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Teoreettinen 
tausta

-Ops uudistuksen myötä ajankohtainen

- Fenomenologisesta kehokäsityksestä ammentava
tutkimusote: keho ymmärretään merkityksiä kantavaksi ja 

niitä muodostavaksi, maailmaan suuntautuneeksi, 
intentionaaliseksi subjektiksi, jolla on roolinsa myös

oppimisessa. 

Kehollisuuden käsite



Teoreettista taustaa

A. Objektikeho

- Objektikeho viittaa kehoomme esineen tavoin tarkasteltuna.

- Objektikehon kokemus palautuu käsitykseen kehosta, joka on epätäydellinen, arvioitava,
muokattava ja katsottava.

B. Eletty keho

- Emme kohtaa maailmaa ensisijaisesti tietämällä, uskomalla ja olettamalla vaan
liikkumalla, tuntemalla ja havaitsemalla.

- Eletyn kehomme ansiosta olemme kokevia subjekteja. Koemme kehossamme kipua,
mielihyvää, pelkoa, pätevyyttä, vahvuutta jne. Suhteemme elettyyn kehoon on suora ja
välitön. Me liikumme ja toimimme eletyllä kehollamme, me myös opimme kehollamme.



Teoreettista taustaa

Tutkimuksemme tavoitteita:

Laajentaa liikuntakasvatuksen diskurssia. 

Ulottaa kehofenomenologista tutkimusotetta 
liikuntakasvatuksen kontekstiin.

(Brown ja Payne 2012; Hill 2015; Maivorsdotter & Lundvall 
2009; Owens jne. 2014; Varea & Tinning 2014).



Teoreettista taustaa

Lähtökohtanamme on ajatus siitä, että 
kehollisten kokemusten havaitsemisen ja 
sanallistamisen eli reflektoinnin kautta on 
mahdollista päästä käsiksi siihen 
hiljaiseen, keholliseen tietoon, jota 
liikkuessa kertyy ja jota ei ole totuttu 
havaitsemaan eikä sanallistamaan. 



Tutkimuksen toteutus

Tutkimuskysymyksemme:

Miten opiskelijat kuvaavat
kehollisia kokemuksiaan, 

joita he kahdella eri
liikuntakasvatuksen
opintojaksolla ovat

saaneet?



Tutkimuksen toteutus
Aineisto: Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden

haastettelut (5)

Yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden
päiväkirjatiivistelmät (14)

Fenomenologinen analyysi: 

Analyysissa edettiin luokittelun kautta
koettujen merkityskokonaisuuksien, eletyn
kehon ja objektikehon kokemisen, 
kuvaamiseen ja tulkintaan. 



Tulokset / Opiskelijoiden eletyn kehon kokemus

Aineistossa eletyn kehon kokemus kietoutuu kehon ja mielen yhteyden
sanallistamiseen, osaksi kokonaisvaltaista oppimista sekä osaksi luontoelämyksiä.
Niin oppimiskokemuksissa kuin luontokokemuksissa keho, tajunta ja ympäristö
yhdistyvät moniaistisesti toisiinsa, kun taas teknologian käyttö liikuntatilanteissa
voi etäännyttää eletyn kehon kokemuksesta. Kehon ja mielen yhdistymistä
aineistossamme kuvaavat esim. ilmaisut hengellinen, virkeä, rento, rauhoittava,
positiivinen tai ilo.

Elämääni astuivat ensin meditaatio ja mindfulness ja niiden myötä jooga.
Ajatukseni kehollisuudesta menivät täysin uusiksi. Siinä missä aiemmin olin
panostanut lähinnä henkisiin ominaisuuksiini ja laiminlyönyt fyysistä puolta täysin,
noiden harjoitteiden myötä ymmärsin, ettei erillistä fyysistä ja henkistä ole
olemassakaan vaan ne ovat yksi ja sama asia. (Anni)

Skeittaaminen on sellasta hengellistä tai sillee niin kuin että, niin kuin kaikki on
toistensa kavereita. (Frans)



…

Luonto mahdollistaa eletyn kehon kokemuksen syntyä. Kuhmonen (1998) 

toteaa, että luontosuhteessa aistiva keho on yhteyden rakentaja, side 

luontoon. Hänen mukaansa luonnon kohtaamisessa on kyse oman 

itsemme ymmärtämisestä luonnon kautta. 

Kokijan lähimaailma eli hänen situaationsa (ks. Rauhala 1993) voi 

parhaimmillaan toimia ilon ja positiivisuuden herättelijänä, motivaation 

lähteenä. Opiskelijoiden lähimaailmat yhdessä kehollisten kokemusten 

kanssa tuottavat tilaa tajunnallisuudelle ja näin uusia merkityssuhteita 

kehollisuuden, tajunnallisuuden ja ympäristön välille (ks. Rauhala 1993). 



Luonnossa liikkuminen herättää positiivisuutta ja sellasta iloa, 
koska näkee, näkee ja pystyy käveleen siellä luonnossa ja 
olemaan yhtä sen kanssa ja sitten sillee kävelee ja sitten se 
motivoi, koska sitten voi vaan kävellä ja kävellä ja sitten se on 
vaan hienoo, kun on kaikenlaisia siinä ympärillä. (Frans)

Kyllä mä ainakin oon huomannut siinä semmotten, on jotenkin 
rennompi olla. Jossa olo tuntuu mukavalta. Sitten se, parempi 
hengittää. Ja jos on harrastanut jotain liikuntaa, kyllä se 
jotenkin mukavampi olla siellä. Kai se jotenkin vaan, luonto 
vaikuttaa siihen kokemukseen. (Daniel)

…



…
Luonnossa keho, tajunta ja ympäristö kietoutuvat moniaistisesti toisiinsa. 

- Useissa tutkimuksissa on havaittu, että luonto on ympäristö, joka tuottaa iloa ja positiivisia 

kokemuksia (esim. Marttila 2016). 

- Pasasen ja Korpelan (2015) mukaan luonto liikuttaa ja elvyttää.  Luontoon mennään rauhoittumaan, 

virkistymään ja nauttimaan siitä. Luonnosta löytyy useiden ihmisten mielipaikka, jossa ajatukset 

selkiytyvät, mieliala ja keskittymiskyky paranevat sekä arjen huolet unohtuvat. 

- Telaman (1992) mukaan luontoympäristö tarjoaa hyvät olosuhteet minän vahvistamiseen, 

itsetunnon ylläpitämiseen, ahdistuneisuuden vähentämiseen ja jännitysten laukaisemiseen.



…

Kehollinen oppiminen

Tutkimuksessamme ilmeni havainto kehon ja mielen yhteydestä osana 
oppimista, siitä, miten kokonaisvaltainen ja näin myös kehollinen kokemus 
oppiminen on. Oppiminen voi tapahtua eri persoonallisuuden alueilla. 
Kehollisessa oppimisessa ihminen voi aktivoitua niin aistimusten, tunteiden, 
mielikuvien, kielen kuin ajattelun tasoilla (Anttila 2013, Koski 2000, Siljamäki
jne. 2016.)

Ymmärsin harjoituskerroilla, miten suuri merkitys kehollisuudella on ollut 
oppimiselleni. Olen vasta nyt ymmärtänyt, miten paljon tehokkaammin opin 
uusia asioita kehollisuuden kautta. (Ismo)



Tulokset / Opiskelijoiden kokemuksia objektikehosta

Kun käytetään
teknologiaa

Kännykkäni mittaa askeliani päivän ajan ja 
huomasin harmistuvani, kun jätin liikuntatunnin 

ajaksi kännykän sivuun. Tällöin tuntui, että 
panokseni meni hukkaan, kun dataa ei 

tallentunut. Olisi hyvä päästä tästä tavasta eroon, 
että kaikki täytyisi jäädä tallentuneena 

numeroiksi enemmän kuin liikeradoiksi tai 
elämyksiksi itselle. Päiväkirjan pitäminen 
mielestäni auttaa tässä ja on hyvä tapa 

liikuntatuntien oheen. (Sofia)



…

Kilpailu- ja vertailutilanteet

Sukupuoleen liittyvät oletukset

Hulavanne-harjoituksessa kehollisuus oli vahvasti läsnä, etenkin kun ryhmässäni oli 
paljon minulle tuntemattomia opiskelijoita. Olin kehotietoisena harjoituksessa ja 
tarkkailin, miten minun ja muiden kehot taipuvat harjoitukseen. Onneksi osaan nykyään 
olla rennommin kilpailutilanteissa, mutta silti kehoni muuttui kömpelömmäksi, kun 
kilpailutilanne alkoi. Kilpaileminen hermostuttaa minua jostain syystä. Ehkä haluaisin 
onnistua ja voittaa kovasti. (Julia)

Olen kuitenkin pitkälle läpi elämäni edustanut muuta kuin perinteistä maskuliiniseksi 
koettua liikuntakäyttäytymistä. Tuntuu, että varsinkin lapsena liikkeisiini ja eleisiini on 
välillä suhtauduttu tietyillä asennenyansseilla. Hennot ja hieman arat liikkeet pelikentällä 
ja voimistelusalissa on yleisesti mielletty feminiinisiksi. Sainpa kuulla jopa opettajalta 
kommenttia tyttömäisyydestä. (Antti)



Johtopäätökset
Opiskelijoiden havainnot kehollisista kokemuksista voidaan 
jaotella eletyn kehon ja objektikehon kokemuksiin. 

Se, miten opiskelijat kokemuksiaan sanallistavat, viittaa tapaan, 
jossa ei havainnoida vain omaa kehoa vaan havainnot 
kietoutuvat siihen kokonaisuuteen, johon liikkuminen sijoittuu 
– sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. 



Johtopäätökset
Eletyn kehon käsite kuvaa välitöntä kokemuksellista olotilaa, joka opiskelijoiden 
kuvauksissa ilmeni kehon ja mielen yhteyden sanallistamisena, osana 
kokonaisvaltaista oppimista sekä osana luontoelämyksiä. 

Niin oppimiskokemuksissa kuin luontokokemuksissa keho, tajunta ja ympäristö 
kietoutuvat moniaistisesti toisiinsa, kun taas teknologian käytön liikuntatilanteissa 
nähtiin rikkovan yhteyden. 

Eletyn kehon kokemisen voi kuitenkin ohittaa tai mitätöidä kokemus 
objektikehosta. Esim. numeerisia mittareita korostavan liikuntasuhteen 
seurauksena liikkujan kyky tunnistaa oman kehonsa suoria viestejä ja aistimuksia 
on vaarassa heikentyä (Parviainen 2016, 13).  

Opiskelijat sanallistivat objektikehoon viittaavaa kokemustaan katsottuna 
olemisena sekä kulttuurisina odotuksina kehoa ja sen käyttöä kohtaan.



…
Opiskelijat sanallistavat kehollisuuden kokemuksiaan siinä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa,
johon liikkuminen sijoittuu. Eheyden ja täysinäisyyden tunnetta tai kuvauksia omaan tilaan, tyhjiöön,
pääsemisestä esiintyi aineistossa niukasti.

Aineistossa tuli esiin kehollisten kokemusten sanallistamisen vaikeus. Myös muissa tutkimuksissa on
raportoitu vastaavaa ja sanallistamisen sijaan onkin käytetty mm. valokuvaamista (Azzarito 2012;
Owens jne. 2014) tai visuaalista etnografiaa (Hill 2015), minkä pohjalta on mahdollista suunnitella
jatkotutkimusta myös käsillä olevaan tutkimukseen – puhetta kehollisuudesta on tärkeää houkutella
esiin eri keinoin.

Kokemus ja kieli kietoutuvat toisiinsa, mutta ne eivät muunnu toisikseen. Kielen tehtävänä on palvella
koetun kuvaavinta ilmaisemista. Oleellista olisi kehittää erilaisia kielellisiä tapoja ilmaista koettuja
ilmiöitä. (Perttula 2012.)



…
Kokemusten merkitykset sitovat ihmiset harrastuksiin ja elämäntapoihin kiinni. Yksilöllisten kokemusten, olivat ne sitten elämyksiä, merkityksellisiä 

kokemuksia, osallisuuskokemuksia tai toimijuuskokemuksia, pedagoginen, toiminnallinen ja tulkinnallinen käyttö auttaa ihmisiä liikunnan 

pariin. (Pirnes ja Tiihonen (2010; ks. myös Brown ja Payne 2012.) Niin opettajien kuin opiskelijoiden on tärkeää oppia tunnistamaan, tulkitsemaan ja 

sanallistamaan kehollisia kokemuksia. 

Kortelainen (2014) toteaa, että kehon tuntemukset alkavat erottua yhä hienosyisemmin, kun kehoa harjoitetaan eri tavoin. Reflektoinnin myötä 

tuntemusten havainnointi ja sanasto tuntemusten ilmaisemiseen kehittyvät. Muun muassa kysymykset, mitä havaitsit, mitä ajattelit, mitä tunsit tai 

mitä opit, voivat ohjata reflektiota. Kun liikkuja oppii tunnistamaan kehossaan uusia piirteitä, myös itseohjautuvuus lisääntyy, mikä taas voi 

motivoida ihmistä jatkamaan liikuntaharrastustaan ja löytämään siitä uusia puolia (Parviainen 2016).

Liikuntakasvatuksen diskurssit monipuolistuvat ja kehollisen oppimisen mahdollisuudet aukeavat. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat 

syksystä 2016 lähtien edellyttävät kehollisuuden huomioon ottamista niin koulun toimintakulttuurissa kuin liikunnan oppiaineessa, jolloin se, mihin 

eräs aineiston opiskelija viittaa, voi olla mahdollista entistä useammalle: ”Oman kehollisuuden rajojen tunteminen – ja rikkominen voivat 

parhaimmillaan olla avaamassa ovia myös muissa elämän osa-alueissa”.
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Kiitos!


