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Esimerkeistä huomaamme, että samat kysymykset 
saavat yhä nykyäänkin ymmälleen monet täysi- ja 
alaikäiset. Tämä johtuu luultavasti siitä, että pohdit-
tavat ajatukset ovat niin erityisen merkityksellisiä 
tai tärkeitä. Me tarvitsemme oikeudenmukaisuuden, 
oikean ja väärän, kauneuden, tiedon ja todellisuuden 
ideoita, jotta tekisimme selkoa omasta elämästämme. 
Pankaamme myös merkille, että nämä kysymykset 
ovat painokkaita useimmille ihmisille missä tahansa 
maailmassa. Huolimatta sitä, millainen kuva eräillä 
on filosofeista etäisinä älyköinä tai suorastaan vuo-
renhuippujen erakoina, suurin osa filosofisista kysy-
myksistä askarruttaa tuon tuostakin enemmistöä 
meistä – aivan erikoisesti lapsuudessamme. Useat 
ihmiset, jotka vilkaisevat edellisen kaltaista filosofis-
ten kysymysten luetteloa, muistavat, kuinka he itse 
miettivät samantapaisia asioita ollessaan lapsia.

Toteamme lisäksi, että filosofisiin kysymyksiin ei 
ole vaivatonta vastata. Ne ovat äärimmäisen pulmal-
lisia, ei vain siksi, että niistä voi olla niin monta 
mieltä, vaan koska on työläs sanoa, miksi pidämme 
kiinni omasta kannastamme. Tämä ei tarkoita, että 
filosofiassa ei olisi ”mitään oikeita tai vääriä vastauk-
sia”, tai että filosofia olisi pelkkä mielipidekysymys. 
Se tarkoittaa, että vaatii vaivannäköä löytää vastauk-
sia, jotka ovat kestävästi tyydyttäviä edes itsellemme. 
Kootusti voisimme sanoa, että filosofia on muun 
muassa sellaisten käsitteiden tutkailua, jotka ovat

-
tavia

-
pien ihmisten kanssa kuin jollekin sisäpiirille kuu-
luvia

noin vain päästä yksituumaisuuteen tai ettei niitä 
saada ratkaistuksi kerta kaikkiaan7

Eipä silti, kaikki filosofit eivät suinkaan ole yhtä 
mieltä tästäkään tiivistyksestä!

Filosofia tunnetaan myös taitavan ajattelemisen 
vaalimisesta. Filosofian vanhimpia haaroja on lo-

'.@-(!).
Tämä Institute for the Advancement of Philosophy 
for Childrenin (IAPC; Lapsille tarkoitetun filosofian 
edistämisen instituutti) tutkijoiden laatima käsikirja 
johdattaa lapsille tarkoitettuun filosofiaan (”P<C”   
[= P[hilosophy] for C[hildren]]) ja sen taustateorioi-
hin. Kirja antaa lukuisia apuvälineitä filosofisen dia-
login käymiseen, mutta hyvää filosofointia ei voi pel-
kistää yhteen kaavaan tai typistää muistilistaan. Tär-
keintä on saada tuntu filosofian harjoittamisesta: ke-
hittää korvaa filosofisten kysymysten ja ideoiden kuu-
losteluun, silmää kehkeytyvän filosofisen argumentin 
kokonaiskuvan hahmottamiseen ja sen huomaami-
seen, kuinka keskustelun ohjaajan tai vetäjän siirrot 
voivat lujittaa keskustelun laatua ja eteenpäinmenoa.

Opas on suunniteltu lapsille ja nuorille tarkoite-
tun filosofian johdattavia työpajoja, seminaareja ja 
kursseja varten kaikkialla maailmassa. Se toimii myös 
tukena käytettäessä P<C-oppiaineistoja tai pereh-
dyttäessä muuten filosofisen dialogin teoriaan ja 
käytäntöön.

9")# 0"+./.0"( .!C
Tämä on itsessään tärkeä filosofinen kysymys, johon 
ei ole helppo vastata ja josta filosofit ovat itsekin ol-
leet erimielisiä vuosisatojen ajan. Sana ”filosofia” tu-
lee antiikin Kreikasta: se yhdistää sanat philos (jon-
kin rakkaus tai ystävyys) ja sophia (viisaus). Sokrates 
(<A&–;&& eaa.) sanoi, että filosofia alkaa ihmette-
lystä. Kun luomme katseemme filosofiseen kirjalli-
suuteen aina muinaisajoista nykypäivään asti, ha-
vaitsemme filosofit ihmisiksi, jotka etsivät jonkin-
laista viisautta, totuutta tai merkitystä.

Filosofit ovat tuhansia vuosia esittäneet tällaisia 
kysymyksiä:
   D mitä on oikeudenmukaisuus?
   D mitä on kauneus?

7  0"+./.0"( '( +(1/"++* )(35.")*)), 0"+./.0"(
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selvittelyyn. Tutkailulla on kaarensa niin kuin nuo-
lella lentoratansa: kaikki alkaa kysymyksestämme ja 
loppuu, vaikka sitten vain väliaikaisesti, arvostel-
maamme ( judgment) siitä, mitä uskoa tai arvostaa 
tai tehdä. Itse asiassa monet tärkeimmistä ja riidel-
lyimmistä ajankohtaisista kysymyksistämme ovat 
pitkälti filosofisia:

Akateeminen filosofia – jota ehkä olet opiskellut yli-
opistossa – kattaa kaikki yllä mainitut tutkailemisen 
haarat, samoin kuin eri kysymyslajien soveltamisen 
tietyille aloille. Seurauksia näistä sovellutuksista ovat 
esimerkiksi:

Jäljempänä seuraa kattavampi listaus yliopistollisen 
filosofian aloista ja eräistä niillä käsiteltävistä kysy-
myksistä.

Jotkut filosofit, jotka ovat pitkään tutkineet tiet-
tyjä kysymyksiä, ovat kehittäneet filosofisia asetel-
mia, ohjelmia tai koulukuntia (”ismejä”), kuten idea-
lismin, realismin, eksistentialismin, pragmatismin, 
marxismin, buddhismin, nihilismin, relativismin, 
determinismin ja postmodernismin. ”Filosofiaa lap-
sille” ei ota asialistalleen lasten tutustuttamista sen 
enempää näihin ismeihin kuin ammattimaisen filo-
sofian historiaan nimineen, päivämäärineen ja oppi-
suuntineen. Tarkoituksena on sen sijaan avustaa lap-
sia, nuoria ja meitä filosofiaa harjoittavia aikuisia 
tutkailemaan näitä kysymyksiä, jotka näemme kum-
mastelun väärteiksi.

Filosofia auttaa meitä tunnistamaan esimerkiksi 
eettisiä ongelmia ja mahdollisuuksia arkikokemuk-
sessamme – ja sitten käymään niitä läpi ajattelevai-
sesti, muodostamaan hyviä eettisiä arvioita ja ryhty-
mään asianmukaisiin tekoihin. Sen vuoksi filosofiaa 
on harrastettu vuosituhansien ajan ei vain yliopis-
toissa vaan myös firmojen konttoreissa, lukupiireissä, 
kahviloissa, tavernoissa ja kylpylöissä.

giikka, johon kuuluu myös epämuodollinen logiikka 
eli ”kriittinen ajattelu”. Viime aikoina eräät filosofit 
ovat kiinnittäneet huomiota luovan ajattelun tärkey-
teen, ja lapsille tarkoitetun filosofian piirissä me pai-
notamme ”huolehtivaa ajattelua” (siitä lisää myö-
hemmin).

kriittinen ajattelu (critical)
creative)

caring)

Filosofiseen tutkailemiseen (inquiry) kuuluu huo-
lellisen tarkka ajattelu, joka pitää sisällään keinoja 
ajatella kriittisesti, luovasti ja huolehtivasti. Kun 
käymme keskustelua filosofisista kysymyksistä, me 
emme vain vaihda mielipiteitä. Me haastamme ja 
koettelemme toinen toistemme ideoita. Me laajen-
namme toisten ideoita ja rakennamme niiden va-
raan. Me ruodimme sitä, mistä ideat juontuvat ja 
mihin ne saattavat johtaa. Me tarkastamme, muo-
dostavatko uskomuksemme keskenään yhtenäisen 
joukon. Me tarkkaamme, josko joku hyötyy tai kär-
sii jostakin ideasta. Meidän dialogimme ei ole de-
batti tai kilpailu, jossa pyrimme puolustamaan omaa 
kantaamme mistään muusta piittaamatta. Filosofi-
nen tutkailu on vilpitöntä pyrkimystä löytää enem-
män totuutta tai merkitystä, jotta kykenemme itse 
korjaamaan omaa katsantoamme. Se saattaa tarkoit-
taa sitä, että löydämme joko vahvempia perusteita 
mielipiteittemme tueksi tai joudumme muuttamaan 
niitä osin tai kokonaan.

Valmentautuminen P<C:een on harjaantumista 
tällaisiin ajattelemisiin. Mutta filosofia ei ole vain 
älyllistä harjoittelemista. Filosofeina me – olemme 
sitten lapsia tai aikuisia – yritämme kohentaa ajatte-
luamme, jotta osaisimme tutkailla ja arvioida entistä 
paremmin tiettyjä kokemuksemme piirteitä. Näitä 
piirteitä ovat:

myötätunto

suhteet

hallinto

Filosofia on omiaan havahduttamaan meidät näille 
puolille kokemusta: se tarjoaa välineet ja menetelmät 
monien havahtumistamme seuraavien kysymysten 
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arvoihin? ellei sovi, kuinka ristiriita pitäisi rat-
kaista?

tarpeet?

olioilla on tai tulisi olla poliittisia oikeuksia?
-

selle hallinnolle ja hallitusvallalle sopiva tehtävä?

Tieteenfilosofia

erottaa tieteen ei-tieteestä (epätieteestä, näennäis-
tieteestä jne.)?

-
non kanssa? kuinka ristiriitoja tulisi välittää?

Luonnonfilosofia

arvoa?

oikeuksia? entä ekosysteemeillä?
-

sia luontoa kohtaan?

miksi?

Ruumiillisuuden filosofia

mikä on ruumiini ja mieleni välinen suhde? entä 
ruumiini ja persoonani?

-
teita? jos on, miten niitä voi arvottaa tai arvioida?

Kasvatusfilosofia
-

naiset tehtävät?

olemassa kouluja?

Kielifilosofia

Mieti pois

omassa elämässäsi?

lapsena ollessasi?

nykyään?
-

siä, mistä arvelet sen johtuvan?

0"+./.0"(! (+() '( 5>/>9>5/*)
Estetiikka / Taidefilosofia

-
matta henkilökohtaisista pitämisistä?

Epistemologia & mielenfilosofia
-

honkin? sanoa tietävänsä? 

mieli tai tietoisuus?

Etiikka ja moraalifilosofia

mikä väärin?

Logiikka

miksi?

-
tuja? miten?

Metafysiikka

useita? (mistä voimme tietää sen?)

olla olemassa?

Poliittinen & oikeusfilosofia
-

tyisessä tilanteessa?
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tietämisistäni? 

tiedä?

Epistemologia

Ensisijainen peruste lasten johdattamiseksi filoso-
fiaan on siis se, että lapsilla jo on filosofista koke-
musta. Lapset ajattelevat kaiken aikaa ja pohtivat 
omia ajatuksiaan. He hankkivat tietoa ja yrittävät 
käyttää tietojaan. Ja he haluavat, että heidän koke-
muksensa olisi mielekästä: arvokasta, kiintoisaa, oi-
keudenmukaista ja kaunista. Viime aikoihin saakka 
filosofian arveltiin olevan liian vaikeaa ja mielen-
kiinnotonta lapsille. IAPC:n vuodesta 7&B< alkanut 
työ on kuitenkin osoittanut, että keskenkasvuiset 
eivät ole ainoastaan kyvykkäitä filosofoimaan, vaan 
he myös tarvitsevat ja arvostavat sitä samoista syistä 
kuin aikuisetkin. Filosofian harjoittaminen tarjoaa 
lapsille ja nuorille tilaisuuden lähteä tutkimaan (ex-
plore) sellaisia käsitteitä kuin ’totuus’, ’kauneus’, ’hy-
vyys’ ja ’reiluus’ – käsitteitä, joita he tarvitsevat saa-
dakseen selkoa kokemuksestaan, mutta jotka eivät 
ole osa koulujen totunnaista opetussuunnitelmaa.

Toiseksi: lapsille tarkoitetun filosofian läpimurron 
aikoihin – 7&%%-luvun kolmannella neljänneksellä – 
tunnustettiin, että lapset osaavat ajatella kriittisesti 
ja luovasti, ja että kasvatuksen päätavoitteisiin tulisi 
sisältyä lasten avittaminen varttumisessaan järke-
vämmiksi. Kun kerran lapsille opetetaan lukemista 
ja kirjoittamista kirjallisuudentutkimuksen oppialan 
avulla, käy järkeen opettaa heille päättelemistä (rea-
soning) ja arvostelemista filosofisen tutkimus- ja ope-
tusperinteen avulla. Nämä edut eivät kuitenkaan 
koidu lasten osaksi oppimalla filosofiasta tai filoso-
feista. Asia on ennemminkin samaan tapaan kuin 
lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskennossa: filoso-
fian edut saadaan tekemällä – osallistumalla aktiivi-
sesti vaativaan filosofiseen kyselemiseen ja tutkaile-
miseen.

Päälle päätteeksi filosofiaan kuuluu etiikan oppi-
ala: ”filosofiaa lapsille” on osoittautunut ihanteelli-
seksi ohjelmaksi arvokasvatukseen. Aikuisten lailla 
lasten eettinen kokemus on uhanalaista. Yhtäältä 
lasten ja nuorten päivittäinen kokemus – leikkiken-
tällä, luokassa, bussissa, harrastusten parissa ja ko-
tona – on täynnä eettisiä aiheita, kuten luottamusta, 
lojaalisuutta, rehellisyyttä, julmuutta, reiluutta ja ys-
tävyyttä, vaikka he ehkä ovatkin tästä selvillä vain 
utuisesti. Toisaalta lapset altistuvat nykyisin televi-
sion, internetin ja muitten tiedotusvälineitten kautta 
ajatuksille ja kuville, jotka ennen varattiin yksin-
omaan vanhemmille. Täysi-ikäisten tapaan lapset ha-
vaitsevat usein maailman rykelmänä vaihtoehtoisia 

ajattelevatko erikieliset ihmiset eri tavalla? koke-
vatko maailman eri tavoin?

vai ovatko ne vain välineitä, joilla voi ilmaista 
merkityksiä?

Uskonnonfilosofia
nko olemassa Jumalaa tai jumalia?

järjen kanssa?

-
ten ja muualta saatujen, esimerkiksi luonnontie-
teellisten tai poliittisten uskomusten välillä?

toisiinsa?

9"5/" ”0"+./.0"(( +(1/"++*”C
Oletko ajatellut, miten monia filosofisia kysymyksiä 
jopa neljän tai viiden vanhat lapset aivan tavan-
omaisesti kohtaavat, kuten heidän kysymyksensä 
todistavat?

Lasten kysymykset Akateeminen 
filosofia

Poliittinen 
filosofia

parhaan kaverin?

Etiikka

pitkäksi?

kuoli?

henkilö?

Metafysiikka

esineet kaikkien mielestä 
kauniita?

Estetiikka

perustelusta hyvän?

asioiden edelle?

Logiikka
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Tässä osiossa saat perusmallin tai ”reseptin”, jonka 
avulla voit pitää filosofisia istuntoja oppilaittesi tai 
muitten lasten ja nuorten kanssa. Niin kuin kaikki 
hyvät reseptit se pitäisi ensin hallita, ennen kuin sitä 

Tyypilliset filosofiasessiot
7  Oppilaat lukevat tai esittävät filosofisen kerto-

muksen tai romaanikatkelman.
$  Oppilaat esittävät kysymyksiä keskusteltaviksi ja 

järjestävät kysymykset keskustelun asialistaksi.
;  Oppilaat käsittelevät kysymyksiä tutkailuyhtei-

sönä. He miettivät mahdollisia vastauksia, sel-
keyttävät ja koettelevat niitä. Filosofisesti valmis-
tautunut ja virittynyt aikuinen edesauttaa dialo-
gia ja esittelee sopivia harjoituksia opettajanop-
paasta. Keskustelu jatkuu seuraavilla istuntoker-
roilla, kunnes lukemiselle laadittu asialista on 
saatu käsiteltyä tai kun oppilaat yksissä tuumin 
päättävät siirtyä seuraavaan lukemiseen.

<  Kunkin session päätteeksi ohjaaja johdattaa oppi-
laat arvioimaan ryhmässä yhteisen filosofisen har-
joituksensa edistymistä.

8  Ennen kertomuksen vaihtamista tehdään ohjaa-
jan oppaansa pohjalta antamina yksi filosofinen 
ajatteluharjoitus ja yksi keskusteluharjoitus. Lu-
vusta toiseen siirryttäessä ohjaaja johdattaa oppi-
laat yhteen ei-dialogiseen filosofointiin (esimer-
kiksi tutkimis-, toiminta- tai taidehankkeeseen) 
osana käsillä olevaa tutkailua.

Askel # – virike
Oppilaat aloittavat filosofiasessiot lukemalla ääneen 
tai näyttelemällä jonkin filosofisen tarinan – tyypil-
lisesti jonkin sellaisen, joka kuvaa fiktiivisiä lapsia 
kohtaamassa ja perkaamassa filosofisia aihelmia eri 
elämäntilanteissa. Oppilaitten filosofista työskente-
lyä sytyttävän ja kannattelevan virikeaineiston löy-
täminen on lapsille tarkoitetussa filosofiassa tähdel-
listä. IAPC julkaisee kaikkia luokkatasoja varten 
systemaattista opetussuunnitelmaa, johon sisältyvät 
oppilaille tarkoitetut romaanit sekä opettajanoppaat. 
Kunhan opettajat ja oppilaat kypsyvät filosofisen tut-
kailun välineitten ja menetelmien käyttäjiksi, mitä 
tahansa virikeaineistoa voidaan käyttää, esimerkiksi 
ajatuksia herättävää otetta kirjallisuudesta, ajankoh-
taistapahtumaa, sattumusta leikkikentällä. Sillä ai-
kaa kun opettajat ja oppilaat vasta opettelevat tun-
nistamaan filosofisia kysymyksiä ja vetämään filoso-
fista dialogia, suositellaan käytettäviksi IAPC-ope-
tussuunnitelman materiaaleja.

mahdollisuuksia. Jotkut vanhemmat ja koulut vas-
taavat tähän sanelemalla ennalta annetut arvot lap-
sille, ja niin tärkeää kuin lasten onkin oppia nämä 
arvoperinteet, yhtä tärkeää on, että he oppivat itse 
tekemään pitäviä eettisiä arvoarvostelmia. Etiikassa, 
siinä missä muissakin kouluaineissa, kaiken itu ei ole 
niinkään siinä, että lapset tietävät oikeat vastauk set, 
vaan että he ymmärtävät, mikä tekee nuo vas taukset 
oikeiksi ja kuinka noihin oikeisiin vastauksiin pää-
dytään. Filosofiassa etiikka on yksi tutkimus- tai 
taitolohko, jonka päämääränä on petrata kykyä pitä-
viin eettisiin arvostelmiin. Lapsille tarkoitettu filoso-
fia toteuttaa tavoitteen ottamalla lapset osallisiksi pi-
tävän eettisen tutkailun tapahtumakulusta, niin että 
vahvistuu heidän kykynsä tunnistaa heidän oman 
kokemuksensa eettisiä juonteita, ajatella ja tuntea 
huolellisesti, punnita kestäviä vaihtoehtoja ja korjata 
omin päin omia uskomis-, arvottamis- ja käyttäyty-
mistottumuksiaan. Yhteisöllis-tutkaileva pedago-
giikka johdattaa niin ikään lapset muovaamaan de-
mokraattisen kanssakäymisen tapoja: kuuntelemaan 
toisiaan tarkkaavaisesti, auttamaan toinen toisiaan 
ideoittensa ja kysymystensä muotoilemisessa, kun-
nioittavasti arvostelemaan toistensa ajatuksia ja hah-
mottamaan kyselevän tutkimisen koko ryhmän toi-
minnaksi, ryhmätyöksi – tämä kaikki auttaa lapsia 
vaalimaan empatiaa ja myönteistä sosiaalista käy-
töstä arvokasvatuksen olennaisena osana.

”Filosofiaa lapsille” tarjoaa yhteen ynnäten lap-
sille tilaisuuden

ja siten

-
dan paineita

Lastemme ja nuortemme pystyvyys muodostaa ku-
vatunlaisia arvostelmia riippuu heidän mahdollisuu-
destaan kuvatunlaisiin harjoittelutilaisuuksiin. Lap-
sille tarkoitetun filosofian tepsivyyden takaa yli ;% 
vuoden filosofinen ja kokemusperäinen tutkimus, 
jota on tehty eri puolilla maailmaa kaikenikäisten 
lasten parissa. Mutta innokkaimpia ”filosofiaa lap-
sille” -kannattajia ovat lapset itse!
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Tutkailuyhteisö
-

telemme huolekkaasti toisiamme; me autamme 
toisiamme ilmaisemaan ajatuksia; me otamme 
kaikkien näkemykset vakavasti; me haastamme 
toisten näkemykset kunnioittavasti; me var-
mistamme, että useimmat osallistuvat enim-
män aikaa

-
mista: selkeytämme käyttämämme termit; pe-
rustelemme hyvin; annamme esimerkkejä ja 
vastaesimerkkejä; tunnistamme oletuksia; päät-
telemme huolellisesti; muodostamme koetel-
tavia olettamuksia; kuvittelemme seuraamuk-
sia; haemme hukassa olevia näkökulmia; ra-
kennamme toisten ajatusten perustalle

minne se on edetäkseen

(metakognitio)

Lapset, joille filosofia on uusi asia, tarvitsevat koke-
neen avittajan apua. P<C-ohjaaja näkee itsensä las-
ten ja nuorten kanssa tutkailijana, yhtä kiinnostu-
neena kuin hekin lähdössä tutkimaan filosofisia kä-
sitteitä, kohentamaan arvostelukykyään ja tavoitta-
maan merkityksiä. Tutkailun kuluessa vetäjä kuiten-
kin sekä ohjaa lapsia että näyttää heille mallia kysy-
mällä avoimia, tiettyyn päämäärään sitomattomia 
kysymyksiä, esittämällä vaihtoehtoisia näkemyksiä, 
peräämällä selkeytyksiä, kyseenalaistamalla esitet-
tyjä perusteluja ja asettumalla esimerkiksi itseään-
korjaavasta käyttäytymisestä. Tällaisen esimerkillis-
tämisen ja rohkaisemisen avulla lapset lopulta sisäis-
tävät tutkailevan menettelytavan.

P<C-vetäjät opettelevat olemaan tuputtamatta ar-
vovaltaisia näkemyksiä oppilailleen ja pidättymään 
vahvistamasta relativistiseen tapaan jokaisen oppi-
laan jokaista mielipidettä. He katsovat roolikseen 
lasten auttamisen ymmärtämään ja käyttämään fi-
losofisen tutkailun menetelmiä, niin että lapset voi-
vat rakennella ja koota uusiksi omia vastauksiaan 
filosofisiin kysymyksiin. Lasten ja nuorten pitäisi 
nähdä keskustelujen ohjaaja jonakuna, joka kunnioit-
taa heitä persoonina, ottaa heidän sanomisensa va-
kavasti, ei luulottele tietävänsä kaikkea, näyttää esi-
merkkiä itsensä korjaamisessa ja totisesti rakastaa 
ideoita.

Askel ( – asialista
Jaetun filosofisen kertomuksen tai muun yhteisen 
herätteen jälkeen oppilaat nimeävät aiheet, joista he 
ovat kiinnostuneet keskustelemaan: he työstävät 
yhdessä esityslistan tai tuntisuunnitelman. Tämä 
tarkoittaa tyypillisesti luetteloa keskusteltavista ky-
symyksistä. On tärkeää, että oppilaat ymmärtävät 
tämän: heidän kysymystensä ei pitäisi koskea itse ta-
rinaa, vaan jotakin sellaista, mitä tarina on saanut 
heidät ajattelemaan tai ihmettelemään. Vetäjä saat-
taa joutua auttamaan oppilaita artikuloimaan filoso-
fisia kysymyksiä tai kääntämään oppilaitten alkupe-
räiset kysymykset filosofisemmiksi. Hän voi esimer-
kiksi pyytää heitä muokkaamaan tekstiä koskevia 
kysymyksiään yleisemmiksi kysymyksiksi niiden 
ydintä hukkaamatta.

Askel ) – dialogi
Istunnon loppuajan ja edelleen muutaman seuraa-
van tai useamman session ajan oppilaat ja opettaja 
puntaroivat valittuja kysymyksiä filosofisen tutkaile-
misen yhteisönä. Tutkailuyhteisö (community of in-
quiry) on lapsille tarkoitetun filosofian avainasia: il-
man sitä tehokkaimmatkin virikeaineistot voivat 
jäädä vaikutuksettomiksi. Kyselevään yhteisöön 
osallistuminen kytkee nuoret tärkeisiin filosofisiin 
siirtoihin, kuten väittämien tai otaksumien eli hypo-
teesien muodostamiseen, termien valottamiseen, hy-
vien perustelujen kysymiseen ja antamiseen, toinen 
toistensa oletusten kyseenalaistamiseen, päättelemi-
seen ja tutkailun seuraamiseen, minne se sitten vie-
kin. Mutta tutkailu on myös sosiaalinen hanke, joka 
edellyttää oppilailta omien näkökulmien jakamista 
muitten kanssa, toisten kuuntelemista, kasvojen lu-
kemista, toisen ajattelun haastamista ja kehittele-
mistä edelleen, puuttuvien näköalojen etsimistä ja 
omien ideoiden rakentamista. Useimmat oppilaat 
kokevat tällaisen mielekkään keskustelun luokassa 
suorastaan vastustamattomaksi: he eivät voi olla 
osallistumatta, tuomatta mukaan omia pohdinto-
jaan. Tällä tavoin tiedollisia ja seurallisia taitoja han-
kitaan luontevasti ja asiayhteyksissä, ei missään eris-
tetyissä kokeissa.


