	käyttänyt	tilaa	mielipiteen	ilmaisun	

koordinaatistona.	

“Myös	lattiapinnat	voisivat	toimia	hyvin	pisteiden	merkitsemisessä.	Erilaisia	kysy-

myspolkuja	pelilautamaiseen	tapaan	voisi	myös	kehitellä.”			
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5.2 Liikunnallisia	leikkejä	ja	harjoitteita	

Liikunnan	didaktiikasta	voi	omaksua	monia	vinkkejä	osaksi	P4C:tä.	Kohderyhmälleni	

soveltuvat	hyvin	koordinaatiota,	ketteryyttä	ja	tasapainoa	kehittävät	harjoitteet.		

“Mitä	enemmän	liiketekijöitä	tuodaan	perusliikkeeseen	mukaan,	sitä	vaativammaksi	

se	tulee	ja	sitä	parempaa	liikkeen	hallintaa	se	lapselta	vaatii”	(Kokljuschkin	&	Pulli	

1995,	12).	

Liiketekijöitä	ovat	suunta,	voima,	tila,	aika	ja	taso	(kyykyssä,	seisaallaan,	varpaisil-

laan).	Näitä	voidaan	vaihdella	esimerkiksi	seuraavasti:	

- Kapteeni	käskee	a)	juoskaa	taaksepäin,	eteenpäin..	(suunta),	juoskaa	raskaas-

ti,	hiipikää..	(voima),	juoskaa	kontaten,	polvet	koukussa,	varpailla	(taso)	

- Laiva	on	lastattu:	tömistyksillä,	hypyillä,	konttaavilla	kissoilla..	kukin	lapsi	

vuorollaan.	

Olen	listannut	tähän	esimerkkejä	liikunnallisista	harjoitteista,	joita	voisi	muokata	filo-

sofiseen	teemaan	sopiviksi.	Ajatuksena	on,	että	käsiteltävä	käsite	aukenisi	oppijalle	

useammalla	tasolla	kuin	vain	rationaalisen	ajattelun	välinein.	

- Aurinko	ja	varjo	-leikki.	->	Aiheena	toisten	matkiminen	ja	hyväksytyksi	tulemi-

nen	

- Polttopallo.	->	Aiheena	ennakoimattomuus	tai	tuuri	

- Kottikärry	–>	Aiheena	auttaminen,	yhteistoiminta	tai	esimerkiksi	varmuus	

- Erilaiset	eläinkävelyt	–>	Aiheena	eläimet	tai	luonto,	erilainen	näkökulma	

- Pyöriminen	maassa	maateen	tai	kuperkeikat	->	Miltä	tuntuu	olla	sekaisin?	

- Liikkeiden	tekijöiden	vaihtelu:	muut	kävelevät	normaalisti	aina	yhden	vuorol-

laan	kävellessä	eri	tavalla.	Esim.	muut	konttaavat	salissa,	kun	yksi	laahaa	kon-

taten	jalkojaan.	->	Erilaisuus.	

- Hattukilpa:	Leikkijät	istuvat	piirissä	polvi-istunnassa	lähellä	toisiaan.	Leikin	

johtaja	soittaa	musiikkia	katsomatta	leikkijöitä	ja	leikkijät	yrittävät	mahdolli-
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simman	nopeasti	siirtää	hatun	omasta	päästään	seuraavalle	leikkijälle.	Hän,	

jolle	hattu	jää	soiton	loputtua	sanoo:	“olipa	huno	tuuri”.	(Fräntti	&	Vilenius	

1989.)	->	Tästä	voisi	seurata	tuurin	ja	onnen	pohdintaa.		

- Maijamato	möngertää:	leikkijät	pareittain	peräkkäin	päinmakuulla.	Jälkim-

mäinen	ottaa	edellistä	nilkasta	kiinni.	Parit	ryömivät	kilpaa	toiselle	seinustal-

le.	->	Teemana	yhteistyö.	

- Pesänryöstöleikki:	lapset	istuvat	tyynyillä	ympäri	salia.	Yksi	lapsista	on	vuorol-

laan	pesän	ryöstäjänä	keskellä.	Pesätön	kissa	huutaa:	vaihtakaa	pesiä,	ja	yrit-

tää	sillä	aikaa	saada	pesän.	(Kokljuschkin	ym.	1995.)->	Teemana	omaisuus,	oi-

keudenmukaisuus	tai	vaikkapa	röyhkeys.		

- Kuka	pelkää	sofistia	(mustaa	miestä).	Voittaja	saa	esimerkiksi	annetuista	vaih-

toehdoista	valita	väittelyteeman.	

- Soitetaan	musiikkia	ja	lapset	esittävät	eri	eläimiä.	Kun	musiikki	lakkaa,	lapset	

jähmettyvät	patsaiksi.	He	voivat	kertoa	patsaan	tarinan.	->	Muut	voivat	kysel-

lä,	kehittää	kysymisen	taitoa.	

- Lapsista	toinen	on	nelinkontin	tai	mahallaan	maassa,	toinen	yrittää	kaataa	tai	

kieräyttää	tämän	(ei	saa	kuristaa,	kutittaa,	lyödä	tai	hypätä	selkään).	->	Päät-

täväisyys,	sinnikkyys.	

- Lapset	keksivät	millä	kaikilla	tavoilla	lattialla	voi	istua,	mitä	tehdä	seisoen	

(kumartua,	ojentua..)	->	Kehittää	luovuutta.	

- Pareittain:	toinen	muovaa	toisesta	taideteoksen.	->	Luovuus,	rohkeus,	itse-

tunto,	hauskuus.	

- Pujotteluradan	avulla	voi	havainnollistaa	valintojen	monimutkaisuutta	tai	

seurausten	moniulotteisuutta.	

- Tuolileikki	esimerkiksi	matoilla:	miltä	tuntuu	jäädä	ulkopuolelle,	pudota	jou-

kosta?	
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6 Liikkeen	yhdistäminen	P4C-metodiin	
Lippmannin	P4C-menetelmässä	harjoitus	alkaa	jollakin	virikkeellä,	yleisimmin	tekstil-

lä,	jota	lapset	kuuntelevat	hiljaa	paikallaan.	Ajatuksena	on,	että	jokainen	miettii	jon-

kin	kysymyksen	tekstin	pohjalta	ja	esittää	sen	luennan	jälkeen	vuorollaan.6		

Liikuttavaa	filosofiaa	–ajattelussani	tapaaminen	alkaisi	teemaan	sopivalla	liikunta-

leikillä.	Leikistä	hengästyneet	lapset	voisivat	lukuvirikkeen	aikana	lötköttää	tatami-

patjoilla	rennosti	miten	haluavat.	Ainut	sääntö	olisi	hiljaisuus.	Tunnin	siirtyminen	

energisestä	rauhalliseen	vaiheeseen	selkiytyisi	myös	valojen	himmentämisen	avulla.		

Virikkeen	jälkeen	lapset	miettisivät	kysymyksensä	ja	kirjoittaisivat	tai	piirtäisivät	sen	

paperille.	Tämän	jälkeen	kävisimme	kierroksen	läpi	ja	jokainen	voisi	kertoa	oman	ky-

symyksensä.	Ohjaajana	kirjaisin	ne	fläppitaululle.	Piirtäminen	on	mukana	sen	vuoksi,	

että	joillekin	omien	ajatusten	ilmaiseminen	piirtämällä	voi	tuntua	helpommalta	kuin	

kielellisesti.	Yhdessä	pyrkisimme	sitten	muotoilemaan	ajatukset	kysymyslauseeksi.	

Piirtämis-	tai	väritysmahdollisuus	olisi	mahdollista	myös	kaikkien	filosofointihetkien	

aikana.	Tämä	liittyy	sekä	keskittymiseen	ja	rentoutumiseen	että	oppimisen	ja	aivojen	

kehittymiseen.7	

Seuraavaksi	perinteisessä	P4C-metodissa	seuraisi	keskustelua	siitä,	mikä	kysymyksis-

tä	on	kiinnostavin	otettavaksi	syvempään	yhteistarkasteluun.	Omassa	konseptissani	

tätä	ennen	seuraisi	taas	sopiva	liikunnallinen	harjoite.	Nimetään	se	vaikkapa	teema-

harjoitteiksi.	Harjoitteen	jälkeen	pohtisimme	vielä,	haluaako	joku	muokata	kysymys-

tään.	Nyt	keskustelisimme	ja	tarvittaessa	äänestäisimme,	mikä	kysymys	on	lapsista	

mielenkiintoisin.	Kysymyksen	alkuperäinen	esittäjä	selvittäisi,	miten	kysymys	tuli	

mieleen	ja	perustelisi,	miksi	se	on	hänestä	mielenkiintoinen.	Onko	joku	eri	mieltä?	

Pitääkö	tämä	oletus	paikkaansa?	Tästä	lähtisi	liikkeelle	tutkivan	yhteisön	-keskustelu	

Lippmannin	menetelmän	tapaan.	

																																																								
6	Tietämykseni	P4C-menetelmän	käytännöstä	perustuu	filosofianopettaja	Marianne	Airisniemen	pi-
tämään	koulutukseen	Lippmanin	P4C-menetelmästä	(Kriittinen	korkeakoulu	syksy	2014).	
7	Professori	Minna	Huotilainen	Helsingin	yliopistosta	käsillä	tekemisestä	ja	oppimisesta:	
http://www.hs.fi/kotimaa/a1337825614380	
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Pallottelisimme	ajatuksia	niin,	että	lapsen	viitatessa	edellinen	puhuja	heittäisi	tälle	

pallon.	Pallo	konkretisoi	omaa	vuoroa,	mutta	viittaus	mahdollistaa	sen,	että	puheen-

vuoron	saa	henkilö,	jolla	on	jotakin	mielen	päällä.	Aina	pallon	saatuaan	lapsen	tulisi	

hypätä	ylös	ja	kyykkyyn	tai	esimerkiksi	heittää	pallo	korkealle	ja	ottaa	kiinni.	

Osaksi	tapaamista	voisi	myös	ottaa	parikeskusteluja,	joissa	ajatusten	vaihto	aina	uu-

den	parin	kanssa	tapahtuisi	esimerkiksi	tilassa	hyppimällä.	Samoin	teemaan	sopivia	

mielikuvaharjoituksia	voisi	yhdistää	P4C-menetelmän	väliin.	

Kivan	oloinen	leikki	on	myös	MLL:n	sivuilla	mainittu	Ollaanko	me	samanlaisia?	8	Siinä	

ohjaaja	jakaa	leikkijät	pareittain	ja	parit	menevät	vierekkäin	seisomaan.	Ohjaaja	esit-

tää	väittämiä,	kuten	pidän	tulisista	ruuista.	Vastauksen	mukaisesti	lapsi	voi	liikkua	

eteen	tai	taakse	päin.	Kun	ohjaaja	haluaa	lopettaa,	hän	katsoo	ketkä	olivat	eniten	

samanlaisia	ja	ketkä	eniten	erilaisia.	

Koska	liikeosuudet	ja	leikit	vievät	aikaa	ja	ajattelulle	on	myös	suotava	rauhallisia	het-

kiä,	koen	että	tämän	tyyppinen	opetus	vaatisi	noin	pari	tuntia	aikaa.	

7 Lopuksi	
Olen	pyrkinyt	hahmottelemaan	kehollisuuden	merkitystä	ajattelutaitojen	kehittämi-

selle	ja	oppimiselle.	Tutkielma	vahvistaa,	että	kehollisuuden	ja	liikeen	huomioiminen	

opetuksessa	on	perusteltua.	Liikkeellisestä	opetuksesta	on	myös	hyviä	käytännön	

kokemuksia,	ja	toiminnallisia	menetelmiä	on	helppo	löytää	ja	luovasti	kehittää.	Va-

risnkin	kohderyhmälleni,	noin	6−12-vuotiaille,	liikkeen	käyttö	on	suositeltavaa,	sillä	

juuri	alakouluiässä	aivotoimintoihin	yhteydessä	oleva	motorinen	kehitys	on	nopeaa.	

Tässä	tutkielmassa	en	pystynyt	kuin	sivuamaan	laajaa	aihepiiriä	ja	käytännön	filoso-

fian	opetuksen	kannalta	kiinnostavaa	tutkimuskenttää	jäi	käsittelemättä	etenkin	liik-

keen	ja	oppimisen	aihepiiristä.	Esimerkiksi	mainittu	yhteys	kielen	ja	kognitiivisten	

toimintojen	sekä	kehoperustaisen	kehityksen	välillä	on	laaja	ja	kiistanalainen	kysy-

mys,	josta	lienee	tutkittu	lähinnä	eleitä	ja	käsien	näppäryyttä.		

																																																								
8	http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/leikkiasema/tutustumis-vuorovaikutus-ja_ni/	
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Ihminen	on	kiehtovan	moniulotteinen	olento.	Elämän	voi	nähdä	jatkuvana	kehollise-

na	liikkeenä,	joka	on	sekä	olemisemme	edellytys	että	liikkeenä	ymmärryksen	polulla	

−tai	pikemminkin	verkostossa.	Jaspersin	mukaan	filosofian	perusluonteeseen	kuuluu	

jatkuva	etsiminen.	

“Filosofisen	elämän	päämäärää	ei	voida	muotoilla	olemisen	tilana,	mikä	on	saavutet-

tavissa	ja	kun	saavutettu,	se	on	täydellinen.	Meidän	olemisen	tilamme	ovat	vain	ek-

sistentiaalisen	ponnistelun	tai	epäonnistumisen	ilmentymiä.	Ihmisluontoon	sisältyy	

se,	että	olemme	koko	ajan	matkalla.”	(Jaspers	1951,	130.)	
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