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Tiivistelmä    
Kilpatanssinopetus sekä tanssinopetus ovat olleet harvoin tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Tässä 
laadullisessa tutkimuksessa tarkastelen tunnetun suomalaisen tanssitaiteilijan ja tanssinopettajan Jukka 
Haapalaisen tanssinopetusta kuvaten hänen praktista tietoaan tanssitunneilla. Tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää, minkälaista pedagogista vuorovaikutusta tapahtuu kilpatanssin yksityistunnilla 
mestariopettajan opetuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaista vuorovaikutusta ilmenee 
huippukilpatanssiparin opetuksessa ja miten vuorovaikutus ilmenee opetuksen etenemisessä. 
Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 1. Millaista vuorovaikutusta rakentuu kilpatanssin mestariopetuksessa 
opettaja-oppilassuhteissa? 2. Miten mestariopettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ohjaa tunnin 
kulkua? Jäsennän tutkimuskohdettani kasvatustieteen käsitteillä. Lisäksi hyödynnän taiteen, musiikin, 
soiton ja yleisesti tanssinopetuksen aloilta löytyvää teoretisointia.  
 
Aineistoni muodostaa tapaustutkimuksen, jossa tutkimuksen toteutus tapahtui kahden eri tyyppisen 
aineiston keräämisellä ja analysoinnilla. Tutkimukseen osallistuivat mestariopettaja Jukka Haapalainen ja 
yksi kansainvälisellä huipputasolla kilpaileva tanssipari. Tutkimukseni omaa narratiivisia piirteitä. 
Aineistoni koostuu tanssituntien kuvaamisesta sekä mestariopettajan haastattelusta, joka sisältää myös 
kahden mestariopettajan dialogisen keskustelun. Olen litteroinut oppituntien videomateriaalin sisällyttäen 
siihen myös tutkijan tekemät havainnot  osallistujien toiminnasta tuntien aikana sekä mestariopettajan 
taltioidun haastattelun ja dialogin, jotka etenivät oppituntien videon tapahtumia seuraten. Avaan 
aineistoani fenomenologisen lähestymistavan avulla. Tarkastelen tanssinopetusta myös siihen liitetyn 
mestari–kisälli-perinteen näkökulmasta. Lajin asiantuntijana minulla on yli 20 vuoden käytännön kokemus, 
jota olen pyrkinyt hyödyntämään varmistaessani tutkimukseni sisällöllistä luotettavuutta. 
 
Tutkimuksessa eritellään pedagogisen vuorovaikutuksen muotoja, joita tuntien aikana esiintyy ja mitä 
vuorovaikutus merkitsee tunnin tapahtumien etenemiselle. Tutkimuksen tuloksena on jäsennelty kuvaus 
mestariopettajan opetusstrategioista sekä pedagogisen vuorovaikutuksen merkityksestä 
oppimisprosessille. Tutkimuksessa tulkitaan opettajan verbaalisia ja nonverbaalisia opetusmetodeja, jotka 
muodostavat pohjan aineistosta analysoituun pedagogisen vuorovaikutuksen kolmeen ilmentymään: 
verbaalinen vuorovaikutus, visuaalinen vuorovaikutus ja kinesteettinen vuorovaikutus. Opetustyylin 
tutkiminen näyttäytyy antoisana lähtökohtana vuorovaikutuksen ja opettajan kasvatuksellisten arvojen 
tutkimiselle. Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä tanssinopetuksesta, vaikka tarkoituksena ei ole antaa 
varsinaista opetusmallia. Tutkimus myös laajentaa käsitystä mestariopettajan työstä, jolla on yhteyksiä 
muidenkin taiteen alojen vastaavaan opetukseen.  
 
Tutkimus kuvaa pedagogisia työtapoja, joilla opettaja voi vaikuttaa opetuksen sekä vuorovaikutuksen 
laatuun ja oppilaiden omaksumiseen. Erityisen merkittävinä nousevat esiin opetusmetodien, pedagogisen 
suhteen ja vuorovaikutuksen vaikutus tanssinopiskelijoiden motivoitumiseen heidän omassa 
oppimisprosessissaan sekä taidon ja kokemuksen jatkuvassa kehittämisessä. 
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1. JOHDANTO 

Aloitin tanssiharrastuksen nelivuotiaana Oulussa Kalevi Merikallion balettikoulussa. Ba-

lettimestari oli persoonana hyvin koskettava ja ilmaisi tanssia koko olemuksellaan. En-

simmäisistä tanssikokemuksistani lähtien koin opettajan merkityksen suunnannäyttäjänä. 

Alkuajan askelista lähtien olen metsästänyt sitä vapauttavaa tanssikokemuksen tunnetta, 

jonka koin, kun tanssinopettaja Pentti Talvitie vei minut ensimmäiseen pyörivään valssiini. 

Yhteisen rotaation ja pyörivän liikkeen tunne piirtyi unohtumattomasti mieleeni. 

 

Lapsena harrastin tanssia sekä musiikkia ja kilpatanssin harjoittelun aloitin intensiivisem-

min 12-vuotiaana. Kaikki sitä edeltävät kokemukset olivat jo saaneet minut sitoutumaan 

tanssimisen tuomaan keholliseen kokemukseen. Parviainen (1995) viittaa Merleau-

Pontyyn todetessaan, että jo ennen käsitteellistä ajattelua olemme olleet kehoina maail-

massa. Kehollinen tieto (embodied knowledge) on  “tietoa kehossa ennen mielen reflektio-

ta”. (Parviainen, 1995, 1.) Olen usein törmännyt kysymykseen, miksi valitsin juuri kilpa-

tanssin. Muistan ajatelleeni, että se tuntui voimakkaimmalta tanssikokemukselta, koska 

liikkeen jakoi kaksi vartaloa.  

 

Varsinaiset amatöörikilpailuvuodet jatkuivat koko koulu- sekä opiskeluajan. Tällöin keski-

tyin kilpailemiseen ja urheilijamaiseen tanssivalmennukseen Salme ja Asko Raukovaaran 

sekä ensimmäisten ulkomaisten mestariopettajieni opissa. Sain mahdollisuuden tanssin 

ammattilaisuuteen tähtäämiseen löydettyäni elämänkumppanini ja nykyisen mieheni Jukka 

Haapalaisen. Aloitimme yhteisen tanssitaipaleemme vuonna 1989. Yhteistyömme on jat-

kunut siitä asti niin tanssilattioilla kuin opetussaleillakin ja on edelleen etenevää tanssin-

opiskelua. Vuosien yhteinen kokemus ja ammatillinen yhteistyö on saanut minut tutki-

maan aihetta myös pro gradu -tutkielmassani.  

 

Olen opiskellut Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa ja aloitin ammattilaisurani 

tanssijana ja tanssinopettajana opiskeluni loppuvaiheessa. Kilpailu-uran myötä avautuivat 

kansainväliset mahdollisuudet, joka ovat tuoneet oppimis- ja opettajakokemusta kilpatans-

simaailman huipulla. Tanssioppilaana olen saanut elämyksiä lajin mestareiden ja kehittä-

jien opissa. Akateemisen taustani vuoksi olen usein pohtinut, millaisia mahdollisuuksia 

opettajalla on luoda oppimisympäristöjä ja -tilanteita, jotka edistävät oppimista. 
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Aloitin tanssinopettamisen koululaisena ohjaamalla nuorten soolotanssiryhmiä sekä muita 

tanssinharrastajaryhmiä. Erilaiset koreografioiden valmistelut sekä esiintymiset olivat osa 

tanssielämääni. Etsin uusia metodeja, joilla saisin kaikki oppimaan ja tavoittamaan tunteen 

liikkeestä. Erikoistuminen opetustyössäni kilpatanssiin ja tanssiurheiluun on ollut seuraus-

ta omasta kansainvälisestä urastani kilpailijana ja tanssitaiteilijana. Jo ennen yhteisen kil-

pailemisen aloittamista sekä kilpailu-uramme jälkeen olemme esiintyneet ja opettaneet 

yhdessä sekä kouluttaneet oppilaita eri puolilla maailmaa. 

 

Kilpailijoina, tanssitaiteilijoina ja opettajina olemme vierailleet yhteensä 43 maassa. Suun-

nittelemme ja toteutamme yhdessä luentoja, koulutuksia, leirityksiä ja tanssilajimme 

workshop –tilaisuuksia. Pääasiallisesti olemme keskittyneet kilpailevien parien, heidän 

valmentajiensa sekä tanssinopettajien koulutukseen, mutta koulutamme myös tuomareita 

ja harrastajia opettavia tanssin ammattilaisia. Olemme opettaneet säännöllisesti etenkin 

Kiinassa, Japanissa, Venäjällä, Italiassa, Saksassa ja Englannissa. Asuinpaikkamme on 

Lontoo, ja siellä vierailee pareja tunneillamme eri puolilta maailmaa. Matkustamme sään-

nöllisesti ja opetamme myös Suomessa. Työhömme kuuluu myös lajin kansainväliseen 

kehitystoimintaan osallistuminen. 

 

Tutkimuskohteeni on kilpatanssinopetuksen opettaja–oppilas-suhde ja sen vaikutusten 

tutkiminen oppimisprosessissa. Keskityn tarkastelemaan opetusta erityisesti mestariopetta-

jan näkökulmasta. Tutkin tanssinopetuksen sisältöä ja menetelmiä sitoen tarkasteluni kil-

patanssin omaan traditioon, niin sanottuun mestari–kisälli-perinteeseen. Liikun myös ylei-

sen didaktiikan alueella tukeutuessani kasvatustieteen käsitteistöön ja teoriaan.  

 

Tutkimukseni lähti liikkeelle omasta pohdinnastani, joka koski sitä, miten voin parantaa 

tanssioppilaitteni oppimiskokemusta. Oppimiskokemus tanssin parissa on ollut tärkeää 

analysoitavaa myös itselleni kilpailu-urani aikana ja opettajuuteni on antanut minulle mah-

dollisuuden tutkia oppilaideni oppimiskokemusta käytännön tilanteissa. Pyrkimykseni on 

mahdollistaa kosketus ja kokemus tanssinopetuksesta lukijalle. Tanssimisella on opiskeli-

jaansa lähtemätön vaikutus, sillä se on kokonaisvaltainen kokemus. Kehollinen muutos 

voidaan havaita silmin, mutta se on välttämättä myös kokemuksellinen muutos. Ensim-

mäinen tutkimusta varten lukemani kokonainen teos oli Maarit Ylösen (2004) Sanaton 

dialogi. Teoksessa Ylönen toimii sekä tutkijana että tutkittavana välineenä oma kehollinen 
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kokemuksensa osana yhteisön tanssikokemusta. Tähän teokseen tutustuminen johdatti 

minut tutkimaan tanssinopetuksessa tapahtuvaa vuorovaikutusta, vaikka alkuvaiheessa en 

sitä heti tiedostanutkaan. Ylönen (2004, 17) toteaa tanssin ja liikkeen vuorovaikutusta tut-

kiessaan, että tanssi on kiteytynyt hänen prosessinsa aikana sanattomaksi menetelmäksi. 

Tätä ilmiötä tutkin mestariopetuksessa. 

 

Olen etsinyt lähdekirjallisuutta, jossa avautuu eri alojen oppilaiden ja taiteilijoiden koke-

muksia tanssin ja musiikin oppimisessa. Luettuani tutkimuksen alkuvaiheessa Eeva-Kaisa 

Hyryn (2007) väitöskirjan Matti Raekallio soitonopetuksensa kertojana ja tulkitsijana 

hahmottui kiinnostukseni kohteeksi opettaja-oppilassuhde ja oppilaan kokemus mesta-

riopettajan ohjauksessa. Musiikin ja tanssin opettamisessa ja opiskelussa on paljon yhtäläi-

syyksiä. Taidon ja taiteen opettamisessa on hyvin yleistä mestari–kisälli-perinne arvostet-

tuine mestariopettajineen. Hakkarainen (2004, 387) kuvaa kognitiivista oppipoika–

mestari-oppimista oppimisena, jossa toimija harjoittelee asiantuntijan ohjauksessa moni-

mutkaisessa ongelmanratkaisussa tarvittavia älyllisiä prosesseja. Mestariopettajalla on 

opettamastaan aiheesta asiantuntijatietoa ja hänen praktinen teoriansa perustuu vuosien 

kokemukseen. Hyry (2007) kuvaa opettajan praktista tietoa opettajan kokemuksellisena 

tietona, joka syntyy käytännön tilanteissa. Se manifestoituu opettajan praktisessa teoriassa, 

joka näkyy oppitunneilla etenkin opetuksen vuorovaikutustilanteissa. (Hyry, 2007, 20.) 

Tällaiset opettaja–oppilassuhteet voivat jatkua vuosikausia ja johtaa oppilaan saattamiseen 

ammattilaisuralle. Mestariopettajan opetuskäytänteistä löytyi paljon yhtymäkohtia tanssin-

opettajan opetuskäytänteisiin, muun muassa Donald Schönin (2012) arkkitehti- sekä mu-

siikkiopetuksen kuvauksista. 

 

Kasvatuksen rakennetta ja sen ydintä on perinteisesti kuvattu käsitteellä pedagoginen suh-

de, ja nykyisin voidaan puhua pedagogisesta vuorovaikutuksesta, jossa voidaan erottaa 

kasvatettava, kasvattaja ja kulttuuri (Siljander, 2005, 76-77). Kasvatustieteen didaktiikan 

lähdeteoksista tärkeimpinä ovat olleet National Research Councilin Miten opimme ja Ro-

ger Säljön (2001) Oppimiskäytännöt. Pedagogiikan osalta ajatuksiani on ruokkineet erityi-

sesti Max van Manenin (1991 ja 2002) teokset The Tact of Teaching ja The Tone of 

Teaching.  

 

Kilpatanssista ja tanssiurheilusta ei ole kovinkaan paljon tieteellisiä julkaisuja. Muuta tai-

deopetuksen tutkimusta on saatavilla enemmän, etenkin musiikin alalla. Kokemus ja tai-
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don oppiminen nousivat myös yleisellä tasolla kiinnostaviksi teemoiksi tutkimusta tehdes-

säni. Tärkeimpiä lähteitäni ovat olleet John Deweyn (2010) Taide kokemuksena, Timo 

Klemolan (2004) Taidon filosofia - Filosofin taito sekä eräät Maurice Merleau-Pontyn 

tekstit. 

 

Muita tanssin opetusta, harjoittamista ja esittämistä avartavia teoksia tutkimukseni aikana 

ovat olleet Judith Grayn (1989) Dance Instruction, Judith Hannan (1987) To Dance is 

Human sekä Elliot W. Eisnerin (2002) The Arts and The Creation of Mind. Näistä ensim-

mäinen keskittyy nimenomaan tanssinopetuksen didaktiikkaan ja toisena mainittu tanssijan 

ja tanssioppilaan kokemukseen. Viimeksi mainitun teoksen mukaan taiteiden opiskelu ja 

taiteen kautta oppiminen kehittää mielen monipuolisuutta ja herkkyyttä.  

 

Tarkoitukseni on myös avata tanssinopetuksen oppimisprosessia. Uskon, että tanssilla on 

ainutlaatuinen voima auttaa meitä ymmärtämään omia mahdollisuuksiamme, kuinka toi-

mia, kehittyä ja kokea yksilönä sekä osana yhteiskuntaa, jolloin se voi myös toimia kasvat-

tajana. Tanssin kautta voimme olla ilmaisumme instrumentteja ja löytää vastauksia oman 

itsemme ymmärtämiseen. Kuuluisa tanssipedagogi ja tutkija Margaret H’Doubler (1940, 

xx) on sanonut, että spontaanin liikkeen kautta tuotettu vartalon aktiviteetti on yhtä luon-

nollista lapselle kuin hengittäminen. H’Doubler on ollut ensimmäisiä akateemisia tanssin 

tutkijoita, joka nosti tanssintutkimuksen korkeakoulututkimuksen tasolle. Hänen teoksensa 

Dance A Creative Art Experience on ollut tutkimusta tehdessäni tärkeä lähde, jonka visi-

onääriset ajatukset tanssin kasvatuksellisista mahdollisuuksista ovat olleet innostavia. 

 

Esitän tutkimuskysymykseni luvussa 2, jossa myös avaan tanssin, tanssinopetuksen ja 

kilpatanssin keskeisiä käsitteitä. Luku 3 sisältää tutkimukseni metodologiset lähtökohdat ja 

kuvaa tutkimusaineistoni käsittelyä ja analyysia. Luvuissa 4 ja 5 analysoin aineistoani ja 

esitän keskeiset tulokset. Kuvaan Jukka Haapalaisen pitämän oppitunnin tapahtumia sekä 

opettajan ja oppilaiden välisen pedagogisen suhteen ja vuorovaikutuksen ilmenemistä mes-

tariopetuksessa. Luvussa 6 kokoan yhteen tutkimusten tuloksia ja arvioin niiden luotetta-

vuutta sekä tulevien tutkimusten mahdollisuuksia. Päätän tutkimukseni pohdintaan luvussa 

7, jossa palaan erittelemään kokemuksiani tutkimusprosessin aikana. 
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2.  TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA 

KÄSITTEET  

 

Tanssin ja tanssinopetuksen tieteellistä tutkimusta on vielä suhteellisen vähän saatavilla, ja 

kilpatanssi omana erityislajinaan on vielä vähemmän tutkittua. Lähestyn tanssinopetusta ja 

erityisesti kilpatanssin opetusta ensinnäkin kasvatustieteen kirjallisuuteen perustuen ja 

toiseksi tanssialan sekä musiikin ja muun taiteen alan kirjallisuuden avulla. Tutkimukseni 

teoreettinen viitekehys nojaa kasvatustieteen teorioihin ja yleisiin opettajatutkimuksiin 

sekä tanssin ja musiikin opettamisen keskeisiin käsitteisiin. Olen edennyt empiirisesti ai-

neistoa tutkien, mutta myös omia opettaja- ja tanssijakokemuksiani hyödyntäen. 

2.1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksessani keskityn nimenomaan kilpatanssin mestariopetuksen ja yksityistunnilla 

oppimisen avaamiseen. Kyseessä on tapaustutkimus, joka kohdistuu mestariopettaja Jukka 

Haapalaisen opetustyöhön. Tutkimuksen päämääränä on selvittää, miten tanssinopettajan 

opetuskäytänteet muodostuvat ja kuinka oppilaiden kokemukset vaikuttavat niihin. Tutki-

muksessani etsin käsitteitä, jotka sopivat kilpatanssinopetukseen ja elävöittävät sen erityi-

syyttä. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään Haapalaisen opetusta seuraamalla hä-

nen kilpatanssiopetustaan erityisenä opettamisen alueena. Tavoitteenani on myös tutkia 

opettaja-oppilassuhteen merkitystä tanssinopiskeluun ja tunnin kulkuun vaikuttavana teki-

jänä. Kilpatanssissa opetustilanteen erityisyyttä lisää opettaja-oppilassuhde, jossa oppilaa-

na olevan parin muodostavat kaksi henkilöä. 

 

Seuraan tanssinopetusta, opettajan toimintaa ja pedagogista ajattelua sekä opettaja-

oppilassuhteen vuorovaikutusta yksityistunnilla, jonka osallistujina ovat Jukka ja hänen 

pitkäaikainen oppilasparinsa. Keskityn tutkimaan vuorovaikutuksen ilmenemistä opetusti-

lanteessa. Hahmotan Haapalaisen ajattelua myös narratiivisen lähestymistavan näkökul-

masta. Creswell (2007, 54) kuvailee narratiivista menetelmää metodina, joka kuvailee 

yksilöiden kokemuksia elettyjen ja kerrottujen tarinoiden avulla. Tutkimuksen aineistoon 
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kuuluvat tuntitilanteiden taltioinnit ja mestariopettajan puolistrukturoitu haastattelu (stimu-

lated recall) sekä mestariopettajan ja tutkijan välinen keskustelu liittyen tunnin tapahtu-

miin sekä tanssinopetukseen yleisesti.  

 

Tutkimuksessani on kaksi pääkysymystä, joiden avulla selvitän opettajan ja oppilaiden 

välistä vuorovaikutusta tanssin ja erityisesti kilpatanssin opetuksessa. Nämä kysymykset 

ovat: 

 

1. Millaista vuorovaikutusta rakentuu kilpatanssin mestariopetuksessa opettaja-

oppilassuhteissa?  

2. Miten mestariopettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ohjaa tunnin kulkua? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan pääasiallisesti luvussa 4 ja toiseen tutkimus-

kysymykseen luvussa 5. 

2.2. Tanssi ja tanssinopetus käsitteinä 

Tässä luvussa käsittelen tanssinopetusta ja sen olemusta. Tanssinopetus pohjautuu tans-

sitradition ja tanssin kulttuuriperinnön jatkuvuuteen.  

 

Liikkeestä tulee tanssia, kun mieli tuottaa motorisen elämyksen rikastutettuna persoonalli-

sella ja taiteellisella merkityksellä (H’Doubler, 1940, 137). Tanssi on osa kulttuurillista 

kommunikointimenetelmää, jossa tieto liitetään itseen ja toisiin. Tanssin voima on sen 

kognitiivis-sensori-motorisessa ja esteettisessä kyvyssä tuottaa tunnetiloja ja tilanteen tajua 

sekä esiintyjälle että katsojalle. Näin tanssi voi välittää tietoa tarkoituksenmukaisesti tai 

toimia avoimena kanavana sekä esiintyjälle että katsojalle. (Hanna, 1979, 64-65.) Tanssin 

kognitiivis-sensori-motorista kykyä voidaan kuvailla tanssijan taitona yhdistää tiedollinen 

ja liikeaistillinen kokemus liikekielelliseksi ilmaisuksi. Katsojalla prosessi voi edetä päin-

vastaisessa järjestyksessä, jossa katsoja muodostaa tiedollisen ymmärryksen tai liikeaistil-

lisen kokemuksen näkemästään.  

 

Tanssin harjoittelu ja tanssin tekniikat muokkaavat kehoa ja samalla koko yksilöä, toisi-

naan hyvin syvällisesti (Parviainen, 1995, 1). Tanssinopetuksessa voidaan sanoa, että tans-

sinopettaja on henkilö, joka välittää tanssinopetusta. Tanssin opiskelija on henkilö, joka 
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haluaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä tanssista. Kaikista tanssin opiskelijoista ei tule – eikä 

tarvitse tulla – tanssijoita. Tanssissa kommunikoinnin välineenä on vartalo ja sen tuottama 

liikekieli. Tanssinopetus on dynaaminen ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa välittyvät 

tanssimisen tieto ja taito (Gray, 1989, 5-6). Jokainen opettaja vaikuttaa välittämäänsä tans-

sinopetukseen, mutta myös tanssin opiskelijat osaltaan vaikuttavat tanssin opiskelun ete-

nemiseen.  

2.2.1. Tanssinopetuksen tavoitteet ja tanssin opettajuus   

Tanssin opetukseen on yleisesti liitetty seuraavia eri osa-alueiden tavoitteita: kehon liike-

kapasiteetin löytäminen, koordinaation kehittäminen, tilan hahmottaminen, arkojen ja le-

vottomien oppilaiden auttaminen, aistien kehittäminen, keskittyminen, muisti, reaktiokyky, 

vuorovaikutus, kontaktikyky, luovuus, yksilönä kehittyminen, kielellinen kehitys, kriitti-

syyden ja tyylitajun kehittyminen, energian suuntaaminen ja liikkeen ajoitus (Juntunen, 

Perkiö & Simola-Isaksson 2010, 172, H’Doubler, 1940, 130). Opetushallitus asettaa tans-

sinopetuksen tavoitteeksi lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittämisen 

ja esittää tanssin opetuksen tehtäväksi herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä 

sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan pariin (Opetushallitus, 2005, 21). Hanna 

(1979, 19) nimeää tanssin liikkeen opittavina osa-alueina liikkeen sisältämät perustekijät: 

tila, rytmi (aika) ja dynamiikka (voima, yritys ja laatu).  

 

Mitä sitten tarvitaan näiden tavoitteiden ja oppimisen toteuttamiseksi? Opettajan tulee olla 

tietoinen, kuinka oppilaat oppivat. Hänen tulee luoda mielekäs tuntirakenne, valita opetuk-

sen metodi ja riittävä vaihtuvuus metodien käytössä, tarkkailla ja tehdä johtopäätöksiä 

oppilaiden käyttäytymisestä, arvioida opetustilannetta ja tutkia, mitä muuta oppilaat koke-

vat tai oppivat tunnin aikana, muusta kuin tanssimisesta. Eisnerin (2002) mukaan taiteen 

opetuksessa opettajan pyrkimykset tavoitteiden saavuttamisessa ovat yhtä sidoksissa oppi-

laiden tarpeisiin kuin opetuksessa yleensä (Eisner, 2002, 53). 

 

Opetukseen vaikuttavat useat muuttujat: opettajat, oppilaat, opetuksen tavoitteet, oppiaines 

ja yhteiskunnalliset kehysmuuttujat (Uusikylä & Atjonen, 2005, 62-76). Tanssinopetukses-

sa helposti ymmärrettävät muuttujat ovat opettajat, oppilaat ja opetuksen tavoitteet sekä 

oppiaines. Oppiainekseksi voidaan ajatella koreografiat ja tanssityylit ja yhteiskunnallisina 
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kehysmuuttujina voidaan pitää foorumeita, joissa tanssiminen tapahtuu tai yhteisöjä, joi-

den parissa tanssitaan.  

 

Tanssin opiskelussa on tärkeää, että oppilas voi suhteuttaa uuden opin omaan aiempaan 

sisältötietoonsa. Tanssinopetuksen sisältö on tanssin liike musiikkiin ja liikkeeseen liitty-

vän taidon opettaminen, mutta opetustilanteessa voi välittyä tanssin avulla ja kautta monia 

muita tanssinopetukselle tai kasvatukselle mahdollisesti asetettuja tavoitteita. Tanssinope-

tuksessakin ideana on ohjata, opastaa ja neuvoa oppilasta oikeaan suuntaan. Opettajalla on 

suuri vastuu, että hän osaa valita uuden haasteen tason ja ajoituksen oppimista edistävällä 

tavalla, pedagogisesti rakentavasti. Kenen tahansa oppiminen voi parhaimmillaan olla 

tutkimusprosessi (Hakkarainen, 2004, 17). Max van Manen (1991, 212) viittaa opettajien 

ja kasvattajien tehtävään suojella lasta, joka edellyttää, että opettaja luo tilaa, olosuhteet ja 

mahdollisuuksia lapsille kasvaa ja luoda heidän omaa maailmaansa. Taidon opettamisessa 

tulee vaikeimpia taitoja ja kokonaisvaltaista kehittymistä viedä eteenpäin kehittelyyn pe-

rustuvalla opetussuunnitelmalla.  

 

Judith Gray (1989) viittaa tanssiin yhtenä varhaisimmista opetettavista asioista, joten hän 

asettaa tanssin retoriikan, musiikin, työkalujen valmistuksen ja veistämisen rinnalle muo-

dollisten tieteenalojen kehityshistoriassa (Gray, 1989, 3). H’Doublerin (1940) mukaan 

tanssi mahdollistaa persoonalle monipuolisemman ja tyydyttävämmän elämän vapautta-

malla vartalon tarpeettomasta varauksellisuudesta ja hajottamalla jotain hyödyttömiä va-

rastoituneita malleja. Se tuo muotoa, asioiden yhdistelykykyä ja elämänrikkautta. 

(H’Doubler, 1940, 163-167.)  

 

Hyry (2007) toteaa opetuksen olevan intentionaalista toimintaa, ja sen päämääränä on 

muuttaa oppilaiden uskomuksia, toimintaa ja käyttäytymistä. Hän viittaa Kansasen ja Me-

rin didaktiseen kolmion ajattelumalliin, jossa didaktinen suhde vallitsee opettajan ja sisäl-

lön sekä oppilaan ja sisällön välillä, kun taas opettajan ja oppilaan välinen suhde on peda-

goginen. (Hyry, 2007, 27.) Tämä didaktisen kolmion ajattelumalli avaa myös tanssinope-

tuksen opettaja–oppilas-suhdetta ja suhdetta oppisisältöön. Tanssinopetuksessa opettaja 

tähtää tarkoituksenmukaiseen oppimiseen. Siljander (2002, 50-52) perustelee opetuksen 

intentionaalisuutta sen pedagogisella merkityksellä ja toteaa, että opetuksen pedagoginen 

tarkoitus on edistää oppilaan tiettyyn sisältöainekseen kohdistuvaa oppimisprosessia.  
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Opettajuus ilmenee aina opettamisessa, jossa jotakuta opetetaan ja johon kuuluu oleellise-

na osana vuorovaikutus opettajan ja opetettavien välillä (Hyry, 2007, 26). Hyvän tanssin-

opetuksen piirteisiin, kuten opetuksen yleensäkin, kuuluu pedagoginen tarkoitus eli pyrki-

mys edistää oppimista (Siljander, 2002, 50). Hardy ja Mawer (1999, 83) kritisoivat liikun-

nanopetuksen tavoitteita ja ehdottavat, että opetuksessa pitäisi keskittyä enemmän oppilas-

keskeiseen opetukseen ja vähemmän suoraan opetusmalliin, jotta oppilaat ottaisivat riip-

pumattoman ja aktiivisemman roolin päätöksenteossa liikuntatunneilla.  

 

Opettajan merkitys vaihtelee taidon kehittymisen eri vaiheissa, ja välillä se myös korostuu. 

Pitemmälle kehittyneet tanssijat tarvitsevat yksityiskohtaisempaa ja persoonallisempaa 

ohjeistusta omaa liikekieltään kehittääkseen. Aloittelevammalle tanssijalle yleinen ohjeis-

tus ryhmän sisällä riittää tekemisen aloitteeksi ja harjoituksen kohteeksi. Kokeneempikin 

tanssija hyötyy mahdollisuudesta harjoitella taitoaan ryhmässä yleisohjeistuksen alaisuu-

dessa, jolloin hänelle jää aikaa tanssiessaan prosessoida ohjeiden merkitystä hänen omassa 

sisältötiedossaan. Oppimisen merkityksellisyyteen oppilaalle vaikuttaa myös tunneilla 

annettu arviointi opettajan taholta. Miksi oppilaista kehittyy lahjakkuuksia tai eksperttejä? 

Mitkä ovat kehitystä edistävän opettajan avainpiirteet?  

 

Eri tanssilajien välillä voi huomata eroa tanssinopetuksen osa-alueiden painotuksessa, 

vaikka yleisesti kaikki tanssinlajit pitävät tanssinopetuksen kokonaisvaltaisuutta päätavoit-

teena. Rouhiainen (2011) nimeää tanssin opettamisessa ja oppimisessa eri alueita. Hän 

nostaa keskiöön ennestään luodun ja jopa koodatun liikkeen mallioppimisen ohella erilais-

ten avointen ja improvisatoristen tehtävien tuottaminen sekä aistimusten, havaintojen ja 

kinesteettisten kokemusten hyödyntäminen ruumiillisen ja liikkeellisen tietotaidon kasvat-

tamisessa. Rouhiainen viittaa somatiikkaan, somaattisiin menetelmiin ja somaattiseen kas-

vatukseen toimintana, jossa erilaisin oppimis-, manipulaatio- ja tutkimusmetodein ediste-

tään ja tutkitaan ruumiin tietoisuutta ja tuotetaan fyysiseen toimintaan perustuvaa ymmär-

rystä ruumiin ja ympäristön vuorovaikutuksena. (Rouhiainen, 2011, 37-39.)  

 

Pedagoginen suhde on aina kaksoismerkityksellinen eli opettaja huolehtii oppilaasta, siitä 

kuka hän on ja  siitä keneksi tämä oppilas voi tulla (Manen, 1991, 74). Voidaan puhua 

paljon menetelmien kehittämisestä ja uusien mallien luomisesta, mutta muutos alkaa ta-

pahtua vasta, kun opettajat tutkivat ja reflektoivat eli heijastavat omaa opetustyyliään. On 

vaikea purkaa automatisoituneita proseduraalisia taitoja: se vaatii, että reflektoidaan jatku-
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vasti sekä sitä, mitä pyritään tekemään, että myös sitä, mitä itse asiassa tehdään (Rauste 

von Wright, von Wright & Soini, 2003, 231). Tanssinopetuksessa opettaja voi heti tuntiti-

lanteessa reflektoida opetuksen onnistumista havainnoimalla oppilaiden liikettä. Kun ta-

voitteena on kehittää taitoja, joiden hiominen vaatii aikaa, opettajan tulee arvioida oppi-

mista vaadittavalla kehitystasolla. Bransford (2004) pitää tärkeänä oppilaan omakohtaista 

tietoa oppimisvahvuuksistaan tai -heikkouksistaan sekä oppimistehtävän vaatimuksista. 

Tällaiseen metakognitioon sisältyy itsesäätely eli kyky ohjata omaa oppimista: suunnitella, 

seurata menestystä ja tarvittaessa korjata virheitä. (Bransford ym., 2004, 116.) Oppilaan 

annetaan harjoitella ja kehittyä tasoaan vastaavalla harjoitteella tai tehtävällä, ja nämä osa-

set kasvavat kokonaisuuksiksi tai opitut taidot siirtyvät osaksi jo olemassa olevaa suoritus-

ta. 

 

H’Doubler (1940) viittaa uuden oppimisessa vaiheisiin, jolloin tanssinopiskelija voi hel-

posti olla innostumatta, jos ensimmäiset yritykset uudesta askeleesta tai liikekielestä eivät 

tunnu tyydyttäviltä. Henkinen kapasiteetti sisältää tietoisuuden tunteen ja tiedon siitä, 

kuinka paljon yksilö omaa mahdollisuuksia ajatella, tuntea, kuvitella ja haluta. 

(H’Doubler, 1940, 79, 91.) Mielestäni tämä on oppilaalle väline hänen oman kokemuksen-

sa ymmärtämiselle ja samalla se edustaa ihmisen henkilökohtaisia voimavaroja. Tällaisista 

aineksista voi kehittyä persoonallisuus. Jokainen kokemus tulisi tulla huomatuksi, jotta sen 

pystyy liittämään vaikuttaen tietoisuuteen (H’Doubler, 1940, 79-91). 

 

Deweyn (1957, 18, 43) oppimisen teorian mukaan lapsi oppii tekemällä (learning by 

doing). Myös tanssinopettamisessa tärkeää on oppia tanssimista tanssimalla. Muska 

Mosston oli uranuurtaja, joka loi uuden ajattelumallin opettamiseen ja oppimiseen liikun-

nallisessa koulutuksessa. Spectrum of Teaching Styles to the Field of Physical Education 

herätti paljon vastustusta vuonna 1966, mutta on ajan myötä saavuttanut suurta suosiota 

fyysisen taidon opettajien keskuudessa. Tämä opetusmallien kirjo varustaa opettajat perus-

tiedolla, jolla opettaja voi kehittää opetustaan huomioimaan mahdollisuudet vuorovaiku-

tukseen sekä kasvatukseen oppilaiden kanssa (Mosston & Ashworth, 2008). Myös Hardy 

ja Mawer (1999) viittaavat Mosstonin spectrumiin opetustyyleistä, jossa painotetaan har-

joitustyylin (practice style) suosimista motoristen taitojen opetuksessa. Tässä mallissa op-

pilaalla on aikaa harjoitella opettajan antamaa ja demonstroimaa mallia. (Hardy & Mawer, 

1999, 87.) Opettajan tulee antaa yksilöille palautetta suoriutumisesta ja järjestää uuden 

taidon harjoittelu yksilöille parhaiten soveltuvalla tavalla ja tasolla. Opetustyylin valintaan 



11 
 

 

vaikuttavat opettajan persoona ja kyky, valittu aktiviteetti ja taito, oppijan kyky, motivaa-

tio, ikä sekä myös oppimisympäristö.  

 

Oppiminen näyttää lisääntyvän silloin, kun luokkayhteisössä arvostetaan ymmärryksen 

etsimistä ja oppilailla on vapaus oppimisen vuoksi tehdä myös virheitä (Bransford ym., 

2004, 166). Oppilaat haluavat luottaa, että opettaja hoitaa opetuksen tai ohjaa tilannetta 

niin, että hän on vastuussa oppimisilmapiiristä. Tanssin opiskelussa opetustilanteen kont-

rolli ei riitä pelkkänä järjestyksen pitona vaan opettajan tulisi luoda ilmapiiri, jossa tans-

sinopiskelijat uskaltavat vapautua ja ilmaista liike- tai tunnekieltään, joka ei ole vielä val-

mis esitettäväksi. Näissä tilanteissa tanssija on hyvin haavoittuvainen ja negatiivinen ko-

kemus voi jäädä pitkäaikaiseen muistiin, joka on myöhemmin oppimisen esteenä.  Positii-

vinen tunnetila ohjaa käyttämään luovaa prosessointia ja negatiivinen tunnetila ohjaa jäyk-

kään rationaaliseen ajatteluun (Rantala 2006, 33). Mitä yliaktivoituneempi, pelokkaampi ja 

kilpailuun keskittyvämpi ihminen on, sitä jäykemmiksi rajoittuvat hänen toimintamahdol-

lisuutensa (Rauste von Wright, von Wright & Soini, 2003, 230). 

 

Kasvatustieteiden tutkija Elliot W. Eisner toteaa, että oppilaat voivat oppia taiteiden avulla 

näkemään maailman esteettisemmin ja myös kuvailemaan eri ilmiöitä herkemmällä tavalla 

(Eisner, 2002, 75). Hänen mukaansa kaikessa taiteen opiskelussa on ensiarvoisen tärkeää 

kyky sitoa oppilaiden mielikuvitus annettuun tehtävään sekä opettajan kyky keskustella 

oppilaan työstä kannustavaan ja rakentavaan sävyyn. Opettajalla tulee olla pedagoginen 

taito asettaa tunnin aihe tai tehtävä siten, että oppilaalla on tilaa omalle henkilökohtaiselle 

ilmaisulleen ja silti tehtävän fokus pysyy selvänä. Opettajan tulee myös pystyä avaamaan 

oppilaalle, mikä on harjoiteltavan asian tarkoitus silloinkin, kun oppilaiden on hankala sitä 

hahmottaa. (Eisner, 2002, 53-54.)  

2.2.2. Tanssitaidon kehittäminen 

Tanssinopetus sisältää kaikelle opetukselle ominaiset osa-alueet: kasvatuksen, sivistyksen 

ja opetuksen. Opetushallitus (2005, 1) asettaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmas-

sa taiteen yleisen oppimäärän tehtäväksi luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja 

eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kilpatans-

sin opetuksessa opetus on interaktiivista myös osallistuvan parin välillä ja tietysti opettaja-

oppilassuhteessa. Jos tanssija valmistautuu kilpailuihin, opiskelun intentionaalisuus on 
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helppoa sitoa kilpailullisiin tavoitteisiin, mutta tanssinopetuksen tulee sisältää yleisiä tans-

sinopetuksen tavoitteita. Opetuksen tärkeimpänä päämääränä tulee olla tanssin oppimisko-

kemus ja taidon kehittyminen.  

 

Yksi Euroopan merkittävimmistä tanssikasvattajista on Rudolph Laban, jonka systemaatti-

nen tanssikoulutus on edelleen laajasti käytössä. Hanna (1999) tiivistää Labanin koulutuk-

sen seuraaviin pääkohtiin: oppilaiden tulee oppia vartalon liikkeet (mikä liikkuu), tila 

(missä vartalo ja sen osat liikkuvat), dynamiikka (kuinka vartalo liikkuu, liikkumisen laatu 

tai yritys) ja näiden asioiden yhteys sekä kenen kanssa tai kenelle vartalo liikkuu (Hanna, 

1999, 55). Tanssin opetuksessa tunnin aiheiden ja opetettavien asioiden valintaan vaikutta-

via sisältöjä ovat liikkeen hallinta, koreografia, esteettisyys, luovuus, tekniikka, musiikilli-

suus ja karaktäärisyys.  Tärkeää on oppia tanssiessa ja tanssin kautta, tanssimalla (vrt. De-

wey, 1957). Gray (1989) toteaa, että jokaisen oppitunnin pitäisi olla kuin tanssi. Tunnilla 

tulisi olla jatkuvuus alusta loppuun saakka. Selkeä muoto, riittävän vaihtelevaa materiaa-

lia, jonkinlaisen teeman kehittely, tekemisen ja levon tasapaino ja muita tekijöitä, jotka 

muodostavat kokonaisen tanssikokemuksen. (Gray, 1989, 62.)  

 

Joskus oppiminen on ennen kaikkea mielekästä ja luovaa epäonnistumisesta toipumista. 

Tällä tarkoitan sitä, että taitolajissa uuden taidon tai tavan oppimista voi hidastaa voimakas 

jo käytössä oleva tapa selviytyä liikkeestä, ja oppiakseen uutta tai kehittyäkseen suorituk-

sessa oppilaan tuleekin ensin pystyä oppimaan pois saavuttaakseen samassa liikemallissa 

uuden tekemisen tason. Tästä esimerkkinä ovat jatkuvat pyörimisliikkeet. Pystyäkseen 

lisäämään pyörähdysten määrää on tanssijan suunnattava painonsa kohti lattiaa vapautta-

malla vartalon sisäinen kannatus ylöspäin, jotta pyörähdyksen nopeus kasvaa ja painon 

keventäminen mahdollistuu. Painon dynaamista hallintaa edeltävät usein yritykset nostaa 

liike liian korkealle, jolloin päädytään epätasapainoiseen suoritukseen, koska tasapainopis-

teen suuntaaminen lattiaa kohti on edellytys vauhdin lisäämiselle. Tätä voi verrata lapsille 

tarkoitetun hyrrän pyörittämiseen. Jos kosketuspinta lattiaan puuttuu, kun hyrrä pyöräyte-

tään liikkeelle, hyrrä pomppii ja kaunis tasainen pyörivä liike jää haaveeksi. Joillekin ih-

misille rotaation tapahtuminen heidän akselinsa, toisin sanoen keskipisteensä ympärillä on 

luontevaa ja helposti hallittavaa, kun toisilta se edellyttää paljon harjoittelua ja kehittämis-

tä toistojen avulla.  
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Taidon kehittämisessä on ehdottoman tärkeää antaa oppilaalle mahdollisuus oppia teke-

mällä ja kokeilemalla. Oppilas tunnistaa tanssiessaan tai liikettä kokeillessaan kehollaan 

muutoksen tarpeellisuuden. Liikettä aistiessaan hän yhdistää tietoa jo aikaisemmin oppi-

maansa ja opetustilanteessa annettuihin tietoihin. Näin hän reflektoi taitoaan jo osaamaan-

sa tai aiemmin opittuun. Oppilas voi ryhmätunneilla verrata tekemistään ja oppimistaan 

myös muiden suorituksiin. Yksityistuntitilanteessa reflektoimista tapahtuu myös opettajan 

mahdollista mallia tai sanallista ohjetta avuksi käyttäen. Tällaista reflektoivaa taidon op-

pimista Parviainen (1998, 159) selittää oppimisena yrityksen ja erehdyksen kautta (vrt. 

Gray, 1989). Tanssitunnilla on rohkaistava kokeilemaan ja tekemään, toistamaan useaan 

kertaan.  Osa tanssinopiskelusta keskittyy taidollisten motoristen taitojen ”drillaamiseen”, 

jotta kehitettävä taito saadaan lihasmuistiin ja siitä tulee automaattista toimintaa. 

H’Doubler (1940) toteaa, että liikettä toistettaessa siitä voi tulla automaattista ja lopulta 

sen tekemiseen tarvitaan enää pieni ajatus tai ei ajatusta ollenkaan. Tällöin mieli vapautuu 

taiteellisten aktiviteettien luomiseen. (H’Doubler, 1940, 90.) Oppilas ikään kuin hioo ti-

manttia hioessaan suoritusta kohti kirkastunutta, särmätöntä liikettä.  

2.2.3. Oppimisprosessi kilpatanssissa  

Empiristisen tradition pohjalta behavioristit kuvasivat oppimista käsitteelliseksi prosessik-

si, jolla muodostetaan yhteyksiä ärsykkeiden ja reaktioiden välille (Bransford 2004, 19-

20).  Behavioristinen oppimisteoria on tärkeä apuväline kilpatanssissa opeteltaessa teknisiä 

taitoja sekä tilanteessa, jossa tarvitaan tarkkaa suoritusmallia tai esimerkiksi käsitystä tar-

vittavasta vauhdista liikkeen suorittamiseen. Kilpatanssissa opettaja voi auttaa parisuori-

tuksen kehittymistä näyttämällä yhdessä parin toisen osapuolen kanssa parin liikemateriaa-

lia. Opettajan ja oppilaan yhteinen suoritus ohjaa tunnistamaan tarvittavan liikenopeuden 

ja tarvittavat otteet yhteistyön parantamiseksi. Toisinaan se voi korostaa visuaalisesti tär-

keitä liikkeitä. Opettaja mallintaa behaviorismin mukaisesti katsovalle oppilaalle, mutta 

liikesuorituksessa mukana oleva oppilas saa kehollisen tuntemuksen ja opin tanssiessaan 

opettajan kanssa.  

 

Tanssinopettaja voi myös halutessaan ottaa ohjaajan roolin, jolloin hän konstruktivistisen 

oppimisteorian mukaisesti ohjaa oppilasta ymmärtämään hyödyntämällä aikaisempaa tie-

toaan ja kokemuksiaan. Tanssioppilas voi esimerkiksi painon vapautuksen tunteen avulla 

kehittää kaikkien tanssien liikenopeutta. Kun tanssijalle on kehittynyt tietoa ja taitoa eri 
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liikemalleista ja niiden yhdistämisestä, hän osaa harjoitella niitä ja soveltaa samoja suori-

tusmalleja muihin yhteyksiin. Tällöin tanssija on aktiivinen tiedon prosessoija.  

 

Konstruktivismissa voidaan erotella myös sosiaalinen ja situationaalinen konstruktivismi. 

Opettaja rohkaisee kokeiluun ja tutkimiseen esimerkiksi harjoituttamalla uutta liikesarjaa 

vieraan parin kanssa ja sen jälkeen kokeilemalla oman parin kanssa tai harjoituttamalla 

uuden liikkeen ensin yksin. Liikekielen kannalta tämä opetustilanne vahvistaa tanssioppi-

laan käsitystä omista taidoistaan yksilönä ja myös esimerkiksi opettaa tanssijaa arvosta-

maan suorituksen kehittymistä oman parin kanssa. Tällöin voidaan puhua opettajasta op-

pimisen avustajana. 

 

Tanssinopiskelun pitää olla etenevää ja kehittyvää, koska suoritusten tasovaatimukset li-

sääntyvät jatkuvasti. Kilpatanssin opiskelussa ilmenee Bransfordin (2004) esittämät neljä 

toisiinsa liittyvää ominaisuutta, joilla oppimisympäristöä voidaan kehittää. Opiskelun tulee 

olla oppijakeskeisiä. Opettajien on otettava tarkasti huomioon, mitä tietoja, taitoja ja asen-

teita oppijat tuovat mukanaan tunnille. Kouluissa yhteisöllisyys korostuu, ja vaikka kilpa-

tanssissa lajina korostuu harjoittelu ja opiskelu kaksin oman parin kanssa, tärkeänä osana 

kehittymistä ovat eri tasoisissa ryhmissä tapahtuva opiskelu sekä valmentautuminen tans-

siurheiluseuroissa tai ryhmäopetuksessa. Oppijakeskeisyys nousee esiin erityisesti kilpa-

tanssin yksityistuntiopetuksessa, jolloin opettajan tulee arvioida oppilaiden hallitsema taito 

sekä myös kyky oppia. Samalla kiinnitetään huomio siihen, mitä opetetaan ja miksi sitä 

opetetaan. Toisena tavoitteena on tietämyskeskeisen oppimisympäristön luominen, jossa 

kiinnitetään huomio oppilaiden ajatuksiin ja ideoihin. (Bransford, 2004, 37-40.)  

 

Kolmantena ominaisuutena ovat formatiiviset, jatkuvat arvioinnit, joiden tarkoituksena on 

saada oppilaiden ajattelu näkyväksi sekä opettajille että oppilaille. Nämä arvioinnit autta-

vat seuraamaan etenemistä ja antavat opettajille käsitystä, miten suunnitella opetusta. 

(Bransford, 2004, 37-40.) Tanssisuorituksissa tavoitellaan teknistä valmiutta, joka on mer-

kittävä osa-alue kilpailusuorituksia arvioitaessa. Koreografian tulkinta vaatii esittäjältään 

ymmärrystä liikkeen syistä ja seurauksista. Lisäksi tulkinta edellyttää mielikuvituksen ja 

persoonallisen tyylin vahvistamista. Oppilaita tulee ohjata itsearviointiin tanssinopiskelun 

ja -harjoittelun aikana. Kyky arvioida sisältää myös kyvyn valita ohjeista ja itse suorituk-

sesta tanssijalle itselleen tärkeät asiat. Neljäntenä nousee esiin konteksti, jossa oppiminen 

tapahtuu (Bransford ym., 2004, 37-40). Kilpatanssissa oppimisen konteksti vaihtelee ja sen 
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tuleekin vaihdella tanssia harjoitettaessa, jotta erilaiset taidot sekä ilmaisullisuus pystyvät 

kehittymään. 

 

Kilpatanssinopiskelua voi verrata progressiiviseen ongelmanratkaisuun, jossa tanssija 

haastaa itsensä ja taitonsa etsimään asteittain paranevaa suoritusta. Hakkaraisen (2008, 

389) mukaan tyypillistä progressiiviselle ongelmanratkaisulle on uusien ongelmien etsintä 

ja hakeminen sekä uuteen oppimiseen investointi. Taidon oppimisessa oletetaan, että oppi-

ja ymmärtää näkemänsä mielessään ja tuottaa tietoa käsittelevän prosessin, johon tulee 

mukaan aistien kautta saatu informaatio. Tanssitaidon kehittyminen edellyttää asteittain 

vaikeutuvia tekniikkatehtäviä ja uudistuvia koreografiallisia haasteita. Oppilaat ovat on-

gelmanratkaisijoita ja hakevat myös uusia haasteita. Heidän toimintansa on sinnikästä, 

koska onnistuminen ja ymmärrys itsessään ovat motivoivia (Bransford ym., 2004, 261). 

Tanssijan kehittymistä nopeuttaa, jos hän oppii tunnistamaan, milloin hän ymmärtää jota-

kin ja milloin hän tarvitsee lisää tietoa. Älyllinen tyytyväisyys voi johtaa esteettiseen ko-

kemukseen ja myös tunteelliseen tyytyväisyyteen (H’Doubler, 1940, 114). On tärkeää, että 

tanssioppilas motivoituu kerta toisensa jälkeen palaamaan tunnille saadakseen taas uuden 

haasteen, jonka parissa hän voi kehittää itseään. 

 

Kilpailevalle tanssijalle voi tulos- ja saavutustavoite helposti muotoutua tärkeimmäksi 

motivaatioksi. Tällöin voidaan puhua ulkoisesta motiivista ja ulkoisten palkkioiden saavut-

tamisen tärkeydestä. Maijala (2003) jakaa motivaation kahteen osaan, ulkoisiin ja sisäisiin 

motiiveihin. Ulkoista merkittävyyttä antavat esiintyminen, kilpatanssissa kilpaileminen 

pääasiallisena esiintymisen muotona, itse tekeminen, tulkitseminen, itsensä kehittäminen 

ja näiden myötä tulevat tunnustukset. Maijala (2003) kirjoittaa tutkimuksessaan Muusikon 

matka huipulle sisäisestä motivaatiosta. Hänen mukaansa sisäistä motivaatiota ruokkii 

tunneperäisyys ja kokemuksellisuus. Tanssinoppimista ja motivaation jatkumista tukee se, 

että rinnalle nousee sisäinen motiivi, joka on kehittynyt tanssijan itsensä takia. 

 

Aktiivisesta oppimisesta ja metakognitiosta on tehty paljon tutkimuksia opetuskäytäntöjen 

yhteydessä. Hakkarainen (2004) kuvaa metakognitiota ajattelu- ja toimintaprosessin suun-

nittelun, ohjaamisen ja arvioinnin säätelyprosessina. Metakognitio tarkoittaa ihmisen ky-

kyä ennustaa omaa suoritustaan sekä hänen kykyään seurata, miten hän kulloinkin hallitsee 

ja ymmärtää asioita. Tähän tietoon kuuluu tietoa oppimisesta sekä tietoa omakohtaisista 

oppimisvahvuuksista. (Hakkarainen, 2004, 388.) Opiskelijan syvä ymmärtäminen ei ole 
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mahdollista, jos ei oteta huomioon opiskelijan omaa tulkintaa opetetusta aiheesta suhteessa 

hänen jo olemassa olevaan tietoonsa, taitoonsa ja suhtautumiseensa sekä asenteeseensa 

(Bransford ym., 2004, 9).  

 

Tanssinopettaja luo ikään kuin liikkeiden verkoston, jossa eri askelten keskinäinen yhteys 

avautuu, kun oppilas oppii liikekielen teknisiä suoritusmalleja. Esimerkkinä voi olla yksit-

täisen liikkeen, kuten piruetti, opetteleminen, joka puolestaan mahdollistaa taidon ja teke-

misen kautta useamman piruetin yhtäjaksoisen suorittamisen tai sen yhdistämisen johonkin 

liikesarjaan. Kyky ajatella ja ratkaista ongelmia vaatii hyvin organisoitua tietopohjaa, joka 

on saatavilla oikeissa asiayhteyksissä. Tanssitaidon kehittyminen edellyttää kuitenkin, että 

tanssioppilaalla on liikekielessään paljon automatisoituneita taitoja, joista esimerkkinä 

voisi olla vaikka jalan linjaus eri askelissa tai pään käännön ajoitus pyörähdyksissä.  

 

H’Doubler (1940) jakaa tanssijan taiteellisen kasvun kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa liikkeet palvelevat fyysisen ja emotionaalisen energian vapauttajina. Ne viehät-

tävät tanssijaa spontaanisuudellaan ja katkeamattomalla rytmikkyydellään. Toisessa vai-

heessa tanssijalla on pyrkimys liikkeiden yhtenäisyyteen ja liikkeen tuottamiseen syste-

maattisesti samalla tavalla. Tässä vaiheessa mieli tulee tietoiseksi liikkeen seurauksesta ja 

vaikutuksesta, tunne ja kokemus syvenevät. Näiden kokemusten mukana tulee reaktioiden 

monipuolistuminen, johon liittyy syiden etsiminen sekä ajattelun syveneminen. Kolman-

nessa vaiheessa älyllinen mieli tulee käyttöön. Tällä tarkoitetaan tekniikan kehittämistä 

vastaamaan kehittyneen mielen ilmaisua. Spontaanius löytyy uudelleen lisättynä oikeilla 

teknisillä periaatteilla verrattuna alkuajan hallitsemattomiin liikkeisiin, ja mieli on kehitty-

nyt valitsemaan ja muodostamaan tarkoituksia liikekieleen. (H’Doubler, 1940, 104-105.) 

 

Tanssiopiskelijan taiteellinen kasvu tapahtuu kronologisesti näiden kolmen vaiheen mu-

kaisesti edeten, mutta tanssin oppimisprosessissa nämä eri vaiheet voivat esiintyä eri jär-

jestyksessä annettujen tehtävien vaatimuksia seuraten. Esimerkiksi opettaja voi nimetä 

syitä liikkeen tekemiselle ja tällaisen ohjeistuksen avulla opiskelijat löytävät tapansa va-

pauttaa fyysisen energiansa kyseisessä liikkeessä. Tanssinopetuksella voidaan tavoitella 

laajempaa kasvatuksellista merkitystä pelkän fyysisen tekemisen sijaan. H’Doubler (1940, 

62-63) uskoo, että tanssioppilaiden persoonallisuus voi kehittyä tietoisen kokemuksen 

kautta, kun koulutuksessa on mukana fyysisen puolen lisäksi tunteellinen, älyllinen ja hen-

kinen puoli. Tanssi on taitolaji ja kilpatanssi sen lisäksi myös parilaji. Taidon kehittyminen 
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ja parin yhteistyön hallitseminen vaatii jatkuvaa uusien taitojen oppimista ja niiden yhdis-

tämistä jo opittuihin. Tällöin tanssilla kommunikointi oman parin ja myös yleisön kanssa 

voimistuu. 

2.3 Kilpatanssin käsitteitä  

Tässä luvussa avaan kilpatanssin taustaa ja lajin sisältöä. Kilpatanssi ja tanssiurheilu käsit-

teinä tarkoittavat samaa lajia ja eri lajiliittojen säännöistä riippuen jompikumpi nimityksis-

tä on suositumpi. Käytän tutkimuksessani pääasiallisesti kilpatanssitermiä puhuttaessa 

kilpailumuotoisesta vakiotanssien ja latinalaistanssien harjoittamisesta, koska kilpatanssi 

on nykyään laajalti käytetyn tanssiurheilun alkuperäinen nimi. Kilpailtavat tanssit ovat 

vakioitu kilpailumuotoonsa Euroopassa. Tanssien alkuperä ja historia voidaan jäljittää eri 

maihin. 

 

Vakiotanssit ja latinalaistanssit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia tanssimuotoja. Tämä vai-

kuttaa voimakkaasti esimerkiksi koreografiavalintoihin ja tanssitekniikan oppimisessa 

painotettaviin seikkoihin (luku 2.3.1). Kilpailemiseen liittyy tärkeänä osana kilpailevien 

parien osaamisen arviointi ja vertailu (luku 2.3.2). Tuomarien tehtävää ohjaavat arvostelu-

kriteerit, mutta tuomarit ovat myös ihmisiä. Taitolajissa arviointi on aina subjektiivista ja 

kriteerien painottaminen on henkilön valinnoista riippuvainen.  

2.3.1. Vakio- ja latinalaistanssit kilpailulajina 

Kilpatanssi on syntynyt sosiaalisen kanssakäymisen ja eri maiden kulttuuriperimän pohjal-

ta. Länsimaisessa kasvatuksessa tanssinopetus on osa eurooppalaisen ihmisen sivistämistä. 

Saksassa vallitsee edelleen perinne, jossa perheen nuoret lähetetään opiskelemaan sosiaali-

sia tilanteita varten vaadittavat juhlatanssit. Länsimaisen tanssikasvatuksen sivistä-

misaspektiin viittaa myös Ylönen, jonka mukaan länsimaisessa yhteiskunnassa  tanssikas-

vatus ja sivistys on loputonta kontrollia, jossa ruumiin kontrolli ei enää riitä, on kontrolloi-

tava myös tunteita (Ylönen, 2004, 35). Tanssiopetus nähdään osana sukupolvilta toisille 

siirtyvää kulttuuriperintöä. Parina tanssiminen on kuulunut suomalaiseen kulttuurielämään 

ja vapaa-ajan viettoon jo pitkään ennen  kilpatanssin saapumista Suomeen.  

 

Kilpatanssiin lajina on vakioitu kymmenen kilpailuissa tanssittavaa paritanssia (STUL 
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tiedosto, 2013, 7). Nämä kymmenen tanssia jaetaan viiteen vakiotanssiin ja viiteen latina-

laistanssiin, joissa parin muodostavat mies ja nainen. Vakiotansseihin kuuluvat englanti-

lainen valssi, tango, wienervalssi, foxtrot ja quickstep ja latinalaistansseihin samba, cha 

cha cha, rumba, paso doble ja jive. Kilpatanssiin kuuluu kuitenkin myös sellainen tans-

siopetus, joka ei tähtää kilpailuihin tai tanssiurheilijamaiseen suoritukseen, vaan voi olla 

osana esimerkiksi lasten tanssinopetusta ja tanssinopettajien ammatillista koulutusta. Ope-

tushallitus (2002) on vahvistanut taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän vuonna 

2002 ja taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän vuonna 2005 opetussuunnitel-

man perusteissa. Tanssinopetuksen yhtenä tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, 

lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin 

muotoutumista (Opetushallitus 2002, 5).  

 

Suomessa kilpatanssin ja tanssiurheilun opetus tapahtuu pääasiallisesti Suomen Tanssiur-

heiluliiton alaisissa seuroissa eri puolilla maatamme (STUL tiedosto, 2013). Seurojen ope-

tustarjonnasta vastaavat seuraohjaajat sekä ammattilaistanssinopettajat. Jokaisessa seurassa 

laaditaan itsenäisesti valmennussuunnitelmat ja sovitaan vastuu ohjaajien, seuraopettajien 

ja mahdollisten vierailevien opettajien kesken. Kaikki maan tanssiurheiluseurat ovat kan-

sallisen Tanssiurheiluliiton alaisia, joka puolestaan on Suomen Urheiluliiton jäsenliitto. 

Kansallinen amatööriliitto on myös jäsenenä kansainvälisessä World Dance Sport Federa-

tion -lajiliitossa. Kansallisten urheiluliittojen alaisissa eri maiden jäsenliitoissa käytetään 

pääasiallisesti nimikettä tanssiurheilu, joka on otettu käyttöön lajin siirryttyä Kansainväli-

sen Urheiluliiton ja Olympiakomitean alaisuuteen. Suomen ammattilaisopettajien ja am-

mattilaistanssijoiden liitto, STOL, on kansainvälisessä World Dance Councilin jäsen. 

 

Kilpatanssissa voidaan kilpailla kymmenessä tanssissa, joka tarkoittaa viiden vakiotanssin 

ja viiden latinalaistanssin suoritusta. Lopputuloksessa lasketaan yhteen näiden kymmenen 

tanssin tulokset. Suositumpi on kuitenkin kilpailumuoto, jossa kilpaillaan erikseen joko 

viidessä vakio- tai viidessä latinalaistanssissa. Suomen järjestelmässä alimmasta tasoluo-

kasta F edetään kilpailemalla sekä vakio- että latinalaistansseissa C-luokkaan asti. Ylem-

missä luokissa C-A parit voivat halutessaan keskittyä kilpailemaan vain vakio- tai latina-

laistansseissa. Alemmissa tasoluokissa kilpailtavia tansseja on vähemmän ja niiden määrä 

kasvaa parin edetessä tasoluokasta ylempään. Tasoluokkien lisäksi parit jaetaan eri ikä-

luokkiin, joissa siirtyminen tapahtuu aina parin vanhemman osapuolen iän mukaan. (STUL 

tiedosto, 2013, 13-14.)  
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H’Doubler (1940) kuvaa Ballroom and Latin Dances eli vakio- ja latinalaistansseja tans-

simuotoina, joilla on tarkka rytmillinen kuvio. Tanssit tuovat nautinnon rytmistä, ja liike 

tehdään liikkeen takia. Näiden tanssien ilmaisuvoima riippuu tanssijan spontaanista ilmai-

susta, ja ne pohjautuvat yksilön rytmiseen herkkyyteen ja ilmaisukykyyn. (H’Doubler, 

1940, 124-125.) 

 

Vakiotanssit ovat esteettisiltä arvoiltaan pitkälti verrattavissa klassiseen tanssiin. Vakio-

tansseille luonteenomaista on tanssijan vartalon suoralinjaisuuden voimakas tietoisuus, 

johon liittyy parin välinen vakioitu tanssiasento, vartalon painon kevyt käyttö, liukuvuus ja 

runsas liike, lihasten pidentäminen ja vartalon linjojen harmoninen luominen, fyysisen 

yrittämisen sitominen. Juliet McMains (2001, 60) kuvailee klassista tanssia näin: ”Ripaus 

romanssia, joka heijastuu myös asuihin ja juhlallinen liikkeen pidättely juontaa juurensa 

eurooppalaisesta, aristokraattisesta sosiaalitanssin mallista”. 

 

Latinalaistansseissa parin välinen asento ei ole vakioitu. Niissä erilaisten otteiden sekä 

parin välisten muotojen vaihtelevuus on tärkeä osa suoritusta. Erilaisten vartalomuotojen 

sekä -linjojen käyttövalikoima on laaja ja uusia yhdistelmiä syntyy koko ajan. Osa otteista 

sekä vartalomuodoista on vakioitu ja luettavissa alan ammattikirjallisuudesta, mutta uusia 

koreografiallisia vaihtoehtoja syntyy lajin kehittyessä. Tämä lisää monipuolisuutta koreo-

grafioita laadittaessa, ja opettajan tai parin on mahdollista etsiä parin taitoja hyväksikäyt-

tävää liikekieltä. Selkärangan dynaaminen ja joustava käyttö sekä painon siirron kautta 

luotu lantion käyttö mahdollistavat vartalon artikuloidun polyrytmisen käytön. Tanssin 

rakenteessa miehen ja naisen välisen liikekielen esiin tuleminen on tärkeää. Jokaisella 

tanssilla on oma karaktäärinsä, jota pyritään ilmaisemaan koreografialla ja tanssijoiden 

tulkinnalla. 

 

Vakiotanssien kilpailukoreografioissa toistuvat tekniikkakirjan mukaiset vakioidut kuviot 

sekä vuoroyhdistelmät. Latinalaistansseissa uusien vuorojen ja liikemallien esiin tuleminen 

on nopeampaa. Molempien tanssilajien ja kilpailukoreografioiden kehittymistä edistävät 

kulloinkin maailman johtavassa asemassa olevat parit sekä arvostetut opettajat ja koreogra-

fit. 

 

Vakio- ja latinalaistansseista kiinnostuneille on saatavilla lajin vakioitujen vuorojen tek-
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niikkakirjoja. Latinalaistanssien International Dance Teachers Association  -tekniikan luo-

ja Walter Laird (Laird, 1961) kirjoittaa, että tieto latinalaistanssien tekniikasta kehittää 

itsetuntoa ja itsetunto synnyttää hyviä opettajia ja tanssijoita. Kirjan tekniset yksityiskoh-

dat antavat latinalaistanssien opiskelijalle loogisen pohjan, jolle opettaja voi rakentaa ope-

tusmetodinsa ja tanssija esityksensä rungon (Laird, 1961, 5). Lairdin 1960-luvulla kirjaa-

ma tekniikka on edelleen käytössä kilpailijoiden ja opettajien työssä.  

2.3.2. Kilpaileminen ja arviointi 

Tanssiurheilussa kilpaillaan muiden urheilulajien tapaan erikseen ammattilais- ja amatöö-

risarjoissa. On kuitenkin tässä yhteydessä parasta selvittää, että sana amatööriys on van-

hentunut lajin huipulla olevien johtavien kilpaparien kohdalla. He keskittyvät täysin 

omaan valmentautumis- ja kilpailutoimintaansa ja useissa tapauksissa ohjaavat tulevia 

tanssijoita ammattilaisten tapaan. Ammattilainen on henkilö, joka harjoittaa tanssinopetta-

jan työtä tai kilpailee ammatikseen. Tuomariksi ja ammattilaiseksi listautuminen vaatii 

tutkintojen suorittamista, joissa pääpaino on lajitiedolla. (STUL tiedosto, 2013) Tanssiur-

heilijoiden arvostelussa tuomarit arvioivat tanssijoiden taitoa, esitystä ja tekniikkaa. Ar-

vosteleminen tapahtuu vertailemalla pareja keskenään. Sen sijaan, että parit saisivat arvo-

sanan tai merkinnän pelkästään esityksensä perusteella heidät sijoitetaan paremmuusjärjes-

tykseen  finaalissa.  

 

Tuomareiden arvostelukriteereinä ovat Suomessa Tanssiurheiluliiton amatöörikilpailu-

sääntöjen  mukaisesti tahti ja perusrytmi, liikeradat, vartalonlinjat, jalkatekniikka, tanssilli-

suus, tanssin luonteen tulkinta ja koreografia (STUL tiedosto, säännöt, 39-40). Kilpaile-

vien parien taso vaikuttaa siihen, mitkä osa-alueet korostuvat arvioinnissa. Keskustelua 

voivat herättää tilanteet, joissa kilpailevien parien väliset tasoerot ovat hyvin pienet. Täl-

laisessa tilanteessa tyylilliset valinnat voivat korostua liikaa nopeassa kilpailutilanteessa 

monen parin ollessa yhtä aikaa arvioitavana. Kilpailevat parit tanssivat ennalta laadittuja 

koreografioita, joita esitetään yhtä aikaa muiden kilpailulattialla olevien parien kanssa.  

 

Arvostelukriteereihin perustuen tuomarit valitsevat kaikkien kilpailevien joukosta parit, 

jotka suorituksensa perusteella pääsevät näyttämään taitonsa seuraavalla kierroksella. Ar-

viointi tapahtuu vertaamalla pareja toisiinsa kilpailun aikana, joten tuomareiden arvoste-

luun eivät saisi vaikuttaa parin aikaisemmat suoritukset. Kierros kierrokselta tuomarit va-
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litsevat aina vähemmän ja vähemmän pareja jatkoon, kunnes kuusi parasta paria on valittu 

loppukilpailuun. Loppukilpailussa tuomarit laittavat parit paremmuusjärjestykseen ensim-

mäisestä kuudenteen. (Laakso, 2005, 145.) Tuomarin ei tarvitse –ja toisaalta hänellä ei 

myöskään ole mahdollisuutta –perustella syitä näkemykseensä. Lajiliitot etsivät oikeu-

denmukaisen arvioinnin kehittämiseen mahdollisimman toimivia ratkaisuja. Kilpailun 

tuomaristolla tulee olla lajin kokemusta ja tietämystä pystyäkseen kilpailun nopeassakin 

etenemisessä valitsemaan jokaiselta kierrokselta ne parit, jotka ansaitsevat jatkopaikkansa. 

Tuomaristolta edellytetään kykyä seurata ja huomioida useita osa-alueita arvostelussaan.  

 

Arvosteluperusteet on määritelty lajiliittojen ja kilpailusääntöjen avulla. Kilpailevien pa-

rien taso vaikuttaa, kuinka pitkälle jokaisen kohdalla voidaan edetä vaatimuksissa ja kil-

pailijoiden tasosta riippuen eri perusteet painottuvat. Kun tekniset taidot ovat kehittyneet, 

tanssijoiden suorituksissa syntyy eroja tulkinnan ja tyylin kehittelyn kautta. Esittelen esi-

merkkinä ensimmäisen ja tärkeimmän arvioitavan asian, joka on rytmi. Rytmi tarkoittaa 

tanssimista musiikin mukaan. Aloittelevilla tanssinharrastajilla se tarkoittaa yksinkertaises-

ti liikkumista tanssin perusrytmiin perusaskelilla ja -yhdistelmillä. Tason noustessa perus-

rytmin käyttö kehittyy ja suorituksessa tulee näkyä vartalon ja askelten polyrytmisyys. 

Vaatimusten kasvaessa edetään varioituihin rytmeihin ja yhä edelleen koreografisiin ajoi-

tuksiin. Musiikin iskujen käyttö korostuu aloittelevalla tasolla. Kun edetään seuraaville 

tasoille, erot tanssijoiden taidoissa kehittyvät tulkitsemaan iskujen välistä aikaa.  

 

Erityislahjakkaita tanssijoita on nähtävissä jokaisella kilpailevalla tasolla. Heidän haasta-

misensa on mahdollista opetustilanteessa, kun käytetään kuvioyhdistelmiä. Koreografian 

sisältö on yksi arvosteluperuste tanssia arvosteltaessa ja kuviosarjojen kautta voidaan myös 

tuoda esille kyseisen tanssin luonteen tulkintaa. Tanssillisuudessa ja tanssin karaktäärin 

tulkinnassa näkyvät erot eri oppimistasolla olevien tanssijoiden kesken. Tanssijoiden ko-

reografian tulkintaan kiinnitetään huomiota, kuten myös koreografian tehokkuuteen kilpai-

lutilanteessa (Laakso 2005, 147). 

 

Ajoituksen lisäksi muita tärkeimpiä yleisesti käytössä olevia arvosteluperusteita ovat 

- vartalonlinjat (body lines): vartalonkäyttö ja hallinta 

- liike (action, body movemement): vartalolla tuotettava jokaiselle tanssille ominainen liike 

- rytmillinen tulkinta (rhythmical interpretation): rytmin variointi ja ilmaisu eri liik-   keil-

lä 
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- jalkatyö (footwork): askeltekniikka ja jalkaterien käyttö 

- lattiankäyttö (floorcraft): parin liikkuminen lattialla suhteessa muihin 

- parityöskentely (partnering): parin kommunikointi ja liikkuminen yhdessä 

- koreografian sisältö (choreographical content): liikesarjojen ja askelyhdistelmien vai-

keusaste 

- tanssin karaktääri (character of dance): esitettävän tanssin luonteenomainen liike ja piir-

teet 

- ilmaisu ja tulkinta (expression and interpretation): persoonallisuus ilmaisussa  

2.4. Mestariopettajuus kilpatanssissa  

Tutkimuksessani en etsi vastauksia huippusuoritusten saavuttamiseen tai huippuosaami-

seen johdattavien opetusmenetelmien valintaan. Pyrin avaamaan mestariopettajan toimin-

nan kuvausta, josta lukija voi heijastaa vastauksia itseään kiinnostaviin kysymyksiin op-

pimisprosessissa. Tutkimus keskittyy kuvaamaan mestariopettajan ja kilpailevan oppilas-

parin vuorovaikutuksen ilmenemistä ja tanssin oppimisprosessia yksityistunnilla. 

 

Kilpatanssissa kansainväliset mestariopettajat opettavat huipulle tähtääviä ja huipulla jo 

olevia pareja, sillä ammattitaitonsa ansiosta he ovat parhaiten perillä lajin kansainvälisistä 

suuntauksista. Tällaisessa opetussuhteessa voidaan nähdä mestari–kisälli-

kehityskertomuksen piirteitä, jonka mukaan mestari ohjaa oppipoikaa kohti tämän omaa 

eksperttitasoa (Hyry, 2002, 60). Tämä vaatii mestariopettajilta jatkuvaa omaa kehitystä. 

Hakkarainen (2004, 387) selittää kognitiivista oppipoika–mestari-oppimista tilanteena, 

jossa toimija harjoittelee asiantuntijan ohjauksessa monimutkaisessa ongelmanratkaisussa 

tarvittavia älyllisiä prosesseja. 

 

Hyry (2007) liittää motivaatiokäsitteeseen intentiokäsitteen, jolla tarkoitetaan motivoitu-

neella ihmisellä olevaa intentiota eli sitä, että hänen toiminnallaan on jokin tavoite tai 

päämäärä (Hyry, 2007, 142). Opettajan merkitys ja toimintatapa ovat oppilaan motivaation 

liikkeelle panijana. Mestariksi eteneminen missä tahansa lajissa vaatii harjoittajaltaan run-

saasti itsekuria, keskittymistä ja ennen kaikkea mielenkiinnon suuntaamista taitoon ja sen 

hallintaan, se vaatii tahdonvoimaa ja rohkeutta sekä sisäisten että ulkoisten esteiden pois-

tamiseksi (Viskari, 2003, 176).  
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Gray (1989, 4) toteaa, että jokaisen erinomaisen tanssijan takana on loistava opettaja. Elli-

ot (1995) kuvailee soitonopetuksen eksperttiä henkilönä, jolla on syvä situationaalinen 

musiikillinen ymmärrys. Ekspertti löytää ratkaisut sävellyksen esittämiseen liittyviin on-

gelmiin ja etsii uusia mahdollisuuksia artistiseen ilmaisuun. Elliot käyttää runollista ilmai-

sua, jonka mukaan ekspertti välittää luovaa lupauksellisuutta oppilaalleen. (Elliot, 1995, 

43.) Tämä ja kaikki edellä mainitut ekspertin määritteet toimivat myös ihanteellisen mesta-

ritanssinopettajan määritteenä.  

 

Käytän tanssin mestariopettajuuden jäsentämiseen kasvatustieteen ja soitonopetuksen yh-

teydessä kehiteltyjä käsityksiä mestariopettajuudesta. Eisner (2002) pohtii, voiko kukaan 

opettaa hyvin jotain, mitä ei rakasta. Hän väittää, että taidetta ei voi opettaa henkilö, joka 

ei ole liikuttunut opettamastaan taiteesta. Opettaessaan  taiteen muotoaan opettaja opettaa 

myös itseään, ja tätä Eisner kutsuu piilotetuksi oppisuunnitelmaksi (hidden curriculum). 

(Eisner, 2002, 58.) Ruusuvuori (2010, 271) toteaa, että jonkin tapahtuman itse kokeneella 

on suurempi oikeus kertoa siitä, kuin sellaisella, joka ei ole siihen itse osallistunut (vrt. 

Sacks, 1995). Mestariopettajat ovat kilpatanssissa henkilöitä, joiden oppiin hakeudutaan 

kun halutaan edetä joko kansalliselle tai kansainväliselle huipulle. Kilpatanssin opettaja-

oppilassuhteessa syntyy vuorovaikutus, jossa osapuolina ovat mestariopettaja ja kilpaile-

van parin molemmat osapuolet.  

 

Mestariopettajalla on asiantuntemuksen sisältötietoa, mutta tämä ei välttämättä takaa, että 

hänellä on myös pedagogista sisältötietoa. Hyry toteaa pedagogisen sisältötiedon olevan 

oppiaineksen saattamista opittavaan muotoon ja sen muotoilevan opettajan praktista teori-

aa. Hän myös viittaa Marlandin ajatukseen pedagogisesta sisältötiedosta tietona, joka 

mahdollistaa oppilaan oppimiskokemuksen laadun edistämisen. (Hyry, 2007, 111-113.) 

Pedagoginen sisältötieto sisältää tietoa oppimisen vaikeuksista ja oppimisen poluista sekä 

tiedostaa strategioita vaikeuksien voittamiseen (Bransford ym., 2004, 58). 

 

Mestariopettajalla on opettamastaan aiheesta asiantuntijatietoa ja hänen praktinen tietonsa 

perustuu vuosien kokemukseen. Praktisella tiedolla tarkoitetaan opettajan kokemuksellista, 

niin sanottua hiljaista tietoa (tacit knowledge) ja näkymätöntä tietoa, jota opettajien itsensä 

on vaikea artikuloida (Hyry, 2007, 20). Kilpatanssissa opettajan praktiseen tietoon ja teori-

aan vaikuttavat hänen oman opiskelunsa lisäksi hänen kilpauransa. Jokaisen tanssinopetta-

jan opetusmetodit ovat laajalti riippuvaisia heidän omasta tanssinopiskelustaan ja koke-
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muksistaan, mutta myös ympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu sekä oppilaiden määrästä 

ja heidän kyvystään oppia (Gray 1989, 45). 

 

Oppimismateriaalia valitessaan sekä oppitunnin aikana tanssinopettaja voi hyödyntää oppi-

laan kokonaiskäsitystä kehostaan ja hänen kinesteettistä aistiaan. Opettaja voi laatia ope-

teltavista taidoista toisiinsa liittyviä liikkumisen malleja ja kokonaisuuksia. Hän voi myös 

koota useammasta eri askeleesta koostuvia koreografian jaksoja, jotka painottavat opetel-

tavia asioita. Kun opettaja valitsee harjoitteita tai yhdistelmiä, hän perustaa valintansa ko-

kemukseensa ja hiljaiseen tietoonsa. Hiljainen tieto on opettajan näkymätöntä tietoa, jota 

opettajien itsensä on vaikea artikuloida, koska opettajat tietävät enemmän kuin osaavat 

sanoa (Hyry, 2007, 20).  

 

Yksi asiantuntemuksen tärkeistä yleisistä ominaispiirteistä on automaattinen ja sujuva 

mieleen palauttaminen. Bransford (2004) toteaa, että asiantuntijoiden tietämys ei ole pelk-

kä luettelo tosiseikkoja ja kaavoja. Heidän tietämyksensä on järjestäytynyt tiettyjen ydin-

käsitteiden tai “suurten ajatusten” ympärille.  Nämä käsitteet ja ajatukset ohjaavat tapaa, 

jolla he ajattelevat omaa alaansa koskevia asioita. (Bransford ym., 2004, 51.) Pirre Maijala 

(2003) luonnehtii ammattimuusikoita “elämäntapamuusikkoina” ja “uranrakentajamuusik-

koina”. Tanssijoiden suhtautuminen harjoitteluun ja tanssimiseen ammattina on pitkälti 

yhdenmukainen. Elämäntapamuusikoiden (tai elämäntapatanssijoiden) olemuksessa koros-

tuu luonnonlahjakkuus ja yksilöllisyys, kun taas uranrakentajamuusikoissa (tai uranraken-

tajatanssijoissa) kurinalainen harjoittelu ja tavoitteellisuus. 

 

Merkittävä osuus tanssinopettajan tiedosta on niin sanottua kehollista tietoa ja tietämistä 

(embodied knowledge, embodied knowledgement). Tämä on taidon oppimisessa ja opetta-

misessa läsnä olevaa sanallista ja taitoa koskevaa tietoa. Jaana Parviainen (1995, 1) viittaa 

filosofi Merleau-Pontyn monistiseen ihmiskäsitykseen kuvatessaan kehollista tietoutta, 

jonka mukaan keskeistä on kehon ja maailman suhde sekä koko aistiva keho havaintojen 

tekijänä. Yvonne Daniel (2005) on tutkinut Latinalaisen Amerikan musiikki- ja tanssikult-

tuuria useiden vuosien ajan, ja hän kuvailee kehollista tietoa tietona, joka on vartalossa 

tanssimisena ja rummutuksena. Haitilaiset, kuubalaiset ja bahialaiset eivät tulkitse pelkäs-

tään musiikkiaan ja tanssiaan. Samalla, kun he harjoittavat kulttuuriaan, he viittaavat histo-

riaan, filosofiaan, uskontoon, fysiologiaan, psykologiaan, kasvitieteeseen ja matematiik-

kaan. Kyse ei ole pelkästään taiteen ilmaisusta. Kurinalaisuus ja perinteisten tulkintojen 
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kunnioittaminen johtavat liikekielelliseen ilmaisuun, jonka avulla voidaan saada paljon 

muuta rikasta ja elävää tietoa. (Daniel 2005, 4-5.) 

 

Johdonmukaisuus opetuksessa ja oppilaiden tasonmukaiset vaatimukset luovat pedagogi-

sen perustan sekä mahdollistavat oivaltavan oppimisen myös tanssinopiskelussa. Ihmisellä 

on taipumus pyrkiä kohti positiivisia tunnekokemuksia, jotka syntyvät oppimisprosessissa, 

jos kyvyt ja haasteet kohtaavat. Oppiminen on mahdollista myötämielisessä ympäristössä, 

jos oppilaalla on uskoa siihen, että hänellä on kompetenssia tehtävän suorittamiseen. Tans-

sinoppimisessa tällaista oppimisympäristöä voi tarjota esimerkiksi ryhmätunneilla tai parin 

kanssa opeteltaessa, jolloin opettaja ohjaa oppilaita konstruktivismin suuntaisesti vahvis-

tamalla ja rohkaisemalla oppilaita kokeiluissaan. Kilpatanssissa opettajan haasteena on 

seurata sekä yksilön kehittymistä että parin molempien osapuolien kehittymistä suhteessa 

toisiinsa. Parin välinen vuorovaikutus voi myös tukea tai hidastaa yksilöiden oppimista, 

jolloin opettajan tehtävänä on vaalia ratkaisuja, jotka edistävät molempien parin osapuo-

lien oppimista opetustilanteessa.  

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppija jäsentää saamaansa opetusta aiem-

min opitun päälle. Tämä edellyttää oppilaan aktiivisuutta ja liikekokemuksen omakohtaista 

merkityksellisyyttä (Siljamäki, 2003, 214). Mestariopetuksen taidon oppimisessa on usein 

pohjalla käytännön kokemus, jota voidaan verrata Mosstonin käsitteeseen command style 

eli johtava tyyli, jossa oppiminen tehostuu, kun opettaja kertoo oppilaalle, milloin tietyt 

kriteerit on saavutettu, ja oppilas siirtyy rohkeammin eteenpäin (Hardy & Mawer, 1999, 

87). Tämä auttaa tanssijaa tekniikan kehittämisessä sekä tekniikan käyttämisessä vapaam-

massa liikemateriaalissa. Kun liike kehittyy harjoitetummaksi ja henkilösidonnaisemmak-

si, se muuttuu ilmaisevammaksi (H’Doubler, 1940, 105). 

 

Harrastajat hakeutuvat kilpatanssin pariin Suomessa useimmiten tanssiurheiluseurojen 

kautta. Tanssinopiskelu tapahtuu ryhmissä ja eri seuroissa pyritään muodostamaan eri-

ikäisille ja -tasoisille heidän kilpailuluokkaansa vastaavat harjoitteluryhmät, jotka etenevät 

tanssinopiskelussa ryhmän tason mukaisesti (STUL tiedosto, 2013, 17-23). Mestari–

kisälli-perinnettä ilmenee eri tasoilla kilpatanssissa. Tanssinopiskelija hakeutuu mesta-

riopettajan oppiin joko valmentajansa neuvosta tai omasta halustaan. Mestariopettajan 

oppiin hakeutumisessa on tavoitteena seuraavalle tasolle eteneminen. Opetus tapahtuu 

pitkälti yksityistuntitilanteessa, ja läsnä ovat pari ja mestariopettaja. Joissakin tilanteissa 
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mestariopettaja sallii opetettavan parin valmentajan seurata tunnin etenemistä tunnin aika-

na. Tästä voidaan katsoa olevan etua päivittäisessä valmentautumisessa, jolloin opetusta 

seurannut tutumpi opettaja valvoo ja tukee opin syventymistä, kun mestariopettaja ei ole 

paikalla. Usein mestariopettajat estävät ulkopuolisten pääsyn seuraamaan opetustilannetta, 

koska ulkopuolisen läsnäololla voi olla vaikutus tuntitilanteeseen ja opettaja-

oppilassuhteeseen sekä mahdollisesti tanssijoiden käyttäytymiseen ja vapautumiseen.  

 

Uusikylän (2005) mukaan opettaja ei ole tiedon jakaja vaan oppimisen ohjaaja ja oppi-

laidensa mukana oppija. Uusikylä viittaa Vygotskyn käsitteeseen tukeminen (scaffolding) 

kognitiivisista oppipoikamenetelmistä puhuttaessa. Vygotsky kuvaa opettajan toimintaa 

auttajana ikään kuin rakennustelineiden pystyttämiseksi: Tikapuut auttavat oppijaa itseään 

kipuamaan ylemmäs ja saavuttamaan tavoitteensa. (Uusikylä & Atjonen, 2005, 141-149.) 

Tanssinopetuksessa mestariopettaja voi tukea tanssijan uskallusta entistä kehittyneempään 

suoritukseen, jolloin voidaan puhua oppilaan valmentamisesta tai mallintamisesta, jotka 

ovat kognitiivisen oppipoika-ajattelun opetusmenetelmiä. Tällaisessa opetustilanteessa 

opettaja tarkkailee oppilaiden työtä ja tukee heitä. Valmentajuus käsitteenä yhdistetään 

urheilijan ja valmentajan pitkäjänteiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa valmentaja pyrkii 

olemaan yhteydessä valmennettaviin myös henkisellä tasolla (Heino, 2000, 98). Mesta-

riopettajan ja oppilaan suhde voi johtaa myös valmennussuhteeseen, mutta menestyneim-

mät mestariopettajat ovat opetustyössään hyvin kiireisiä eivätkä pysty tai halua sitoutua 

valmennussuhteisiin. He saattavat toimia etävalmentajina, jotka huolehtivat opetettavien 

asioiden tasollisesta etenemisestä ja opin ajoittamisesta oppilaiden kyvyn mukaan yhteis-

työssä paikallisten valmentajien kanssa. 

 

Kilpatanssissa mestariopettaja on usein myös arvostettu tuomari ja hänet kutsutaan arvioi-

maan lajin arvostetuimpiin kilpailuihin. Tuomarina toimiminen ja muu lajin kehitykseen 

vaikuttaminen, esimerkiksi luennoimalla kansainvälisissä kongresseissa, vaikuttaa mesta-

riopettajan praktiseen teoriaan. Eisner  (2002, 57) viittaa opetustilanteeseen hetkenä, jol-

loin opettaja ei vain opeta ainetta tai ideoita ja taitoja, vaan opettaja opettaa myös itseään. 

Ylönen (2003b, 565) kuvaa tanssia jonkin asian alati muuttuvana tutkimisen metodina. Jos 

tanssinopetuksen tavoitteena on tanssijan luova ja yksilöllinen kehittyminen, tulee opetus-

tilannetta tutkia myös oppilaiden kokemuksen näkökulmasta. Opiskelijan syvä ymmärtä-

minen ei ole mahdollista, jos ei oteta huomioon opiskelijan omaa tulkintaa opetetusta ai-

heesta suhteessa hänen jo olemassa olevaan tietoonsa, taitoonsa ja suhtautumiseensa sekä 



27 
 

 

asenteeseensa (Bransford ym., 2004, 9). 

 

Gray (1989, 69-70) viittaa tanssinopettaja Hankinin toteamukseen, jonka mukaan tanssin 

ilmaisun voidaan sanoa olevan tiukasti sidottu ihmisen tunteisiin. Parhaimmillaan tanssin 

oppiminen voi olla liikkeen ja ilmaisun tarkoituksen etsimistä. Tanssin oppiminen syve-

nee, jos oppilaat löytävät merkityksiä ja tarkoituksellisia liikekielen ja tiedollisen ajattelun 

yhteyksiä sekä omaan että parin yhteiseen suoritukseen. 

2.5. Vuorovaikutus tanssinopetuksessa  

Gray (1989) määrittelee tanssinopetuksen dynaamiseksi, vuorovaikutteiseksi prosessiksi, 

jossa välittyvät sekä tanssin taidot että tieto. Lisäksi tanssinopetuksella on kertyvä vaiku-

tus, jota tanssinopettaja ohjeistuksellaan edistää (Gray, 1989, 5). Kilpatanssissa harjoitte-

luun ja tanssinopiskeluun tuo erityispiirteen kilpailevan parin jatkuva yhteistyö. Tanssin 

opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi yhtä aikaa parin kanssa. Opettajien metodeista riip-

puen voi ryhmissä tai yksityistunneilla tulla kokemuksia yksin opiskelemisesta tai harjoit-

telemisesta vieraan parin kanssa. Vaihtelevat oppimiskokemukset yleensä rikastuttavat 

parin yhteistyötä.  

 

Noddingsin (1984, 64) mukaan opettaja, joka välittää oppilaistaan, kunnioittaa heitä ja 

pyrkii luomaan oppimistilanteita, joissa oppilas ei joudu valitsemaan itseään vastaan. 

Opettajan tai aikuisen kokeneen henkilön asema ja olemus saattavat, joskus tahattomasti-

kin, peittää alleen nuoren oppilaan ääneen sanomattomat viestit ja vaiennetun tahdon. Tai-

to koetaan vallan tunteena, kokemus ja tieto antavat tunteen asioiden yläpuolella olemises-

ta. Ruusuvuori (2010, 282) toteaa, että valta vuorovaikutuksessa voidaan analyyttisesti 

jakaa tiedolliseen valtaan ja kontrollivaltaan. Asiantuntijalla on osaamisalueensa tiedolli-

nen valta käytössään vuorovaikutustilanteessa. Entä kontrollivalta? Kuka itse asiassa kont-

rolloi opetustilannetta? Jos tutkitaan vain opettajan käyttäytymistä opetustilanteessa, ei 

välttämättä tiedetä vielä mitään oppilaan oppimiskokemuksesta tai hänen osuudestaan 

pedagogisen vuorovaikutuksen vallankäytössä. 

 

Taidon oppiminen ja opettaminen ovat luovia prosesseja, joissa asiantuntijan sisältötieto ja 

pedagoginen sisältötieto vaikuttavat ratkaisevasti opetukseen osallistujien välille synty-

vään vuorovaikutukseen. Viskari korostaa, että välittävä opettaja hyväksyy niin omat kuin 
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oppilaidensakin tunteet oleelliseksi osaksi opetuksen vuorovaikutusta. Hänen mukaansa 

välittäminen merkitsee, että opettajan ja oppilaan elämät kietoutuvat monin tavoin toisiinsa 

opettamisen ja oppimisen prosessissa. Tässä prosessissa opettajan suhdetieto (relational 

knowledge) voi karttua. Tällöin opettaja pystyy vastaamaan oppilaansa ilmaisemiin tarpei-

siin ja rohkaisemaan oppilasta oppimaan ja elämään. (Viskari, 2003, 168-170.) Siljander 

(2005, 86-87) uskoo, että kasvattajan auktoriteetin tekee pedagogiseksi lähinnä se, että 

kasvattaja ei toteuta omaa vallanhaluaan, vaan tähyää kasvatettavan sivistyspäämääriin ja 

niiden toteutumisen ehtoihin.  

 

Auktoriteetin toinen puoli on pedagoginen tahdikkuus (pedagogical tact) kasvattajan kyky 

ja halu oivaltaa kasvavan tilanne. Siljander käsittelee pedagogista suhdetta ja korostaa sitä, 

että pedagogisen suhteen toiminnallinen ydin ja johtava periaate on ristiriitaisten vaatimus-

ten ja jännitteiden – pakon ja vapauden, hallitsemisen ja sallimisen, ulkoisen vaikuttamisen 

ja itsemääräämisen, riippuvuuden ja riippumattomuuden tasapaino – purkaminen ja ylittä-

minen. (Siljander, 2005, 87-88.) Tekninen tarkkuus ja taidon välttämätön hiominen johta-

vat vapauteen, kun oppilas alkaa hallita teknisiä taitoja. Opettajan kontrolloimat harjoitteet 

mahdollistavat harjoitukset, joissa oppilaat voivat soveltaa oppimiaan taitoja. Opettajan 

ohjeistuksella voidaan tavoittaa opetustilanteita, joissa opettaja luopuu ohjeistamisesta ja 

oppilaat itse määräävät harjoituksen kulkua joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Myös tasa-

paino riippuvuuden ja riippumattomuuden suhteen on hyvin herkkä. Tanssia opiskellessa 

tulee olla täysin riippuvainen olemassa olevista lajin yksityiskohtaisista ohjeistuksista, 

mutta parhaimmillaan tekninen tarkkuus johtaa täysin ohjeista riippumattomaan suorituk-

seen, jossa yksityiskohtien opiskelun tarkkuuden avulla saavutetaan täysi vapaus suorituk-

sessa ja ilmaisussa. 

 

Opettajan praktinen tieto ja teoria antavat pohjan opettajan  tiedostetuille ja tiedostamat-

tomille päätöksille poiketa tuntitilanteessa suunnitellusta. Hyry (2007, 72-73) kuvaa opet-

tajan praktista tietoa kokemuksellisena tietona, joka näkyy oppitunneilla etenkin opetuksen 

vuorovaikutustilanteissa. Siljander (2005, 94) kuvaa opettajan hiljaista tietoa tietona, jota 

ei ole jäsennetty tietoisesti tai muotoiltu selkeästi ja jonka juuria on vaikea paikallistaa, 

mutta joka on toiminnan kannalta usein hyvin tarkoituksenmukaista. (luku 2.4). Kokenut 

opettaja myös luo tuntisuunnitelmalleen usein rungon, joka toimii opetuksen liikkeelle 

panijana mutta muotoutuu tunnin tapahtumiin ja oppimisen etenemiseen. Jos jokainen tunti 
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on luova kokemus opettajalle, kahta ihan samanlaista kokemusta ei tule koskaan olemaan 

(Gray, 1989, 62). 

 

Gray uskoo, että opettaja improvisoi opetettavan aineksen kanssa, kun hän valmistautuu 

tunnille, kuten oppilaat improvisoivat, kun he saavat materiaalin tehtäväkseen. Opettajan 

tulee ratkaista luovasti ongelmat, joita jokainen tuntitilanne tuo tullessaan. (Gray, 1989, 

62-63.) Jokaisella tanssitunnilla opiskelevat tanssijat vaikuttavat tunnin kulkuun: Kuinka 

kauan tietyn liikkeen harjoittelua kannattaa jatkaa, voiko siitä vaatia tarkempia yksityis-

kohtia, voiko lisätä vauhtia tai käännösmäärää, kokeilla liikettä vieraan parin kanssa tai 

omassa koreografiassa, soveltaa muihin vastaaviin liikkeisiin tai toisiin tansseihin. 

 

Siljanderin (2002, 86) mukaan kasvattaja pyrkii vaikuttamaan kasvatettavaan siten, että 

kasvatettavasta tulee vaikutuksesta vapaa subjekti, ja päämääränä on tehdä kasvatus tar-

peettomaksi. Tanssinopetuksessa opettaja pyrkii mahdollistamaan tiedon ja taidon siirty-

misen oppilaalle niin, että tämä voi käyttää sitä tiedostetusti ja tiedostamatta. Tarkoitukse-

na on saada hallintaan taito, jota voi käyttää ilman ohjeistusta. Samalla tanssioppilas va-

pautuu jokaisen opitun asian kautta pedagogisen suhteen tärkeydestä kohti omaa, vapaata 

suoritusta. Itsearviointi on osa tätä vapautumista. Jos tanssinopiskelija osaa arvioida suori-

tustaan ja erottaa siinä eri osa-alueita ja päinvastoin hahmottaa kokonaisuuksia, hänen 

kehittymisensä etenee nopeammin. 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Valitessani tutkimukseni aihetta oli selvää, että tutkiessani tanssinopetusta tutkimusot-

teenani tulee olla kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tarkoi-

tuksena on löytää aineistosta jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja 

uusia merkityksiä, ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää ympäröivää todellisuutta 

(Ruusuvuori, 2010, 16). Tarkoituksenani on avata kilpatanssin yksityistunnin kulkua ja sen 

tapahtumia. 

 

Tutkiessani itselleni läheistä ja tutunmuotoista aineistoa koin tärkeäksi tarkentaa tutkimus-

kysymykseni muotoiluja tutkimukseni aikana. Huttunen (2010, 43) toteaa, että hedelmälli-

sen luennan ehkä tärkein lähtökohta on hyvä tutkimuskysymys, sillä se määrittelee, mihin 

halutaan vastausta käyttämällä erilaisia aineistoja. Tietoa ei ole vain se, mitä haastateltava 

sanoo tai mitä videolle tallentuu. Huttunen painottaa tietoa olevan myös sen, mitä tutkija 

havainnoi haastattelutilanteessa. Olen kerännyt aineistoa videoimalla opetusta ja haastatte-

lemalla, mutta myös observoimalla videoitujen tuntien kulkua sekä kertovaa opettajaa 

haastattelun aikana. Tarkoituksena on, että eri aineistot valaisevat toisiaan ja tuottavat lisää 

ymmärrystä tutkimuskysymyksestä. (Huttunen, 2010, 43.) Empiiristä aineistoani olen lä-

hestynyt tieteellisen kirjallisuuden avulla. Lähdekirjallisuuteni koostuu kasvatustieteen 

sekä taiteen ja erityisesti tanssikasvatuksen teoksista. 

 

Kohteenani on yksittäisen tanssinopettajan ja hänen opettamansa parin kohtaamiset, jotka 

edustavat tyypillistä tapaa toimia tutkimuksen kohteeksi valitussa tanssilajissa eli kilpa-

tanssissa. Creswell (2010, 73) kutsuu tapaustutkimukseksi (case study) tällaista vallitse-

vassa systeemissä tapahtuvaa yksittäisen tapauksen tutkimista. Tutkin tanssinopetusta ja 

tanssin oppimisprosessia ja tutkimukseni omaa fenomenologisia piirteitä, mikä ilmenee 

tavassani käsitellä aineistoa.  

 

Fenomenologinen tutkimus on noussut merkittäväksi alueeksi nykyisessä tanssintutkimuk-

sessa. Parviainen (1999, 80-97) on kehittänyt Merleau-Pontyn fenomenologian pohjalta 

tanssin fenomenologisen analyysin, joka pyrkii kuuntelemaan ja kuvaamaan kehonkoke-

muksia liikkujan omista lähtökohdista käsin, kunnioittaen tanssivan yksilön kokemusta. 

Tutkimuksessani litteroitu aineisto rajautuu ulkoiseen ja nähtävissä ja kuultavissa olevaan, 
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sillä video ikuistaa, mitä tanssijat ja opettaja tekevät, mutta ei suoraan sitä, mitä he ajatte-

levat ja miltä heistä tuntuu tehdessään. Ei ole olemassa teknologiaa, jolla pystytään näke-

mään, miten ihmismieli toimii. Tutkittavan opettajan ja tutkijan kehollinen kokemus tans-

sissa mahdollistavat fenomenologisuuden tutkimuksen aikana (luku 3.1).  

 

Tutkijan tulee olla aktiivisessa yhteistyössä tutkittavan kanssa ja heijastaa ymmärtämäänsä 

omiin taustoihinsa, jotta hän voi kertoa uudelleen (restory) tallennetun aineiston sisällön 

(Creswell, 2010, 57). Koska osa aineistostani koostuu tutkimukseen osallistuneen tanssin-

opettajan kerronnallisesta haastattelusta, on tutkimuksessani myös narratiivisia piirteitä.  

Creswell (2007, 11) suosittelee aloittelevalle tutkijalle keskittymistä yhteen lähestymista-

paan, mutta aiheen kiinnostavuuden vuoksi se osittain osoittautui vaikeaksi. Puolistruktu-

roitu haastattelu muotoutui myös kahden mestariopettajan dialogiksi, jossa tutkija osallis-

tui videoidun oppitunnin pohjalta analysoimaan tunnin kulkua mestariopettajan kanssa. 

Koen näkemykseni tutkimusaiheen asiantuntijana arvokkaaksi, sillä pitkäaikainen lajin 

tuntemus sekä opettajakokemus antavat minulle mahdollisuuden tutkia aineistoa asiantun-

temusta edellyttävällä tasolla (Costley, 2010, 6).  

 

Aineistoni jakaantuu kolmeen osaan, joita olen käyttänyt tutkimuksessani yhtäaikaisesti ja 

päällekkäin. Olen arvottanut keräämäni aineistot samanarvoisiksi. Aineisto koostuu kah-

den videoidun oppitunnin litteroinneista sekä Haapalaisen kerronnallisesta haastattelusta 

videon pohjalta. Haastattelu muovautui edetessään kahden mestariopettajan dialogiksi. 

Huomasin tutkimusta tehdessäni, että opettajan kerronnalliseen haastatteluun pohjautuva 

aineisto sekä sen yhteydessä tapahtunut dialoginen keskustelu tutkijan ja haastateltavan 

välillä sekä tutkijana tekemäni havainnot haastattelun aikana antoivat minulle mahdolli-

suuden perehtyä syvemmin vuorovaikutuksen merkityksiin tunnin aikana kuin tanssitun-

tien kulusta litteroimani aineisto. Kuten Hyvärinen (2010, 96) toteaa, haastattelut eivät 

koskaan kerro pelkästään siitä, mitä on tapahtunut.   

 

Opettajan kerronnallinen haastatteluosuus ja kahden opettajan välinen dialogi yhdessä 

muodostivat aineiston, jonka pohjalta olisi ollut mahdollisuus edetä pitemmälle kilpatans-

sin mestariopettajan praktisen teorian, tanssinopetuksen pedagogian ja kilpatanssin huip-

putason opetusmetodien syvempään tutkimiseen, mutta keskityin aineistoa tutkiessani 

esittelemään vuorovaikutuksen ilmenemistä kilpatanssin mestariopetuksessa. Tämä oli 

kiinnostukseni kohde ja monipuolisen aineistoni avulla koin pystyväni porautumaan ai-
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neistooni käyttämällä omaa opettajan kokemustani työvälineenä, mutta en varsinaisena 

tutkimuksen kohteena.  

 

Ylönen (2000, 38) puhuu intersubjektiivisesta tutkimisesta silloin, kun tutkija ja tutkittava 

tulkitsevat saman elämysmaailman ilmiöitä omien kokemustensa pohjalta. Vaikka en ol-

lutkaan tunneilla mukana kehollisesti, pystyin liiketuntemukseni ja opettajankokemukseni 

avulla seuraamaan tunnin kulkua. Tulkitsen ja luon merkityksiä aineistostani tutkijana, 

opettajana sekä tanssijana ja käsitteellistän tulkintoja, jotka luovat näkökulmia kehollisiin 

kokemuksiin (Ylönen, 2000, 38). Videon katselussa myös tutkittava opettaja siirtyy kans-

sani tarkkailemaan liikkeen kokemusta ja tunnin kulkua katsojan roolissa. Mestariopettaja 

päätti itse, mitä kohtia tunnin kulussa haluaa avata tarkemmin ja pyytää pysäyttämään 

videon saadakseen kertoa opetuksen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä sekä valinnois-

taan opetettavan materiaalin tai metodin suhteen.  

3.1. Tapaustutkimuksen lähtökohdat 

Tapaustutkimukseni kohteena on kilpatanssin mestariopettaja ja hänen opetuksensa sekä 

kilpatanssitunnilla ilmenevä opettaja-oppilassuhde ja opettajan ja oppilaiden välinen vuo-

rovaikutus opetuksen etenemisessä. Tutkin mestariopettajan opetusta ja sen vaiheita aineis-

totuntien aikana, kuten myös tutkittavan parin oppimisprosessia sekä vuorovaikutusta näi-

den kolmen välillä. Jukka Haapalainen on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisten mesta-

riopettajien joukossa, ja hänellä on kokemusta erilaisista kulttuuri- ja oppitaustoista tule-

vien tanssijoiden kanssa työskentelystä. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tarjota kopioita-

vaa mallia opettamiseen vaan mahdollistaa lukijalle kokemus ja ymmärrys huipputason 

kilpatanssitunnin tapahtumista. Hyry (2007) pohtii tutkimuksessaan, mikä on yksittäisen 

mestariopettajan tutkimuksen anti ja merkitys muille soitonopettajille. Yhdyn hänen aja-

tukseensa, että tällainen tutkimus auttaa soitonopettajaa, ja omassa tutkimuksessani tans-

sinopettajaa, reflektoimaan omaa opettajuuttaan ja siten rohkaisee ammatissa kehittymi-

seen. (Hyry, 2007, 166.) Mestariopetuksen käytännöissä ja tapahtumissa on löydettävissä 

paljon yhtäläisyyksiä taiteen lajista riippumatta.  

 

Tapaustutkimus on kokonaisvaltaista ja systemaattista kuvausta ilmiön laadusta. Tapaus-

tutkimuksen voi määritellä sille luonteenomaisilla ominaisuuksilla, joita ovat yksilöllistä-

minen, kokonaisvaltaisuus, monitieteisyys, luonnollisuus, vuorovaikutus, mukautuvaisuus 



33 
 

 

ja arvosidonnaisuus (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2001, 159). Tutkimuksen vuorovaikut-

teisuutta lisää keskusteluhaastattelu mestariopettajan ja tutkijan välillä. Se on konkreettis-

ta, elävää ja yksityiskohtaista todellisuuden lähikuvausta ja tulkintaa (Syrjälä & Nummi-

nen, 1988, 8).  

 

Tutkimuksessani on myös narratiivisia piirteitä. Ne nousevat eniten esiin mestariopettajan 

ja tutkijan vuorovaikutuksessa, kun opettaja kuvailee vapaasti, mitä opetuksen aikana ta-

pahtuu seuratessaan videota tanssitunneista. Ensimmäistä haastattelua vaikeutti tietty jän-

nittyneisyys, joka pohjautuu opettajan ja tutkijan läheiseen suhteeseen sekä ammatillisesti 

että yksityisesti. Ammatilliset keskustelut ovat osa arkipäiväämme, mutta niiden taltioimi-

nen muutti tilannetta. Toisella kerralla sekä haastattelu että keskustelu etenivät luontevasti. 

Näistä kerronnallisista haastatteluista valitsin varsinaiseksi aineistoksi haastattelun, jossa 

opettaja ja tutkija katselivat toisen aineistotunnin tapahtumia. Tähän oli syynä tämän toisen 

haastattelun intensiivisyys ja pureutuminen syvälle tutkittavaan aiheeseen. 

 

Laadullinen tutkimus on aina tapauskohtainen, tutkijan ja tutkimustilanteen ainutkertainen 

järjestely (Creswell, 2010, 75-76). Halusin tutkia yhtä mestariopettajaa ja vain yhtä kilpai-

levaa paria hänen oppilainaan. Luulin rajanneeni aineistoa riittävästi, kun päätin pidättäy-

tyä kahden oppitunnin kuvauksessa, mutta opettajan kerronnallinen haastattelu sekä dialo-

gi aineistomateriaalina laajensivat aineistoani merkittävästi. Vaikka aineisto osoittautui 

laajaksi, halusin kuitenkin tutkimuksessani katsoa ilmiötä kaikkien aineistojen läpi. Pitkän 

tanssija- ja tanssinopettajakokemukseni vuoksi yhdyn Ylösen (Ylönen, 2004, 23) ajatuk-

seen, jossa tutkijan kehollinen läsnäolo tutkimuksessa on vaikuttanut monin tavoin aineis-

ton keruumetodeihin ja tutkimuksen analysointiin. Ymmärsin pystyväni käyttämään hy-

väksi kehollista tietouttani tutkiessani oppimisprosessia ja vuorovaikutuksen merkitystä 

prosessin aikana. Eskola (Eskola & Suoranta, 1998, 252) viittaa tutkijaan eräänlaisena 

käsityöläisenä, joka pystyy synnyttämään toimivia ratkaisuja erilaisissa tutkimustilanteissa 

pitäytymättä välttämättömästi perinteissä. 

 

Pyrin tarkastelemaan ja monipuolistamaan tulkintojani koko tutkimuksen ajan tutustumalla 

tanssinopetuksesta saatavilla olevaan materiaaliin. Tutkijana tiedostan ja analysoin oman 

persoonallisuuteni ja kokemukseni osuutta tässä tutkimuksessa ja sen ilmiöissä. Reflek-

toiva tutkimusote kyseenalaistaa tutkijan omia lähtökohtia ja ennakko-oletuksia sekä tekee 

niistä julkisia (Ylönen, 2004, 22). Koin tunteen, johon Ylönen (2003c, 63) viittaa eli varta-
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lostani tuli myös osa tutkimuskenttääni ja tämä kehollinen tieto ei ole lopullista, muuttu-

matonta faktaa, vaan uudenlaisia oivalluksia tuottavaa, hermeneuttisesti kiertävää ymmär-

rystä. Työssäni elän tuntitilanteita päivittäin ja tiedostan tunnin aikana tapahtuvan paljon 

kokemuksen ja hiljaisen tiedon johdattelemaa toimintaa. Opettajana koen, että tanssinope-

tuksen välittäminen sekä myös tanssijana liikkeen kokeminen ovat kokijalleen parhaim-

millaan kokonaisvaltaista tunnetta. Tuntitilanteissa ei aina ylletä näihin tuntemuksiin eikä 

välttämättä ole tarkoituskaan. Toisinaan on keskityttävä pieneen yksityiskohtaan hetkessä, 

jotta voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen tunne tai kokonaisuus tulevaisuudessa.  

 

Tutkimukseen tuo fenomenologisia piirteitä opettajan ja oppilaiden kehollaan kokema ja 

havainnoima. Parviaisen (1995, 1-2) mukaan koko aistiva keho on havaintojen tekijänä 

tanssissa ja tanssinopiskelussa ja keho on yksilön menneisyyden horisontti. Tanssijan, niin 

kuin myös tanssivan tanssinopettajan, keho kantaa mukanaan yksilön historiaa sekä myös 

sen keräämää kulttuurillista kokemusta (Ylönen, 2003a, 13). Merleauy-Ponty (2006) il-

maisee ruumiin tärkeyden elämälle: “Minä olen ruumiini. Sen kautta minä olen olemassa 

ja sen kautta minä koen maailman, siinä ja sen kautta minä elän”. Hän kutsuu kehoa histo-

riaksi ja toteaa, että objektiivisuuden perusta on löydettävissä vain subjektista ja hänen 

tietoisuudestaan. (Merleau-Ponty, 2006, 79-83.) Hotanen (2010) yhtyy Merleau-Pontyn ja 

Descartesin ajatuksiin, kun hän toteaa, että havainnossa ei ole kyse ajattelun aktista vaan 

ruumiillisesta sidoksesta maailmaan. Merleau-Pontyn mukaan ajattelu saa varmuutensa 

havainnosta ja fenomenologinen reflektio tapahtuu siinä samassa ajallisessa ja tilallisessa 

kokemusten virrassa, jota se reflektoi. Fenomenologisessa ajattelussa tapahtuu paluuta 

kokemukseen, jossa asiat ovat meille annettuina ennen kuin ajattelemme, mitä ne ovat. 

(Hotanen, 2010, 136-137.) Tutkijana avaan aineistoa kokemukseni kautta jo ennen kuin 

kirjoitan ajatukseni sanoiksi. 

 

Clandinin ja Connelly (2000, xiii) yhtyvät filosofi John Deweyn ajatukseen, jonka mukaan 

kokemuksen tutkiminen on avain koulutukseen. Opettajan kehollinen tieto on osa hänen 

praktista tietoaan. Opettaja pyrkii välittämään praktista tietoa ja käyttää siihen välineenä 

kehollista tietouttaan, mutta hän myös luo praktista tietoa kehollisen tietonsa avulla. De-

weyn (2010) mukaan vuorovaikutuksessa on mukana koko organismi. Eliö kantaa aiempia 

kokemuksiaan mukanaan ilman, että muistaa ne tietoisesti vaan latautuen niistä välittömäs-

ti. (Dewey, 2010, 151.) 
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3.2. Tutkimusasetelmat ja aineiston keruu 

Tutkimustilanteina olivat kaksi mestariopettajan antamaa kilpatanssin yksityistuntia sekä 

tutkittavan opettajan kertomushaastattelu videoidun tutkimustilanteen pohjalta, johon liit-

tyy osana myös tutkittavan opettajan ja tutkijan välillä käyty dialogi kuvattujen tanssitun-

tien aineistoa analysoiden. Tutkijan kirjalliset havainnot videoitujen tuntien ja haastattelun 

aikana ovat osana aineistoa. Tanssituntiaineistojen puheosuudet ovat englanninkielisiä, 

koska opettaja ja oppilaat käyttävät yhteistä kieltä aina opetustunneilla. Opettajan haastat-

telu sekä tutkijan muistiinpanot havainnoista ovat suomenkielisiä.  

 

Miettiessäni aineiston keruuta esitin itselleni paljon kysymyksiä liittyen aineiston määrään, 

ajankohtaan ja kuvattavaan materiaaliin koreografian sekä opetettavien asioiden kannalta. 

Koska oma yhteistyöni parin kanssa on tiivistä ja jatkuvaa, ymmärsin, että näillä päätöksil-

läni on suuri vaikutus siihen, mitä tutkin ja miten tutkin. Pohtiessani kuvattavien oppitun-

tien määrää päädyin valitsemaan aineistooni kaksi kokonaisuutta. Tunnit on kuvattu kah-

della eri kerralla. Ensimmäinen taltiointi on huhtikuulta 2011 ja toinen maaliskuulta 2012. 

Aikaisempi taltiointi on kuvattu kaksi viikkoa kevään tärkeän kilpailun jälkeen ja jälkim-

mäinen taltiointi on kuvattu parin valmistautuessa samaan tapahtumaan neljä viikkoa en-

nen kilpailua seuraavana vuonna. Taltiointien välissä mestariopettaja ja tutkittava pari ovat 

kohdanneet säännöllisesti. Pari on kehittynyt ja kilpailutulokset ovat olleet voimakkaassa 

nousussa. Aineistojen keruutilanteiden välisenä aikana tanssijat ovat nousseet maailman 

rankinglistan kärkeen kymmenen tanssin kilpailukategoriassa. Opettajan ja parin yhteistyö 

on edelleen jatkuvaa ja säännöllistä.  

 

Taltioin kaksi tanssituntia litteroimista varten. Kuvattavan opetusajan kesto on ensimmäi-

sessä taltioinnissa 45 minuuttia ja toisessa 55 minuuttia. Sovimme opetusajasta opettajan 

kanssa etukäteen, sillä yhden oppitunnin mitta on 45 minuuttia. Usein tutkittava pari viet-

tää hänen kanssaan 1,5 tuntia kerrallaan. Tällöin opetettavan asian harjoittelemiselle jää 

enemmän aikaa opettajan läsnä ollessa. Yhdyn Luomasen (2010, 356) ajatukseen, jonka 

mukaan aineiston laajuutta arvioitaessa on syytä pohtia tarkoituksenmukaisuutta. Koska 

halusin työssäni keskittyä pedagogiseen vuorovaikutukseen ja sen ilmenemiseen oppimis-

prosessissa, päätin keskittyä yhden oppitunnin kuvaamiseen kerrallaan ja tuntien sijoittu-

miseen pitkällä aikavälillä, jotta tutkimuksen aikana mahdolliset muutokset opetuksen tai 

vuorovaikutuksen muodoissa olisi nähtävissä. 
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Aineistonani on kaksi videoitua oppituntia mestariopettajan ja kilpatanssiparin yksityis-

tunneilta sekä havainnot tuntien aikana tapahtuvasta sanattomasta vuorovaikutuksesta ja 

kehollisesta osallistumisesta sekä opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksesta. Aineistoni 

kaksi ensimmäistä osaa olen nimennyt käsitteillä Tanssitunti 1 (T1) ja Tanssitunti 2 (T2). 

Aineistoni kolmas osa on opettajan puolistrukturoitu, kerronnallinen haastattelu videoidun 

oppitunnin pohjalta, jonka olen nimittänyt tutkimuksessani Haastatteluksi (H). Tämä haas-

tattelu alkoi vastauksilla tutkijan kysymyksiin ja eteni opettajan kerronnalliseen osuuteen. 

Haastattelussa on erotettavissa myös dialogisuutta, jossa opettaja ja tutkija keskustelevat 

aineiston aiheita käsitellen, mutta käsittelen aineistoa yhtenä osiona, sillä kerronnallisuus 

ja dialogisuus ilmenevät vuorotellen ja päällekkäin. Keräsin aineistoksi myös tanssiparin 

molempien osapuolien kaksiosaiset haastattelut, joissa ensimmäinen osa koski heidän tans-

sinopiskeluaan yleisesti ja toinen osa keskittyi mestariopetuksen kokemukseen. Nämä 

haastattelut päätin kuitenkin jättää analysoimani aineiston ulkopuolelle, koska ne olisivat 

laajentaneet tutkimustani tarpeettomasti oppilaan kokemuksen alueelle. Aineiston koon 

puolesta tärkeämpää on kiinnittää huomiota aineiston tulkintaan ja syvyyteen. (Saarela-

Kinnunen, 2001, 158.) Tämä rajaaminen auttoi minua keskittymään ja etsimään vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. 

 

Pari harjoittelee kaikkia kymmentä kilpatanssia tasapuolisesti ja yksittäisen tanssin valinta 

oli vaikea päätös. Ajattelin sen olevan erittäin tärkeä osa tutkimustani, jotta parin kehitty-

misen tarkkailu ja opetettavien aiheiden valinta vuoden aikana yhden tanssin kohdalla olisi 

mahdollista. Litterointeja avatessani ja tutkimuksen edetessä ymmärsin kuitenkin, että 

yksittäisen tanssin kehityksen seuraaminen ilmeni tärkeänä minulle parin opettajana, mutta 

ei niin olennaisena osana tämän tutkimuksen havainnointia tai ilmiön ymmärtämistä. Hei-

dän opettajanaan hyödyin opittujen asioiden seuraamisesta, mutta tutkijana mielenkiintoni 

suuntautui tunnin tapahtumien avaamiseen.  

3.2.1. Kilpatanssin yksityistunti mestariopetuksessa 

Tutkimustilanteena on  kilpatanssin yksityistunti, jossa opettajana on kansainvälinen kilpa-

tanssin mestariopettaja ja oppilaina pari, joka edustaa maataan kansainvälisissä arvokilpai-

luissa ja on maansa hallitseva mestaripari. Tällainen yksityistunneilla tapahtuva opetus on 

kilpatanssin mestaruustason opetuksessa hyvin yleinen käytäntö. Mestariopettaja on lajinsa 

asiantuntija sekä lajin entinen mestari, joka välittää tietoaan ja taitoaan kilpatanssiparille 
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tällaisessa kolmen henkilön kohtaamisessa. Parit valitsevat opettajansa itse tai valmenta-

jansa avustuksella sekä sopivat opettajan kanssa tapaamisten määrästä ja ajankohdista. 

Voidaan puhua mestari–kisälli-perinteestä (luku 2.4). Tutkimustilanteen tekee erikoiseksi 

opettajan ja parin välinen tiivis yhteistyö, jota ei aina ole mahdollista solmia tällaisen lajin 

kansainvälisesti arvostetun opettajan kanssa. Mestariopettajat valitsevat oppilaansa, ja 

opetussuhteesta riippuen yhteisten kohtaamisten määrä vaihtelee suuresti. Kohtaamiset 

eivät tapahdu aina säännöllisin väliajoin, mutta keskimäärin toteutuu 4 x 45 minuuttia yk-

sityisopetusta sekä 60 minuuttia ryhmä- tai muuta opetusta kuukaudessa. Tämän lisäksi 

leiripäiviä on yleensä yhteensä kahdeksan vuodessa. 

 

Opetus tapahtuu kaikille osapuolille tutussa salissa. Tutkija sekä avustava kuvaaja seuraa-

vat tuntia ilman osallistumista tapahtumiin. Opetussali on kooltaan noin 6x8 metriä ja lat-

tiamateriaalina on lakattu koivu. Salissa on paljon luonnon valoa tehdashallimaisten suu-

rien ikkunoiden ansiosta, ja toisella pitkällä sivulla on koko seinän mittaiset korkeat peilit. 

Salin seinät ovat valkoiset ja toiselle päätyseinälle on ripustettu kaksi tanssimista kuvaavaa 

valokuvataulua. Huoneeseen tuovat viihtyvyyttä viherkasvit. Musiikki- sekä videolaitteisto 

on sijoitettu yhteen nurkkaan, jossa lisäksi on laitettu esille salin omistajien kilpailuaika-

naan ansaitsemia palkintoja.  

 

Ensimmäisen yksityistunnin tutkija kuvasi itse, mutta toisen tunnin kuvasi avustaja. Tutki-

ja päätyi tällaiseen ratkaisuun, koska se vapautti hänet kirjaamaan havaintojaan tunnin 

aikana. Yksityistunti ei yleensä vaadi varsinaista käytännön valmistelua ja tutkimukseni ei 

keskity selvittämään tuntia edeltäviä henkilökohtaisia valmisteluja opettajan tai parin osal-

ta. Tällaisessa taitavan parin ja mestariopettajan kohtaamisessa on tavallista, että pari on 

suorittanut valmistelevat harjoitukset ennen yksityistunnin aloittamista. Opettaja saattaa 

olla juuri opettanut toista paria, mutta molemmissa videointitilanteissa opettajalla on ollut 

tauko ennen tunnin alkua.  

 

Tutkimukseen osallistujien varusteet ovat lajille tyypilliset tällaisessa yksityistilanteessa. 

Kaikilla on varusteena kilpatanssikengät, joita on olemassa erimallisia sekä miehille että 

naisille. Molemmilla miehillä on jaloissaan latinalaissaappaat, jotka ovat mokkanahkaiset 

ja mustat. Kannan korkeus on noin viisi senttiä. Naisella on ihonväriset satiiniset latina-

laissandaalit, joiden kannan korkeus on noin seitsemän ja puoli senttiä. Miehillä on yllään 
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joustavat mustat housut sekä mustat t-paidat. Naisoppilaalla on molemmilla tunneilla mus-

ta, elastista materiaalia oleva polvimittainen mekko. 

 

Yksityistunnin alkaessa sekä pari että opettaja olivat valmiina menemään suoraan aihee-

seen ilman esimerkiksi ryhmätunnin alussa tapahtuvaa valmistavaa harjoitusta. Aloitin 

tuntitilanteen kuvaamisen, kun osallistujat aloittavat yhteisen tunnin ja päätin kuvaamisen 

heidän sopiessaan tunnin loppumisesta. Tunnin kesto oli ennen kuvaustamme sovitun mit-

tainen, ensimmäisellä kerralla 45 minuuttia ja toisella 55 minuuttia. Tuntien aikana salissa 

ei ole muita paikalla. Toisinaan mestariopettajat saattavat työskennellä muiden opettajien 

kanssa yhtä aikaa samassa tilassa jokaisen keskittyessä kuitenkin opettamaan omia pare-

jaan. Tällainen tilanne on usein toivottuakin kilpailuja edeltävinä päivinä jäljiteltäessä 

kilpalattiaa muistuttavaa tilannetta, jossa parien pitää oman suorituksensa lisäksi pystyä 

liikkumaan tilassa, jossa muut parit toimivat samanaikaisesti. 

3.2.2. Mestariopettajan haastattelu ja kahden mestariopettajan dialogi 

Tutkimustilanteena on myös mestariopettajan puolistrukturoitu haastattelu (stimulated 

recall), joka tapahtuu tutkittavan ja tutkijan kotona. Osallistujat istuvat sohvalla ja vide-

oidut tanssitunnit ovat esitettävissä tietokoneelta. Tutkija aloittaa haastattelun esittämällä 

muutaman alustavan kysymyksen, jotka ovat sisällöltään tarkkoja. Kysymykset laajenevat 

ja tutkija esittää mestariopettajalle pyynnön kertoa, mitä yksityistunnilla tapahtuu videon 

katselua apuna käyttäen. Mestariopettaja kertoo hyvin laajasti ja monipuolisesti tunnin 

kulusta. Hän osoitti selvästi, missä kohtaa tuntia halusi tutkijan keskeyttävän videon katse-

lun ja valitsi kertomansa aiheen ilman kysymyksiä. Opettaja myös ilmoitti, milloin halusi 

jatkaa videon katselua ja siirtyä seuraavaan aiheeseen.  

 

Mestariopettaja keskittyi seuraamaan videota ja selitti tapahtumia analysoiden tarkasti 

opetuksen etenemistä, oppimista, osallistujien vuorovaikutusta ja tunnin kulussa esiintyviä 

käännekohtia. Tutkijasta tuntui kuin hän olisi kokenut uudelleen nuo hetket, ja samalla hän 

arvioi oppimisen edistymistä kuvaushetkestä haastatteluhetkeen. Video vapautti opettajan 

muistamaan kehollisesti tunnin tapahtumat, ja hän pystyi kertomaan hyvin värikkäästi 

yksityiskohtia sekä ajatuksiaan, joita ei pueta sanoiksi tunnin aikana. Hän perusteli ratkai-

sujaan opetusmetodien valinnoissa, ilmaisi sanallisesti vuorovaikutuksen tunnelmia sekä 

havainnoi oppilaiden toimintaa ja oppimista yhdessä ja erikseen. Videon katselun aikana 
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haastattelu eteni paikoitellen luontevaksi keskusteluksi kahden opettajan välillä. Keskuste-

lussa keskityttiin joihinkin videoidun tunnin kohtiin, mutta myös edettiin yleisiin tans-

siopetuksen osa-alueisiin sekä vuorovaikutukseen oppitunneilla.  

3.3. Aineiston analysointi  

Analysoidessani aineistojani koin, että aineistot tukivat toisiaan ja siirtyminen aineistojen 

välillä oli tärkeää. Tutkimuksen edetessä huomasin tekeväni yhdistelmiä ja havainnointia 

eri aineistojen välillä, ja niiden päällekkäin käyttäminen auttoi minua varmentamaan ha-

vainnoimaani. Olen merkinnyt tutkimukseeni lainatut aineistokohdat seuraavasti: Aineis-

ton lyhenne, sivunumero litteroinnissa. Suunnitelmissani oli poistaa litterointien sivunume-

rot tutkimustekstistä. Päätin kuitenkin säilyttää ne, koska mielestäni lukijalle avautuu 

mahdollisuus arvioida sivunumeroiden avulla, missä osassa oppituntia käytetyt lainaukset 

ovat esiintyneet.  

 

Tiittulan (Ruusuvuori & Tiittula, 2005) mukaan haastattelut voivat muistuttaa spontaania 

keskustelua, mutta eroavat näistä kuitenkin aina institutionaalisuutensa vuoksi. Haastatte-

lulla on tietty päämäärä, johon haastattelun kautta pyritään. Institutionaalisuutta korostaa 

haastattelun tallennus. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 22.) Haastattelun pohjana olivat val-

miiksi laatimani kysymykset (LIITE 1). Päätin laatia tarkat kysymykset, koska ensimmäi-

nen yritykseni johdattaa luovaan kertomustilanteeseen heti toisen kuvatun oppitunnin jäl-

keen ei onnistunut luontevasti. Ensimmäistä kohtaamista vaikeutti kenties opettajan tarve 

saada ensin viimeistellä tunnin tapahtumien kulku omassa mielessään ennen niistä avau-

tumista. Toinen hänen kerronnallisuteensa vaikuttava tekijä oli uudenlainen asetelmamme, 

jossa normaalin keskustelutilanteen sijaan minä tutkijana asetin kysymykset ja tallensin 

vastaukset ilman varsinaista osallistumista keskusteluun. Avaavat kysymykset, osallistu-

minen vähitellen keskusteluun sekä mahdollisuus käyttää videon katselua yhteisenä refe-

renssin pohjana johdatti opettajan kertomaan avoimemmin omia näkemyksiään tunnin 

kulusta sekä vuorovaikutuksesta. Haastattelu- ja keskustelutilanne etenivät vauhdilla ja 

monisanaisesti, kun esitin Jukalle kysymyksiä tilanteen alkuosassa.  

 

Hyvärinen (2010, 90) toteaa, että kerronnallisessa haastattelussa voidaan yleensä erottaa 

erilaiset jaksot. Tutkijan ensimmäisenä tehtävänä onkin paikantaa, missä kohtaa aineistoa 

kertomuksia ylipäätänsä on. Haastattelua tehdessäni pyysin opettajaa ilmaisemaan, milloin 
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hän haluaa pysäyttää videon kertoakseen. Yleensä tämä tapahtui parin onnistuneen suori-

tuksen tai ymmärtämistä ilmaisseen sanallisen tai kehollisen ilmaisun jälkeen. Hän myös 

selvästi osoitti, milloin oli käsitellyt kyseistä kohtaa riittävästi ja halusi jatkaa videon kat-

selua. Jukka ei tyytynyt vain vastaamaan kysyttyyn vaan esitti myös esimerkkejä tai pyrki 

selittämään laajemmin tunnin tilanteita. Hän avasi ensimmäisen oppitunnin aineistoa niin 

tarkasti, että päätin aloittaa analysoinnin tämän aineiston ja videoitujen tuntien litteroinnin 

avulla. Analysointivaiheen alussa huomasin, että minulla on aineistoa runsaasti ja päätin 

luopua lisäaineiston hankinnasta. Tämä osoittautui tutkimukseni kannalta oikeaksi pää-

tökseksi, koska analysoidessani koin aineiston laajuuden ja monipuolisuuden yhdeksi suu-

rimmista haasteistani.  

 

Litteroidessani olen nimennyt Haapalaisen Opettajaksi ja käytän symbolina O kirjainta. 

Tämä tuntui selventävältä ratkaisulta aineiston analysoinnin aikana, mutta tutkimuksessa 

monen eri nimityksen käyttäminen hänelle oli hämmentävää. Tutkimuksessa kutsun Juk-

kaa hänen etunimellään ja opettajaksi tai mestariopettajaksi. Tutkimukseen osallistuva pari 

on Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki, jotka ovat parina olleet Jukan ja tutkijan opissa 

vuoden 2008 tammikuusta, yhteisen tanssiuransa alusta asti, jolloin Vainomaa muutti 

Suomeen tanssimaan Savikurjen kanssa. Savikurki on opiskellut Jukan ja tutkijan kanssa 

jo yli 10 vuotta. Tutkimuksessa he esiintyvät omilla nimillään Jaak ja Taina, koska tutkit-

tavien yhteistyön tunnettavuus ja osallistuvan parin kansainvälinen menestys eivät mah-

dollista heidän anonymiteettiensa säilyttämistä. Tutkimusta aloittaessani olen suullisesti 

kysynyt kaikilta tutkimukseen osallistuvilta luvan aineiston käyttämiseen sekä heidän hen-

kilöllisyytensä paljastamiseen aineiston analyysia varten. Kaikki kolme tutkittavaa osallis-

tuvat mielellään omilla nimillään. 

 

Aloitin videoaineiston analyysin lukemalla litterointejani ja luomalla kategorioita erilaisil-

le toistuville tunnin tapahtumille. Tiittula (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 24) toteaa, että 

litterointi on aina tulkintaa. Tutkimuksessani olen erottanut Jukan lainaukset kursiivilla ja 

merkinnyt loppuun mistä aineistosta lainaus on. Tunnin keskusteluja lainatessani olen kir-

jannut puhujan lauseen eteen ja tutkijan tekemät havainnot on erotettu suluilla puhutusta. 

Ymmärsin että aineistoni kaksikielisyys on voimavara, joka sananmukaisesti käännettynä 

aukeaisi lukijalle eri tavalla. Tutkijana koin tärkeäksi päätöksen säilyttää tanssituntilai-

naukset englanninkielisenä, jotta vuorovaikutukseen liittyvä sanallistamisen täsmällinen 

sisältö nousee voimakkaammin esille. Yksi merkittävä huomio oli, että alun normaalisti 
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puhutun keskustelun jälkeen kaikki tuntien aikana käyty keskustelu oli kuin liikkeellistä 

keskustelua. Jokaiseen asiaan liittyi jonkun kolmesta tai kaikkien liikkuminen. Aineistoa 

tutkiessani erilaiset vuorovaikutuksen piirteet nousivat voimakkaasti esiin ja koin tarpeel-

liseksi keskittyä niiden jakamiseen erilaisten vuorovaikutuskategorioiden alle. Näin syntyi 

jako verbaaliseen, visuaaliseen ja kinesteettiseen vuorovaikutukseen (luku 4). Näitä vuo-

rovaikutuksen muotoja olen avannut pääasiallisesti aineistojen Tanssitunti 1 ja Tanssitunti 

2 avulla. 

 

Jukan kyky ilmaista ajatuksiaan tarkasti ja tilannekohtaisesti rikastaa haastattelu –

aineistoa. Hän tulkitsee toimintaansa ja näkemyksiään lajin asiantuntijana sekä kokeneena 

opettajana. Hän ilmaisee itseään verbaalisesti monipuolisesti ja käyttää paljon kuvailevia 

sanoja. Tutkijana osallistun osittain haastatteluun vain pienin ääntein, nyökkäyksin tai 

seuraavaan johdattavin lisäkysymyksin. Tiittula (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 26) puhuu 

minimipalautteesta, jolla osoitetaan kuuntelemista, sanoman vastaanottamista, kehottamis-

ta jatkaa puheenvuoroa sekä halukkuutta ottaa puheenvuoro. Haastattelu etenee kuitenkin 

enemmän dialogiksi, jolloin myös tutkijana osallistun keskusteluun ja ilmaisen ajatuksiani. 

Näissä kohdissa kaksi opettajaa tarkentaa ajatuksiaan opetuksen sisällöistä ja suunnista 

sekä samalla osittain muovaa toistensa käsityksiä etsien näin myös yhteisiä opetuksellisia 

päämääriä.  

 

Grönfors (2001) tarkastelee havainnointia osana osallistumista, jolloin voidaan puhua tut-

kijan kaksoisroolista, jossa hänellä on ihmisen rooli ja tutkijan rooli tutkimustyössään. 

Tutkija tekee havaintoja tutkimastaan ilmiöstä oman roolinsa avulla.  Hänen ja tutkittavan 

välinen vuorovaikutus on kaksisuuntaista dialogia, jossa tutkija oppii tuntemaan tutkitta-

van yksilönä ja osana yhteisöä, ja tutkittava heijastaa sanoissaan ja teoissaan tutkijan läs-

näoloa. (Grönfors, 2001, 124-125.) Havainnoidessani tunteja varsinaisessa tilanteessa ja 

videoidun pohjalta sekä haastatellessani Jukkaa kirjasin merkityksellisiä tapahtumia tai 

eleitä. Litteroidessani etsin havaintoja tilanteista, jotka vastaavat kahteen teemaan: 1) Mi-

ten tunnin eteneminen tapahtuu sekä 2) mitä merkittävää tunnin tapahtumissa tai osallistu-

jien käyttäytymisessä on havaittavissa.  

 

Aineistoa tutkiessani ymmärsin, että on äärettömän tärkeää kirjata ylös tunnin aikana ta-

pahtuvat toiminnot. Pelkkien sanottujen asioiden kirjoittaminen ei olisi antanut oikeutta 

tunnin sisällölle. Tärkeitä huomioita syntyi kirjatuista hetkistä esimerkiksi siitä, miten 
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tanssiotteen ottaminen kaikkien kesken tapahtui aina niin välittömästi (luku 5.4). Esimer-

kiksi tässä taidossa on aivan erilainen intuitiivinen nopeus kokemattomamman parin tun-

nilla. Kuvaamallani tunnilla osallistujat kehollisesti ilmentävät, mitä otteeseen tarvitaan ja 

miten siihen vastataan. Toiminnassa voi nähdä myös eron, milloin otteeseen laitetaan 

enemmän energiaa, ja milloin taas valmistaudutaan vain mallintamaan suoritusta.  

 

Kilpatanssissa on vakioituna tiettyjä otteita, joiden tunnistaminen esiintyy tunnilla kaik-

kien osallistujien kesken ilman sanoja, kehollisena kommunikointina. Tietyt otteet ja varta-

lon asennot suhteessa pariin tai opettajaan saavat aikaan sanattoman liikkeellisen vastaa-

misen. En kokenut tarpeellisena tutkimukseni kannalta varsinaisen lajikohtaisen sanaston 

avaamista vaan enemmänkin keskityin käyttämään tällaista asiantuntijatietoon ja -taitoon 

liittyvää hallintaa valitsemani tutkimuksen analyysin osana ja tutkimustuloksiani tukevana 

aineistona. Tunnilla ja aineistossa ilmenee asioita, jotka ovat näkymättömiä ja vasta lä-

hemmällä tarkastelulla saavat merkityksensä. Creswell (2007, 181-182) sanookin, että 

kirjoittaminen on silti vain esitys siitä, mitä näemme tai ymmärrämme. Olen liittänyt tut-

kimukseeni kuvauksen sambasta, joka esiintyy aineistossa opetettavana tanssina (LIITE 2). 

 

Merleau-Ponty (2006, 23) viittaa näkemisen lahjaan, jonka voi saada vain harjoituksen 

myötä. Tanssinopiskelussa liikkeen harjoittaminen on tapa opettaa näkemään ja erotta-

maan oikea liike. Monipuolinen taidon kehittyminen mahdollistaa tällaisen sisäisen näke-

misen. Dewey (2010) puolestaan korostaa, kuinka minuus muotoutuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa ja sille kehkeytyy tietoisuus. Luovuus vaatii ulkoisten ainesten jatkuvaa 

sopeuttamista, joka tarkoittaa myös minän muokkaamista sillä tavoin, että minä pystyy 

hyödyntämään ja näin myös voittamaan ulkoiset välttämättömyydet sisällyttämällä ne yk-

silölliseen näkemykseensä ja ilmaisuunsa. (Dewey, 2010, 340.) Tavoitteenani on, että 

omat tanssijan ja opettajan silmäni osaisivat avata tekstiin näkemistä ja ymmärrystä, joka 

sitten välittyisi lukijalle tekstin kautta. 

3.4. Aineistojen sisältö ja merkitys  

Halusin pystyä porautumaan syvemmälle tunnin tapahtumiin hyödyntämällä myös mesta-

riopettajan haastattelua sekä tunnin kulusta syntyvää ammatillista keskustelua. Tällaisella 

narratiivisella tutkimusmetodilla pyrin pääsemään lähelle tutkittavan opettajan kokemusta, 

hänen opetuksensa luomaa kokemusta oppilaille ja samalla myös havainnoimaan oman 
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kokemukseni kautta. Haastattelun jälkeen tarvitaan tutkijan omia analyyttisiä kysymyksiä, 

jotta aineisto antaa vastauksia tutkimuskysymyksille (Ruusuvuori, 2010, 9). Aineistojen 

litterointi sai minut ymmärtämään, että vuorovaikutus ilmenee aineistoissani hyvin moni-

puolisena. Jukka valitsi oppituntiensa aiheet vapaasti tietämättään tutkijan toiveesta tutkia 

kilpatanssin vuorovaikutusta.  

 

Tutkimuskysymykseni muotoutuivat prosessin aikana ja koin tärkeänä ymmärtää, mitä 

aineistosta nousi esiin. Tutkin ensimmäisiä muistiinpanojani tutkimuksen suunnittelun 

ajalta ja alkuvaiheessa halusin löytää vastauksia kysymykseen: Kuinka merkittävä vaiku-

tus on tanssinopettajan omalla taidolla, menestyksellä, opettaja-oppilassuhteella tanssin 

oppimiseen ja oppilaan elämänvalintoihin. Mielenkiintoni suuntautui myös mestariopetta-

jan praktiseen teoriaan ja taitoon sekä kulttuurillisten erojen vaikutuksen tutkimiseen tans-

sinopetuksessa. Aineistoa kerätessäni ja analysoidessani ymmärsin kuitenkin vuorovaiku-

tuksen kiinnostavan minua eniten. Rastas (2010, 82) painottaa, että lopullisten tutkimusky-

symysten valintaa ohjaavat sekä eri tiedonintressit että käytännölliset, aineiston määrästä 

ja laadusta johtuvat asiat. Ensimmäiset kysymykset, jotka esitin aineistolle olivat: Millaisia 

vuorovaikutuksen muotoja tunnilla esiintyy ja miten vuorovaikutus etenee?  

 

Jatkettuani tutkimusta ja videoidun materiaalin analysointia ymmärsin, että minun on mie-

tittävä eri vuorovaikutuksen piirteet uudelleen. Vuorovaikutus ilmenee tunnilla koko ajan 

monissa muodoissa. Jukan ja oppilaiden vuorovaikutuksessa oli suurimmaksi osaksi pääl-

lekkäinen verbaalinen, visuaalinen ja kinesteettinen vuorovaikutus, joita avaan luvussa 4. 

Jatkoin vuorovaikutuksen tutkimista keskittyen seuraamaan, millaisesta vuorovaikutukses-

ta oli kyse opetustilanteen etenemisen kannalta. Tästä pohdinnasta syntyi jako direktiivi-

seen ja reflektoivaan vuorovaikutukseen, joihin perehdyn luvussa 5. Direktiivinen vuoro-

vaikutus (5.1) ilmenee ohjaustilanteissa tai selkeissä ohjeen mukaan toimittavissa tilanteis-

sa. Reflektoiva vuorovaikutus (5.2) ilmenee Jukan pohtiessa oppilaiden tekemisestä ope-

tuksen etenemistä. Hän määrittelee ja valitsee tavoitteita sekä metodeja opetuksen aikana. 

Myös oppilaat pohtivat omaa tekemistään, toistensa tekemistä ja opettajan tekemistä, kuin 

myös hänen sanoittamaansa. Nämä molemmat sisältävät kokeilevaa vuorovaikutusta, jota 

esiintyy paljon esimerkiksi liikkeen kehittelyn kautta. Aineisto sisältää Jukan opetuksen ja 

praktisen taidon ajatuksia ja periaatteita (luku 5.3), jotka omaavat runsaasti kasvatukselli-

sia arvoja.   
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Lisäksi huomasin, että somaattinen vuorovaikutus voitaisiin nimetä yhdeksi vuorovaiku-

tuksen ilmentymäksi. Ylönen (2003c) puhuu tanssiterapiassa käytettävästä käsitteestä so-

maattinen vastatransferenssi. Tällä kuvataan sitä, miten kahden ihmisen välinen vuorovai-

kutus tapahtuu myös tiedostamattomalla tasolla, ruumiillisesti. (Ylönen, 2003c, 75-76.) 

Rajasin tutkimuksestani pois tämän parin osapuolten keskinäiseen vuorovaikutukseen kes-

kittyvän tutkimisen, koska se ei ole tutkimukseni päätavoitteena. Laji vaatii jo aloittelija-

vaiheessa eri sukupuolien välistä kanssakäymistä sekä toimimista yhdessä. Tämä saattaisi 

esiintyä lukijalle mielenkiintoisena erilaisten käyttäytymis- ja ajatusmallien tutkimuskoh-

teena, mutta päätin jättää tutkimatta sukupuolen vaikutusta toimintaan, koska se ei ollut 

tutkimukseni kannalta ratkaisevaa ja tutkimuksen alueena hyvin laaja ja itsenäinen. 

 

Tunnin aikana ilmeni paljon sanattomia eleitä toiminnoissa ja liikkeissä. Siksi päätin kir-

joittaa ne liikkeinä ja tekemisinä litteroinnissani. Näiden työkalujen avulla etsin näkyvää ja 

näkymätöntä kilpatanssiopetuksessa. Creswellin (2007) mukaan Richardson ehdottaa laa-

dullisessa tutkimuksessa mahdollisuuksia käyttää koodauksessa erilaisia nimityksiä kuin 

määrällisessä tutkimuksessa. Näistä esimerkkinä hän viittaa menetelmiin “procedures” eli 

etenemiset ja “findings” eli löydöt. Richardson myös painottaa yksityiskohtien tason tär-

keyttä, joka saa tutkimuksen eloon. (Creswell, 2007, 181-182.) Hanna (1987) toteaa, että 

tanssiminen on kokonainen viestintäsymboleiden kokoelma ja näin myös väline hahmot-

tamiseen. Tanssi voi herättää ihmisissä erilaisia tunteellisia vastauksia, välittömiä ja aisti-

tuntemuksellisia kokemuksia, koska on selvää, että tanssi ei välity kaikille samalla tavalla. 

(Hanna, 1987, 26.) Tämä rikkaus välittymisessä ei ole samaistettavissa, mutta tutkimuksel-

lani pyrin antamaan lukijalle välineitä ja nimityksiä noiden kokemusten ymmärtämiseen. 

 

Creswellin (2007) mukaan laadullisen tutkimuksen tekijät eivät yleisesti ottaen ole haluk-

kaita yleistämään tutkimuksensa tapausta toiseen tapausten eriävän sisällön vuoksi. Tutki-

mukseni voidaan sanoa viittavan “intrinsic case study” -menetelmään, jossa keskitytään 

itse tapaukseen sen epätavallisen ja uniikin luonteen vuoksi. (Creswell, 2007, 74.) Tutki-

mukseni avaa mahdollisuuden tutkia opettajan praktisen tiedon ja hiljaisen tiedon avaa-

mien valintojen vaikutusta opetuksen etenemiseen. Oppilaiden ymmärtäminen sekä aktii-

visuus ohjailevat tunnin kulkua.  

 

Costleyn (2010) mukaan fenomenologista lähestymistapaa yhdistetään usein haastattelu-

keskusteluihin. Fenomenologinen lähtökohta on voimakas lähestymistapa haluttaessa ym-
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märtää yksilön kokemusta, etsittäessä ihmisen toimintaan ja motiiviin johtavia syitä sekä 

haluttaessa ohittaa oletusten ja perinteisen viisauden turhaa painetta. (Costley, Elliott & 

Gibbs, 2010, 87.) Koen, että fenomenologinen lähestymistapa mahdollistaa tutkimuksen 

ainutlaatuisuuden ja kokemuksellisuuden esiintulon. En pyri vertaamaan tutkimuksen ti-

lanteita tai tuloksia vastaavanlaiseen tilanteeseen, oppituntiin tai opettaja–oppilas-

suhteeseen. Kiinnostukseni suuntautuu yleisemmin tällaisen vuorovaikutussuhteen ilme-

nemiin, joissa kehollisuus on laaja ja tärkeä osa toimintaa. Avaan tutkimuksen aineistoa 

kasvatustieteen teorian ja fenomenologisen lähestymistavan avulla. Vastaavantyyppisiä 

suhteita on tietysti olemassa maailmassa, mutta jokainen tällainen suhde on kuitenkin ai-

nutlaatuinen, koska ei ole olemassa hallitsevaa menetelmää, joka kertoisi, miten opetus-

suhteessa tulee edetä. Tutkimuksessani tutkittavaa kohdetta pyritään ymmärtämään mah-

dollisimman perusteellisesti sen omassa ympäristössä (Eskola & Suoranta, 1998, 18-19).  

 

Marland (1997, 6-8) toteaa, että praktinen teoria on aina osana käsitystä, jonka mukaan ne 

taidot ovat tärkeitä, jotka opitaan käytännössä. Työni taustalla on opettajan praktinen teo-

ria, mutta keskityn käsittelemään opettajan praktista tietoa tutkimuksessani. Hyry (2007, 

20) ymmärtää praktisen tiedon käytännön toimijan tietona, joka oppitunneilla näkyy eten-

kin vuorovaikutustilanteissa. Tanssitunneilla opettaja ja oppilaat ovat voimakkaassa vuo-

rovaikutuksessa. Opettajalle kehittyy kokemusta opetettavien asioiden välittämiseen tans-

sia opettaessaan. Tunnin tilanteissa tutkittava opettaja valitsee toimintatapansa, jotka pe-

rustuvat hänen hiljaiseen tietoonsa ja praktiseen teoriaansa ja videota katsellessaan hän 

kertoo, miten opetustilanteessa toimii ja mitä tunnin aikana tapahtuu. Hän selittää tunnin 

tapahtumia, opetuksen sisältöä ja syitä valinnoille, joten hän ikään kuin avaa henkilökoh-

taista teoriaansa, joka ohjaa hänen toimintaansa tunnin aikana. Opettajan praktinen teoria 

on hänen käytännön työtään ohjaava teoria, johon kuuluvat hänen käsityksensä ihmisestä, 

oppimisesta ja tiedosta (Hyry, 2007, 20). 

 

Ruusuvuori (2010, 16) toteaa, että tutkimusongelmasta ja aineistoon tutustumisesta nouse-

vat analyyttiset kysymykset on syytä muotoilla avoimiksi, mitä ja miten -kysymyksiksi. 

Haastattelussa kannustin Jukkaa kertomaan täysin vapaasti tunnin tapahtumista. Rohkaisin 

häntä tarkentamaan ajatuksiaan lisäkysymysten avulla. Hyvärinen (2010, 96) viittaa haas-

tattelukertomuksen ongelmaan, jossa haastateltava saattaa pohtia, onko kerrottu riittävän 

kiinnostavaa haastattelijan kannalta. Haastateltavani ei varmasti epäillyt aiheiden kiinnos-

tavuutta vaan pikemminkin, käsitteleekö hän aiheita haluamallani tavalla. Haastattelijana 
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pyrin asemoimaan haastateltavan kokeneemman asiantuntijan asemaan, jotta hän uskaltaisi 

ilmaista ajatuksensa ilman, että hakee niille hyväksyntää minulta kollegana tai tutkimuk-

sen objektiivisuuden arvoa laskevasti läheisenä ihmisenä. Jokainen asemointiakti on kaksi-

suuntainen, jossa kummakin osapuolen on hetkellisesti omaksuttava tilanteen mukainen 

roolinsa yhteisesti suoritettavan teon loppuunsaattamiseksi (Pöysä, 2010, 153-154).  

 

Hyvärisen (2010) mukaan syvät kertomukset liikkuvat aina toteutuneen ja mahdollisen 

välimaastossa. Hyvärinen viittaa myös Bruneriin, joka muistuttaa, että hyville kertomuksil-

le on ominaista rinnakkaisen eli subjunktiivisen ulottuvuuden läsnäolo. (Hyvärinen, 2010, 

97-98.) Tutkijana koin, että mestariopettaja ei kertonut vain tästä yksittäisestä tapauksesta 

vaan hänen kerronnallisuutensa sisälsi paljon tietoa ja kokemusta muista mahdollisista 

vastaavista tilanteista. 

 

Aineistoni muodostaa tapaustutkimuksen, jossa oman alansa mestariopettajan haastattelul-

la ja narratiivisella lähestymistavalla voidaan lähestyä erityistä opetus- ja vuorovaikutusti-

lannetta. Inhimillinen toiminta on merkityksellistä ja aineistoja analysoidessa opettajan 

omat käsitykset ja tulkinnat ovat olleet tärkeässä asemassa. Merkityksen ymmärtäminen 

edellyttää aina edeltävää ymmärtämistä, jolloin voidaan sanoa ymmärtämisen tapahtuvan 

hermeneuttisessa kehässä (Raatikainen, 2004, 111). Tutkimuksen opettaja toimii myös 

oman toimintansa ja tutkimuksen aineiston tulkitsijana yhdessä tutkijan kanssa. Tutkijana 

olen vastuussa lopullisesta raportoinnista ja tutkimuksessani olen mukana koko persoonani 

voimalla, jolloin arvomaailmani on yhteydessä siihen näkemykseen, jonka muodostan 

tutkittavasta ilmiöstä (Syrjälä & Numminen 1988, 118). Tanssinopettaja voi käyttää ko-

kemuksiaan työnsä kehittämiseen, mutta myös muiden tanssinopetuksen ymmärtäminen ja 

kokemusten havaitseminen voivat auttaa oman työn ja valintojen kehittämistä.  
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4. PEDAGOGISEN VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT 

KILPATANSSIN YKSITYISOPETUKSESSA 

Tässä luvussa avaan opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta ja sen ilmenemistä kilpatans-

situnnilla mestariopettajan ohjauksessa. Keskityn tarkastelemaan opettajan ja oppilaiden 

välistä pedagogista vuorovaikutusta. Tutkimuskohteen ymmärtämiseksi pidän tärkeänä 

erityisesti opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutusta opetuksenkul-

kuun. Kuitenkin tutkiessani vuorovaikutuksen muotoja ja esiintymistä tutkimustilanteessa 

joudun osittain kuvaamaan oppilaiden välistä vuorovaikutusta selittääkseni tunnin tapah-

tumia opettaja-oppilassuhteen kannalta. Vuorovaikutusta tapahtuu kolmella eri ulottuvuu-

della: 1) opettajan ja yksittäisen oppilaan, 2) opettajan ja parin sekä 3) parin osapuolten 

kesken. Lisäksi vuorovaikutus on verbaalista, visuaalista ja kinesteettistä.  

 

Avaan ensin tanssitunnin sisältöä ja mestariopettajan toimintaa luvussa 4.1. Analyysini 

tuloksena olen jakanut vuorovaikutuksen kolmeen eri alalukuun seuraavasti: 4.2 Verbaali-

nen vuorovaikutus, 4.3 Visuaalinen vuorovaikutus ja 4.4 Kinesteettinen vuorovaikutus. 

Jokaiseen lukuun olen koonnut tunnin aikana toistuvia teemoja ja luokitellut ne alaluvun 

osoittamaan vuorovaikutuksen ilmenemismuotoon kuuluvaksi. Joissakin tunnin tilanteissa 

siirtyminen eri vuorovaikutuksen muodosta toiseen on nopeaa ja päällekkäistä. Tästä syys-

tä kaikissa tutkimuksen tilanteissa vuorovaikutuksen erotteleminen ei olisi mielekästä, 

mutta tutkimuksen kannalta se antaa mahdollisuuden tunnin vaiheiden syvempään tarkas-

teluun ja erotteluun sekä esimerkiksi joidenkin toistuvien teemojen ryhmittelyyn.  

4.1. Tanssitunnin sisältö  

Tunti alkaa oppilaiden tervehtiessä opettajaa ja heidän tapansa lähestyä toisiaan kertoo 

suhteen läheisyydestä kaikkien kolmen välillä. Tervehtimiseen kuuluu halaus, pieni suuk-

ko ja sanallinen ilmaisu, joka paljastaa jälleennäkemisen ilon. Videon ja tutkijan läsnäolo 

lisää sopimuksesta huolimatta aluksi jännitystä, mutta kaikki keskittyvät tunnin aloittami-

seen tutkijan pyytäessä heitä olemaan huomioimatta hänen ja kameran läsnäoloa. Molem-

milla tanssitunneilla käydään aloituskeskustelu, jonka aikana määritellään tunnin aihe. 

Ensimmäisellä kerralla keskustelu on opettajajohtoinen ja sisältää palautteen parin kevään 

kehityksestä. Oppilaat osallistuvat keskusteluun vastaamalla opettajan esittämiin kysy-
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myksiin ja opettaja esittää jatkokysymyksiä sekä tarjoaa ajatusmalleja askarruttaviin miet-

teisiin. Toisella kerralla opettaja toivoo parin kertovan tuntemuksistaan kilpailun jälkeen, 

ja tunnin aihe valitaan antamaan vastauksia esille nousseisiin mietteisiin. Molemmissa 

aloituskeskusteluissa samoin kuin tuntien päätöskeskusteluissa opettaja kertoo mahdolli-

suuksista ja käytännön toteutusmalleista, kuinka pari voisi hyödyntää tai etsiä opeteltavaa 

asiaa keskinäisissä harjoituksissaan. 

 

Tutkimuksen tunneilla opettaja keskittyy opastamaan paria heidän koreografiansa kautta. 

Opetus suuntautuu molemmille oppilaille yhtäaikaisesti, vaikka tuntien aikana on erotetta-

vissa osioita, joissa opettaja keskittyy vuorotellen mies- tai naispuoliseen oppilaaseen. 

Tunnin aikana edetään yksityiskohtien kehittämisestä kokonaiseen suoritukseen ja musii-

kin tahdissa tanssimiseen. Tekemisessä vaihtelevat yksilön suoritukset, opettajan kanssa 

tanssitut osuudet sekä parin yhteiset tanssiosuudet. Tanssiotteesta ja koreografian kohdasta 

toiseen eteneminen tapahtuu hyvin luontevasti, ja tunnelma tuntien aikana on hyvin inten-

siivinen. Tanssiosuuksissa esiintyy erilaisia rytmejä, ja samaa liikettä kokeillaan välillä 

vaihtelevilla ajoituksilla ja nopeuksilla.  

 

Tunneilla tapahtuu toistoja vaikeammin opittavien asioiden parissa, mutta myös asioiden 

yhdistelemisen tuottamaa nopeaa etenemistä, jossa oppilaat käyttävät hyväkseen jo oppi-

maansa. Bransford (2004, 25) puhuu aktiivisesta oppimisesta, jossa oppilas tunnistaa, mil-

loin ymmärtää ja milloin tarvitsee lisää tietoa. Oppilaat arvioivat omaa suoritustaan tutki-

mustunnilla sekä kehollisesti tekemisen kautta että myös näyttämällä opettajalle ja pyytä-

mällä vastauksia kysymyksiinsä. Opettaja tarkkailee heidän etenemistään ja tarkentaa oh-

jeitaan tai kannustaa suorituksia joko sanallisesti tai kehollisesti. Formatiivisessa arvioin-

nissa seurataan missä vaiheessa oppilaat ovat jäsentymättömästä jäsentyneeseen ajatteluun 

johtavassa “kehityskäytävässä” (Bransford ym., 2004, 25-30). Tämän avulla opettajat voi-

vat suunnitella opetustaan tai seurata oppilaiden etenemistä. Tällainen arviointi auttaa op-

pilaita näkemään edistymisensä ja opettajaa tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat. 

 

Uusikylä (2007, 120) jakaa opetustavat kolmeen pääryhmään, joita opettajakeskeisen ope-

tustavan lisäksi ovat oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset opetustavat. Tutkimuksen 

opettajan tapa ohjata oppilaat yksilölliseen työskentelyyn tunnin aikana on oppilaskeskeis-

tä. Oppilaskeskeistä on myös parin työskentely yhdessä kokeillen. Tällaisia tilanteita esiin-

tyy tunnilla toistuvasti, kun oppilaat opettajan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kokeile-
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vat tanssien harjoiteltavaa aihetta. Kilpatanssin opetuksessa käytetään usein ilmaisua “two 

become one” eli “kahdesta tulee yksi”.  Tavoitteena on muodostaa kahden tanssijan väli-

nen harmonia. Kyseessä ei ole kahden ihmisen liikkuminen identtisesti vaan harmonisesti 

siten, että parin osapuolten mahdollisesti hyvin erilainenkin toisiaan kehollisesti kuuntele-

va tanssisuoritus hioutuu yhteen. Jukka kuvaa harmoniaa yhteensopivuutena. 

          Ei samanaikaisuutta, ei samanlaisuutta, ei samankaltaisuutta, ei sitä, että kaksi 

osapuolta näyttää samalta. Nimenomaan tekevät yhteistä tuotosta, mutta se syn-

tyy monesta eri elementistä ja niitä elementtejä tuottaa kaksi henkilöä, jotka te-

kevät sen niin, että se sopii yhteen.  

         (H, 24) 

 

Tunnin tilanteissa Jukka hallitsee sanallisesti suurinta osuutta tapahtuneesta dialogista. 

Jaak ilmaisee itseään toiseksi eniten olemalla aloitteellinen esimerkiksi kertoessaan opetta-

jalle, minkälaisia kokemuksia parilla oli ollut kilpailutilanteissa. Taina osallistui sanallises-

ti vähiten tunnin keskusteluihin, mutta hän on voimakkaasti läsnä kehollisesti koko ajan 

reagoimalla sekä Jukan että Jaakin liikkumiseen ilman viivettä tai kysymyksiä. Tätä ilmai-

sevat välittömät tanssiotteiden muodostamiset tai koreografian kohdan tunnistamiset, joista 

kerron enemmän luvussa 5. Sanallisissa osuuksissaan Tainan lauseet ovat lyhyet ja suoraan 

aiheen ytimeen liittyvät toisin kuin Jaakin, jonka sanojen väleissä kuuluvat välillä ajatuk-

sen ääriviivat. Jaak prosessoi liikkeen etenemistä mielikuvassaan, ja puhe etenee hypähdel-

len, mutta silti ymmärrettävästi hänen parilleen ja opettajalle, kuten seuraava sitaatti tun-

nilta osoittaa. 

         Jaak: So she would then do more, or she is more sure about what she is doing, or 

going, so it’s not always like she has to stay late and I go forward and then we 

are like that (Jaak näyttää käsillään portaittain tapahtuvaa liikesarjaa).  

         Taina: And I can use it many places…everywhere. 

         Jaak: And in timing.  

         (T2, 10) 

 

Opettaja johtaa keskustelua esittäen kysymyksiä, ja Jaak tuo esiin parin yhteisiä ajatuksia 

ja harjoittelussa esiin tulleita ratkaisemattomia ongelmia tai mietteitä. Esimerkiksi ensim-

mäisen kuvatun tunnin alussa Jaak ilmaisee tuntemuksiaan kilpailutilanteessa. Opettaja ja 

Jaak jatkavat keskustelua tämän pohjalta ja opettaja toteaa, että on tyytyväinen Jaakin löy-

täessä vartalon muodon voiman. 
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         Jaak: The one thing… I didn’t think about it so much, but the week after Tallinn 

comp, that every time we go and dance these places in Cha Cha Cha, the begin-

ning, every time we go here (alkaa liikkua), I feel like I should stay here, be 

here, because when I start moving, then it looks more certain, or exact.  

Jukka: This is actually a good revelation that you find the power of the shape. 

          (T1, 4) 

Aloituskeskustelun ja parin esittämien sanallisten sekä fyysisten kysymysten pohjalta al-

kaa muodostua yksi tunnin opetuksen pääaiheista. Tunnin aikana keskitytään etsimään ja 

toteuttamaan vartalon muodon voimaa. Tunnin teemaa käsitellään tutkivan ja ymmärtävän 

oppimisen metodein. 

 

Uusikylä (2007) puhuu aktiivisesta oppimisesta, jossa opettaja tarkkailee, millaisten stra-

tegioiden avulla oppilaat voivat arvioida ymmärtämystä annetusta opista, mitä todisteita he 

tarvitsevat uskoakseen ja kuinka he luovat sekä testaavat omia teorioitaan. Opettaja etsii 

juuri voitettavissa olevia vaikeuksia eli tehtäviä, jotka ylläpitävät ja haastavat kiinnostuk-

sen, mutta eivät liian vaikeita lannistaen oppilaan. Uusikylän mukaan opetus on opettajan 

ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, mutta vastuun opetustapahtuman kokonaisuudesta 

kantaa aina viime kädessä opettaja. (Uusikylä, 2007, 25.) Tanssinopetuksessa haasteiden 

luomisessa tulee huomioida sopivan tason valinta taidollisesti, tiedollisesti ja myös tunne-

tasolla. Taito ei kehity ilman haastavampien tehtävien asettamista harjoiteltavaksi, mutta 

tanssijalle ja varsinkin kilpailijalle itsetunnon kehittyminen sopivien haasteiden kautta on 

samalla tärkeää. Opettajilla täytyy oikeanlaisten haasteiden laatimisen edellytyksenä olla 

käsitys oppilaiden tiedosta, taidoista ja kiinnostuksen kohteista (Bransford ym., 2004, 38-

40).  

 

Uusikylä (2007, 119) korostaa oppilaiden autonomiaa, jolla hän viittaa siihen, kuinka pal-

jon oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen kulkuun. Suurempi autonomia opetuk-

sessa antaa todennäköisesti oppilaille lisämotivaatiota, koska se ottaa heidän yksilöllisyy-

tensä huomioon. Mestariopettajan yksityistunnilla on mahdollisuus keskittyä oppilaiden 

kehontietoisuuden voimistamiseen, jolloin parin yhteinen suoritus voi myös kehittyä. 

Kilpatanssivalmennuksessa voidaan joskus ajautua liian suorituskeskeiseen valmentami-

seen, jossa harjoiteltavaksi nostetaan pelkästään kilpailutilanteeseen sidonnaisia, tuloksia 

hetkellisesti parantavia tehtäviä unohtaen kilpailijoiden haasteellinen ja etenevä taidollinen 

kehitys. Vastuullinen opettaja ohjaa oppilaita kiinnostumaan tavoitteista, jotka edistävät 
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tanssitaitoa. Tanssija haluaa tunnistaa liikkeitä ja oikeaoppisia tapoja liikkua tanssiessaan. 

Kilpatanssi perustuu tarkasti määriteltyyn tekniikkaan sekä vakio- että latinalaistanssien 

osalta. Kilpailujärjestelmä tukee opetuksen etenemistä loogisesti ja kehittelyn kautta. 

Tanssi yleisesti ottaen on monimuotoista, mutta jokaisen tanssin erikoistekniikka ja me-

kaaniset pyrkimykset luovat kyseisen tanssilajin muodon. Klemolan (2004) mukaan liik-

keen perusharjoittelu on imitaatiota ja toistoa, jossa päämääränä on toistaa liike niin kuin 

se on näytetty. Kehollisen taidon oppimisprosessissa on aina myös jotakin yleistä, sillä 

monet taidot sisältävät perustekniikan, josta voidaan edetä taidon korkeammille tasoille. 

(Klemola, 2004, 76-97.) 

 

Kilpatanssijan kehontietoisuus eli proprioseptinen tietoisuus aktivoituu ja kehittyy tanssit-

taessa parina jo ensimmäisistä askelista lähtien. Klemola (2004) jakaa propriseption kah-

teen osa-alueeseen, jotka hän nimeää kehon kaavaksi ja kehon kuvaksi. Kehon kaava on 

fyysinen perusta intentionaalisessa toiminnassa, joka kannattelee kehon asentoja ja liikkei-

tä. Kehon kuva on kehontietoisuuden perusta, joka auttaa liikkeen hallitsemisessa ja oppi-

misessa kokemuksellisen ulottuvuutensa ansiosta. (Klemola, 2004, 82-85.) Opettajan on 

tärkeä muistaa, että jokainen oppilas käy läpi oman yksilöllisen oppimisprosessinsa, sillä 

jokainen lapsi ymmärtää asiat henkilökohtaisella tavallaan (Manen, 1991, 77). Sisäiset 

tuntemukset voivat olla tiedostamattomia, mutta ne ovat myös väistämättömiä, koska kaksi 

vartaloa liikkuu niin lähekkäin.  

 

Van Manen (1991, 110-113) puhuu opettajasta, joka on herkkä aistimaan oppilaiden tun-

nelman ja dynamiikan astuessaan luokkahuoneeseen ja hänen toimintansa ohjautuu ope-

tuksessa erityisesti juuri sen tilanteen vaatimalla tavalla. Tunnin aikana opettelun ja kokei-

lujen jälkeen oppilaat pyrkivät mallintamaan opettajalle kokonaisen suorituksen opetelta-

vasta kohdasta. Yhteistoiminnallista muotoa esiintyy tunnin hetkissä, joissa opettaja ja pari 

käyvät opetuskeskustelua. Tunnin alussa Jukka haluaa kuulla parin ajatuksia omasta suori-

tuksestaan ja kysymyksiä koskien harjoiteltavia asioita. Opettaja ohjaa kysymyksen asette-

lullaan parin kertomaan ajatuksiaan sen hetkisestä tilanteesta tai toiveistaan tunnilla käsi-

teltäväksi asiaksi. Pari ei välttämättä osaa ilmaista asiaansa tarkasti, mutta opettaja valitsee 

puhutusta ja näytetystä tunnille ajankohtaisimman aiheen. 

          Mutta, että siinä tunnin alussa käydään kuitenkin keskustelu siitä, että missä 

tällä hetkellä ollaan menossa. Silloin me lähdetään heidän voimakkaasta sisäl-
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töpyynnöstä ikään kuin liikkeelle, tai sitten niin, että he ovat esimerkiksi valmiita 

tanssimaan ja näyttämään, että tässä mennään tällä hetkellä. 

         (H, 3)   

 

Mestariopettaja voi keskittyä oppilaiden perusliiketaidon syventämiseen tai koreografian 

yksityiskohtaiseen tulkitsemiseen. Tavoitteena on nostaa parin yhteistä suoritustasoa ja 

vahvistaa heidän kykyään harjoittaa taitoaan myös itsenäisesti. Opettaja esittää kysymyk-

set aluksi avoimena pyytäen oppilaita kuvaamaan sen hetkisiä tuntemuksiaan tanssista tai 

arvioimaan omaa tanssisuoritustaan, jolloin oppilaat avaavat keskustelun valitsemastaan 

aiheesta. 

          Hyvä opettaja hahmottaa sen oppilaan tilanteen. Eikä lähde koskaan opetta-

maan   vain omasta itsestään käsin, vaan nimenomaan näkee sen, kuka se on se 

oppilas, millä tasolla se oppilas liikkuu, ja sitten pystyy hahmottamaan sen parin 

mahdollisuudet, potentiaalin ja… ja osaa viedä niin kuin sopivasti ja sopivalla 

vauhdilla sitä asiaa niin paljon eteenpäin, että se pari tuntee, että on haastetta, 

mutta ei liikaa vaikeutta missään vaiheessa.  

         (H, 4)   

 

Kuvatulla tunnilla Jukka haluaa esimerkiksi keskustella parin kilpailuihin valmistautumis-

tavasta ja hän aloittaa pyytämällä paria kertomaan omista ajatuksistaan edellisen kilpailun 

suorituksesta. 

Tell me your verdict, personal verdict from the Finnish. 

 (T1, 1)  

Keskustelun edetessä opettaja tarkentaa kysymyksiään ja johdattelee oppilaita joko opittu-

jen tai opittavien asioiden äärelle. Välittävä opettaja hyväksyy niin omat kuin oppilaiden-

sakin tunteet oleelliseksi osaksi opetusvuorovaikutusta (Viskari, 2003, 170). Opettaja myö-

täilee oppilaan vastauksia ja tekee jatkokysymyksen, jolla johdattelee parin puhumaan 

yksityiskohtaisemmin esille tulleesta aiheesta. 

 

Vuoropuhelun jälkeen opettaja kokoaa yhteen käydyn keskustelun. Oppilaat ja opettaja 

sopivat yhdessä, että viimeinen rankka harjoitus on kaksi päivää ennen varsinaista kilpai-

lupäivää. Toiseksi viimeisenä päivänä ennen kilpailuja pari tekee kevyemmän harjoituksen 

ja kilpailua edeltävänä päivänä keskittyvät henkilökohtaisin tavoin sekä fyysisesti että 

mentaalisesti kilpailuun. Viimeisenä päivänä ennen kilpailuja pari joutuu usein matkusta-
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maan kilpailupaikalle, ja valmistautuminen pitää yhdistää matkustuspäivän tapahtumiin. 

Tällaisen huippuparin kohdalla se tarkoittaa usein lentämistä ulkomaille ja lisäksi mahdol-

lisia automatkoja kohteessa. Oikeanlaisen vireen ja “kilpailunälän” kasvattaminen on 

olennainen osa kilpailuihin valmistautumista. Opettajan ja oppilaiden tulee etsiä yhdessä 

parille parhaiten sopiva tapa valmistautua kilpailuihin. Mestariopetus tähtää siihen, että 

tanssija tunnistaa kehollisen ja mielellisen olotilan, jotta valmistautumissuunnitelma tukee 

oikein ajoitettua valmiustilaa. Jukka kannustaa paria kuuntelemaan kehojensa tuntemuksia 

ja luottamaan niihin.  

I think you listen to your body and you learn to listen to it more and… the hun-

ger is more important thing now since you have had a long season and you have 

been dancing a lot. That shows the power of planning. 

         (T1, 2-3) 

 

Tunnin aikana on havaittavissa Jukan ja Jaakin innostunutta päällekkäin puhumista. Jois-

sakin kohdin Jukka haluaa ohjata oppilaiden ajatuksia kesken näiden puheen tai tekemisen, 

koska he keskittyvät huomioimaan hänen mielestään tarpeetonta. Hän haluaa selkeästi 

suunnata ja alleviivata tekemisestä tärkeän olennaisen tai sen olennaisen, joka johtaa uu-

den oppimiseen. Hän esimerkiksi sisällyttää kysymyksiinsä teknisiä tai musiikillisia kysy-

myksiä (timing/ajoitus, shape/muoto), joihin oppilaat vastatessaan hahmottavat, mitä hei-

dän pitää fyysisesti muuttaa. 

         Jukka: Is that the normal you used to do there or is that like it used to be? Or?  

         Taina: Yes, something like that, I was doing this more like this and now I doing 

more.  

Jukka: So tell me Jaak, what was this suggestion of timing that you just men-

tioned, how did you want to do the timing?  

Jaak: Timing was the same, but the shape was like, you did the shape already 

here, but I went more straight onto this one and now shape more. So the shape 

would start later, ok?  

         Jukka: Try it! 

         Jaak: Like late?  

         Jukka: Yes, later and quicker.  

         (T2, 15-16) 
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4.2. Verbaalinen vuorovaikutus  

Yksityistunnin aikana tapahtuu jatkuvaa verbaalista vuorovaikutusta mestariopettajan ja 

oppilasparin välillä. Se ilmenee Jukan antaessa ohjeita, kysellessä oppilailta sekä myös 

kannustaessa paria kokeilemaan ja tuntemaan tekemäänsä. Olen nimennyt nämä kuvailevat 

ilmaukset seuraavasti: rytmilliset sanat, aksentoiva ja kommunikoiva korostus, meditatiivi-

nen ohjeistus, ja yhteiset ilmaukset. Samalla avaan tunnin tilanteita kertomalla, kuka ver-

baalista ilmaisua milloinkin käyttää.  

 

Jukka käyttää paljon äänteitä rytmittäessään parin suoritusta. Olen nimennyt tämän sanalli-

sen vuorovaikutuksen ilmenemisen muodon rytmillisiksi sanoiksi. Tarkempia, teräviä liik-

keitä haluttaessa hän selvästi korostaa ja valitsee lyhyitä, napakoita äänteitä, kuten ti da ti 

daa, ti da ti daa, ti da. (T2, 6) Kun Jukka rohkaisee paria jatkuvampaan, sulavampaan tai 

rotaatiomaisempaan liikkeeseen, äänteet muodostuvat syvemmiksi ja venyvämmiksi, josta 

esimerkkinä tsum tsu tsum tsum tsu tsu. (T1, 6) 

 

Tunnin alkuosassa käytetty äänne pysyy harjoitetussa osassa aina samantyyppisenä. Lop-

putuntia kohti äänteet alkavat muokkautua harjoitetun jakson sisälläkin. Äänteiden käyttö 

seuraa  selvästi opitun kehittymistä. Liikkeen kehittyessä myös Jukan äännerytmitys muut-

tuu koko ajan enemmän musiikinomaiseksi sävy- sekä painotusvivahteineen. 

          Dance it again, jat tat daa da jat tat da daa, ta da taa tiki taa ditaa, ta ta ka 

da! Ba ja di taa, bu bu bum buu, bu bu bu bum bu bubu bum.  

         (T2, 7)  

Äänteet korostavat liikkeen muotoja ja rytmiä aina kyseisen koreografian osan aikana, 

jolloin äänteet korostavat jokaisen liikkeen erillisiä ominaisuuksia.  

          Run, run, run, Sa-am ba Walk and a shape change da da. 

          (T2, 5) 

 

Rytmillisten sanojen sisällä ja myös liikkeen muotoa ilmaisevissa sanoissa Jukka käyttää 

äänellistä korostusta. Olen nimennyt tämän aksentoivaksi korostukseksi. Jukka saattaa 

painottaa esimerkiksi pidempään kestävää iskua, jolloin parin tulee pystyä pysymään sen 

hetkisessä liikkeessä kauemmin, tai hän aksentoi voimakkaasti äänellä liikettä, jonka hän 

haluaa pysähtyvän nopeasti. Pehmeälle liikkeelle Jukka antaa äänellisesti pehmeyttä koros-

tavan sävyn, josta hyvänä esimerkkinä kokonaisten sanojen ja rytmillisten sanojen sekoi-
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tuksessa esiintyvät äänelliset korostukset. Jukka vaihtelee sanoja ja äänteitä liikekohtaises-

ti:  

         Grounded, soft tsu tsu TA… (Pari kokeilee samaa liikettä uudestaan, Opettaja 

antaa liikkeelle rytmiä musiikillisilla äänteillä korostaen pysähdyksen kohtaa 

aksentoimalla äännettä, pari tekee monta onnistunutta suoritusta peräkkäin).  

         (T1, 11) 

 

Tunnin aikana esiintyy myös sellaista äänellistä korostusta, jolla Jukka pyrkii välittämään 

kokonaissuoritukseen liittyvää tietoa parin liikkuessa hänen ilmaisunsa mukaan. Hän ei 

laske liikettä tai askelia vaan käyttää iskun tai liikkeen kestoihin sitoutuvaa ääntelyrytmi-

tystä. Äänteet vaihtelevat harjoitettavalle kohdalle sopiviksi. Äänteiden käytössä on sel-

västi merkitystä liikkeen korostukseen tai nopeuteen. Äänteiden valinta vaikuttaa olevan 

sidoksissa haettavan liikkeen tyyliin. Kun harjoiteltava asia alkaa muotoutua enemmän 

tanssiksi, ääntelyssä alkaa kuulua vielä enemmän musiikillisia rakenteita, kuten esimerkik-

si chorus, joka sisältää kahdeksan iskun jakson tällä tunnilla harjoiteltavassa tanssissa. 

Tällaiset ilmaukset olen nimennyt kommunikoivaksi korostukseksi. Niillä Jukka pyrkii 

välittämään muutakin tietoa kuin yksittäisen askeleen tarvitsemaa liiketietoutta. Tällainen 

liikkeen rytmittämiseen liittyvä keskustelu korostaa sanoilla kommunikoinnin tärkeyttä 

tunnin aikana. Jaak ja Jukka keskustelevat rytmittämällä iskuja liikkeen kera:  

Jaak: This was because we did before like five and six, seve-en eight and one, 

now we come out on eight and one, so I changed the feet. 

Jukka: SevenEIGHT, one, I think probably slow eight, into sevenEIGHT and 

one. 

         (T2, 17)  

 

Jukka käyttää myös paljon toistuvaa päälausetta, joka sisältää tiedon siitä, mitä oppia hän 

erityisesti haluaa välittää. Olen nimennyt tämän meditatiiviseksi ohjeistukseksi. Tästä esi-

merkkinä yksi lauseista, joka liittyy tunnin pääaiheeseen eli vartalon muodon ja kehyksen 

säilyttämiseen miehen osalta. Tanssiopetuksessa käytetään usein raami -ilmaisua kehys -

sanan sijaan. Miehen tulee antaa tämän kehyksen hengittää mahdollistaen naiselle liikkeen 

jatkamisen tunteen.  

You are coming forward with that strong frame… not to collapse into the frame, 

but to allow it almost to breath.  

(T1, 14) 
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Jukka laatii lauseen, jota toistaa parin tehdessä tai kuunnellessa, ikään kuin sanat muuttui-

sivat tekemisen rytmiksi. Tämä lause lyhenee yhden sanan toistoksi, jolla Jukka ikään kuin 

saattaa oppilaat sanallisesti perille. Sanat toimivat liikkeen rytmittäjinä.  

         Here, here, here, here, here…. YES! (Taina ja Jaak jatkavat vapautuneesti seu-

raaviin kuvioihin).  

         (T2, 17) 

 

Liikkeen suunta voi helposti olla sellainen tanssin oppimisen tekninen osatekijä, jossa yk-

silö tai pari ei uskalla kokeilla tai ei hahmota, kuinka kauan liikkeen suuntaa voi jatkaa 

ennen kuin on vapautettava seuraava suunta. Tällä liikkeen suunnan voimistamisella voi-

daan usein lisätä liikenopeutta ja liikelaajuutta, jotka molemmat ovat tanssijan taitoja ko-

rostavia elementtejä. Van Manen (1991, 196-198) toteaa, että pedagogisesti tahdikas opet-

taja elävöittää ja vahvistaa oppilaan tekemisen ihmettä. Jukka vaatii toistamalla, ikään kuin 

hypnotisoimalla Tainan jatkamaan liikkeen suuntaa, jotta hänen vapauttaessaan seuraavan 

suunnan eli vaihtaessaan suuntaa saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri ajoituksellinen 

tehostus puolten vaihdossa. Samalla hän rytmittää liikettä ja nähdäkseni myös meditatiivi-

sella vaikutuksella ikään kuin porautuu oppilaiden sisimpään, jotta nämä uskaltaisivat ha-

kea liikkeeseen syvyyttä ja jotta suoritusta ehkä heikentävät ajatukset poistuisivat mielestä. 

You will dance really nearly a delay forwards here with your leg and leave your 

head… direct your eyes along here, this way, so we get a longer circle around, 

open eyes, no, no, no look here, this way, you lower your eyes, look I am your 

target, look this way, here, although you start that leg, and you leave your face, 

look here, yeah, and then very late.  

(T2, 17) 

 

Mestariopettaja käyttää opetuksessaan ja ohjeissaan lajiteknisiä nimityksiä ja liikkeen il-

maisuja. On olemassa teoksia, joissa vakioidut perusvuorot ja niiden jalka- sekä liiketek-

niikka ovat kirjattuina. Kuvioiden tai liikkumistapojen englanninkielisten nimitysten käyt-

tö luo opettajalle ja oppilaille yhteisen kielen, joka sisältää hetkessä ymmärrettyjä yhteisiä 

ilmauksia. Tämän avulla hän saa oppilaat tunnistamaan tutun liikkeen ilman viivettä, jol-

loin voi tapahtua nopeaa siirtymistä etsimään sille koreografian kohdalle sopivaa ilmaisu-

kieltä tai variaatiota tunnistetusta perusliikkeestä. Seuraavassa on lause, jossa Jukka käyt-

tää liikkeiden nimiä ja teknisin termein ilmaisee käytettävän ajoituksen sekä tekniset vaa-
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timukset askelille ja vartalolle, luottaen, että oppilaat tunnistavat vaadittavat yksityiskoh-

dat yhteisten ilmausten avulla. 

Promenade Run, Samba Walk. I think if that was a really strong 3/4-¼-1 -timing, 

also the strong pull, like a slip action of the foot, in the end, and dance it with 

very strong tilt forward, tilt back and then the heavy one, heavy full beat, with 

very late exit (Opettaja näyttää liikettä koko ajan samalla osoittaen käsillään, 

mistä liike syntyy vartalossa. Naisoppilas ja miesoppilas harjoittelevat molem-

mat yksin samanaikaisesti). You have one and a two and a, very late exit, so we 

sell that as a very strong part, different look to anything else.  

(T2, 4) 

 

Tasokkaassa huippuparin opetuksessa sekä opettajan että oppilaan tulee hallita lajin tekni-

set ilmaisut ja kuvioiden nimet. Asiantuntijuus mahdollistaa tilanteiden ennakoinnin, ja 

asiantuntijan  joustava, usein teoreettiseen tietämykseen perustuva toiminta luo paremman 

pohjan toiminnan suunnittelulle (Hakkarainen, 2004, 120). Jukka ohjaa oppilaita tunnista-

maan peruskuviot varioidusta koreografiasta, vaikka peruskuvio ei ilmenisikään kokonai-

sena. Jokaisella tanssilla on myös kyseisen tanssin rytmiin sidottu karaktäärinen liikekieli. 

Tutkimustilanteen tanssissa, sambassa yksi tällaisista hallittavista asioista on esimerkiksi 

jousto- eli bounce-liike, jota käytetään sambassa vuorosta riippuen vaihteleva määrä tai ei 

ollenkaan. Tätä perusliikettä ja peruskuvioita voidaan verrata soitonopetuksessa harjoitel-

taviin asteikkoihin tai sormikuljetuksiin. Aivan kuten asteikot seuraavat soittajan mukana, 

seuraavat tietyt liikkeet tanssijan mukana aina ja vaativat jatkuvaa ja kehittyvää hiontaa.  

 

Tällaisten lajissa nimettyjen yhteisten sanojen käyttö on osa tunnin kulkua, mutta tunnin 

aikana mestariopettajan ja parin välillä ilmenee heidän aikaisemmilla kohtaamisillaan syn-

tyneitä yhteisiä ilmauksia. Näistä esimerkkinä on ilmaus, jolla Jukka pyytää useissa koh-

dissa oppilaita “ankkuroimaan” itsensä. Ankkuroimalla itsensä liikesuuntaa vastapäiseen 

tulosuuntaan tanssija pystyy vapauttamaan liikemuotoaan tai painoaan. Tämän avulla tans-

sija pystyy esimerkiksi nopeampiin vauhdinvaihdoksiin sekä luomaan dynaamisia keholli-

sia ilmaisuja.  

So therefore coming up from the arm will kill whole process of feeling 

weight…the elbow very much in front of you, then reach from there, this is your 

length, this is were your anchor is.  

(T1, 12) 
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Hannan (1979, 39) mukaan kommunikointi ilmenee vertauskuvien eli symbolien kaut-

ta ja nämä ovat väline yhteyksien ja konseptien luomiseen. Opetustilanteessa myös 

ilmenee, kuinka Jukka luo uusia yhteisiä kielellisiä ilmaisuja kuvaamaan tunnilla opit-

tavia asioita. Jukka valitsee sanaksi, joka ilmaisee liikkeen tyyliä ”hanging” eli roik-

kua, ja toteaa sen olevan heidän yhteinen ilmaisunsa, jota he käyttävät teknisen termin 

sijaan. 

It goes this way, then it’s actually hanging, we call the name hanging, they are 

not technical terms, that’s how we call it in this triangle… so we call it.  

(T2, 20) 

 

Tunnin aikana löytyneiden ilmaisujen käyttö rakentaa opettajan ja parin välille yhteisen 

kielen. Jukka ja pari käyttävät myös ilmaisuja, jotka ovat syntyneet heidän aikaisemmissa 

yhteisissä kohtaamisissa. Näiden ilmaisujen tai yksittäisten sanojen käyttö palauttaa nope-

asti mieleen harjoiteltavan liikkeen tärkeimmät yksityiskohdat sekä avaa mahdollisuuden 

tunnistaa liikekielessä ilmeneviä yhtäläisyyksiä. Tunnin aikana naisoppilas kokee suuren 

muutoksen omassa fyysisessä tekemisessään, kun Jukka käyttää ilmaisua “heavier bum”. 

Jukka nimeää tämän heille yhteiseksi nimikkeeksi, jolla voidaan nopeasti etsiä samaa tun-

netta ja tällä tavalla siirtää löytynyttä tunnetta useampaan koreografian kohtaan. Jukka 

käyttää uudelleen ilmaisuja, jotka tuottavat tunnin aikana havaittavia muutoksia oppilaiden 

tanssissa sekä ilmaisuja, jotka pari tuntee ja osaa välittömästi yhdistää tekemisen tuntee-

seensa. 

Although the step is the same, do this, try the heavier bum, it seemed to work.  

(T2, 11)  

 

Opettaja voi siirtää tunnin aikana opittua tai omaksuttua toistamalla ilmaisua, johon oppi-

laat ovat kehollisesti sitoutuneet.  

          Ja sitten kun sitä on nyt muutamaan kertaan selitetty ja tehty, niin sitten löytyy 

verbaalisesti hyvinkin yksinkertainen kommentti eli löydetään asia, jota mä kut-

sun tuossa videolla ‘heavier bum’. Elikkä vähän… siis mikä tää nyt on, heavier 

bum on siis raskaampi perä (Opettaja naurahtaa). Elikkä niin kuin käyttää 

enemmän voimaa, alhaalle päin suuntautuvaa voimaa, ja siitä, tällaisesta yksin-

kertaisesta, ääh, sanasta syntyy ehkä se suurin efekti sitten kaiken tämän jäl-

keen, mitä on kuitenkin tuossa jo tehty.  

         (H, 10)  
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Oppilaat ymmärtävät yksityiskohdan ytimen ja ilmaisevat halukkuutensa myös käyttää 

esiteltyä tekemisen tapaa tai liikettä ohjaavaa ajattelua. Heillä on kehollisen kokemuksensa 

avulla kyky nähdä saman taidon ilmeneminen muissa kohdissa koreografiaa tai myös 

muissa tansseissa kuin tunnilla käsiteltävässä. Taina huomaa tunnistavansa uuden tunteen 

useammassa kohdassa koreografiaa. 

         Taina: And I can use it in many places… everywhere.  

         Jaak: And in timing.  

         Jukka: Everywhere! That’s important what you just said, you need that every-

where.  

         (T2, 10) 

4.3. Visuaalinen vuorovaikutus  

Tässä luvussa analysoin visuaalista vuorovaikutusta, jossa erottelen peilaamisen, mallin-

tamisen, kuvailevat liikkeet ja visuaalisen korostuksen.  

 

Opettaja näyttää usein liikettä yhdessä parin toisen osapuolen kanssa. Toinen parista seu-

raa ja havainnoi näkemäänsä. Taltioinneissa on kehonkielestä tunnistettavissa, kuinka tut-

kimuksen oppilaat käyttävät visuaalista mallia ja sen havainnoimista oman liikkeensä ke-

hittämiseen sekä muuttamiseen. Tuntien aikana pari seuraa hyvin tarkasti, kun Jukka tans-

sii tai mallintaa liikettä toisen osapuolen kanssa. He vertaavat näkemäänsä omaan tekemi-

seensä, kuten Jaak Jukan tanssiessa Tainan kanssa. Jukka kuvailee samanaikaisesti sanalli-

sesti heidän välistä yhteyttään fyysisen kontaktin kautta. 

Something in this communication says she is ready to go, or something might 

say she is too far. You will recognize when you take her off balance. To move 

she needs balance. So you don’t want to take her off balance. Let’s say you de-

mand room and move deeper or something, I will feel that, I will f-e-e-e-l that, 

and allow that.  

(T2, 22) 

 

Ylönen (1999) kutsuu tällaista toimintaa keholla peilaamiseksi, jossa vallitsee sanaton 

yhteys. Tällaisessa peilaamisessa toisen liike tulee nähdyksi sekä kinesteettisesti tunniste-

tuksi oman kinestesian avulla (vrt. kinesteettinen empatia, luku 5.4). Peilatessaan tanssija 
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käyttää kehoaan voidakseen samaistua empaattisesti toisen kokemukseen. (Ylönen, 1999, 

27.) Tunnilla tällaista peilaamista tapahtuu oppilaiden välillä heidän tanssiessaan, mutta 

hyvin paljon myös toisen oppilaan seuratessa opettajan ja parinsa suoritusta. 

 

Tanssijoiden voi olla vaikea erottaa liikkeestä juuri se olennainen yksityiskohta, jolla omaa 

liikekieltä pystyisi parantamaan. Jukka mallintaa tanssimalla parin koreografiaa miehen tai 

naisen kanssa. Oppilas voi elävästä mallista poimia eron esimerkiksi liikkeen laajuudessa 

tai rotaation jatkuvuudessa. Jukka käyttää hyväkseen taitoaan ja näyttää vaihdellen mo-

lempien oppilaiden kanssa jotakin taitavaa liikemallia, tanssivaa koreografiaa, jossa halut-

tava taito esiintyy pidemmälle viedyssä muodossa. Smith-Autard (2002, 15-17) esittää, 

että tanssinopetuksessa opetusmallien tulisi aina olla dynaamisia ja jatkuvasti vaihtuvia. 

Kysymys on enemmästä kuin vain mallin kopioimisesta, koska oppilas voi tunnistaa visu-

aalisesta mallista jotakin liikkeeseen liittyvää, mutta ei varsinaisesti liikkeellisesti erotelta-

vaa. Klemola (2005, 105) toteaakin, että taidon edistyneemmillä tasoilla esteettisen muo-

don ja eksistentiaalisen ymmärryksen tavoittelu sulautuvat toisiinsa. Jaak seuraa opettajan 

ja naisoppilaan yhteistä liikesuoritusta ja toteaa tyytyväisenä nähdessään eron liikkeessä. 

And now I saw how you communicate with her (hymyilee). 

(T2, 22) 

 

Smith-Autard (2002) puhuu prosessista, jossa tanssija oppii tunnistamaan ilmaisun sävyt ja 

merkityksen, joita esitettävän koreografian muoto ja sisältö vaativat. Tämän ymmärryksen 

avulla voi varmistaa, että esityksessä olisi elämää ja tunnetta. (Smith-Autard, 2002, 72-73.) 

Opettajan demonstroidessa tai opettaessa tanssimalla oppilaat oppivat tunnistamaan liik-

keessä havaittavat muutokset. He kehittyvät myös ongelmanratkaisijoina, koska he oppivat 

tunnistamaan visuaalisesti liikkeen yksityiskohtaisen tarkkuuden. Visuaalisen kautta heistä 

kehittyy tanssin ja oman tanssinsa laadun tarkkailijoita sekä myös tanssiprosessin tarkkaili-

joita.  

 

Tunnin kulku sisältää paljon kuvailevia sanoja ja ajatuksia. Liikkeiden kuvailevuus viittaa 

sekä jo opittuihin tekemismalleihin että haluttuihin liikkeen tunneilmaisuihin. Joissakin 

tapauksissa kuvailevilla liikkeillä haetaan myös apua jostakin muuhun elämään liittyvästä 

liikkeen mallista kuten seuraavassa sitaatissa, jossa Jukka käyttää keinua-verbiä (rocking), 

Joka kuvaa jo lapsuudesta tunnistettavaa liikettä. 
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Jukka: This was great. Now I get the look I like. The rocking look. Rocking from 

the centre. Aha?  

         Jaak: Yes, it was great! 

         (T2, 27) 

 

Jukka etsii ulospäin näkyvää, visuaalisesti korostettua eroa miehen ja naisen liikkeiden 

välille. Tätä voi tapahtua, kun oppilaat tanssivat harmonisesti samanlaiset askeleet, mutta 

myös tilanteissa, joissa heidän liikekielensä on toisilleen vastakkaista mutta kuitenkin 

synkronisoitua. Visuaalinen korostus luodaan kehollisen vuorovaikutuksen avulla, ja se 

tulee katsojalle näkyväksi parin suorituksessa. Jukka korostaa kahden osapuolen erilaisten 

liikkeiden luomaa vastakkaisuutta. Hän hakee tehoa kannustamalla Jaakia pidättelemään 

liikettä samanaikaisesti, kun Taina keskittyy liikkumaan.  

         So you hold back and almost don’t move that much and she makes that move-

ment related to your stationery position… to make her move but not moving… 

YES! So it’s the combination of moving and nonmoving, did you get that? This 

looked really good, it has nice effect!  

         (T1, 6-8) 

4.4. Kinesteettinen vuorovaikutus  

Tässä luvussa käsittelen kinesteettistä vuorovaikutusta. Analysoinnin tuloksena nimesin 

seuraavat muodot: painontunne, sisäinen liikekokemus, läheisyys ja kinesteettinen empatia. 

Kinesteettinen vuorovaikutus on läsnä jatkuvasti tutkimukseni mestariopettajan ja huippu-

parin opetustilanteissa. Tällaista vuorovaikutusta tapahtuu opettajan ja oppilaan tai opetta-

jan ja molempien oppilaiden kanssa yhtä aikaa sekä myös parin kesken jatkuvasti. Kines-

teettisessä vuorovaikutuksessa tunnin aikana on paljon myös tilanteita, joissa pari liikkuu 

yhdessä ja Jukka osallistuu seuraamalla, ohjeistamalla tai esimerkiksi kehollisesti avusta-

malla oppilaita liikkeessään.  

 

Kinesteettistä vuorovaikutusta ilmenee myös muodossa, jossa oppilas kosketuksellaan 

seuraa opettajan kehon liikettä opettajan tanssiessa toisen oppilaan kanssa. Merleau-Ponty 

(2004, 62) kuvaa toisen ihmisen kehon sisältävän ja edustavan mahdollisuuksia, joita tämä 

henkilö pitää sisällään. Ylönen (2004) puhuu kahden tanssivan ihmisen välillä vallitsevasta 

dialogista, ja tämä dialogisuus on samalla myös sisäistä vuoropuhelua tiedostamattoman ja 
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tietoisen välillä (Ylönen, 2004, 24). Tällaisessa kehollisessa vuorovaikutuksessa korostuu 

proprioseptisten aistien käyttö. Klemola (2004, 52-53) kuvaa proprioseptistä tietoisuutta 

tietoisuutena kehon sisäisistä tuntemuksista. Länsimaisessa kulttuurissa näköaisti ja silmät 

ovat saaneet keskeisen aseman asioiden tulkitsijoina, vaikka kosketus- ja tuntoaistimme 

sekä ihomme voi toimia tanssiessa tärkeänä aistina. Pelkästään ihoa koskettamalla voidaan 

välittää erityyppisiä viestejä. Ylönen (2003c, 54) käytti tutkimuksessaan omaa tutkijan 

kehoaan tiedonhankinnan instrumenttina tanssimalla ja painottaakin, miten tanssimisen 

avulla voi saada sellaista ymmärrystä, joka täydentää verbaalisesti saavutettua tietoa. 

 

Latinalaistansseissa koreografian tulisi perustua liikkeiden liittämiseen painonsiirron käyt-

töön. Tanssilajina latinalaistanssilla on juurensa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (luku 

2.1) ja painonsiirron välittyminen tanssipartnerille luo tanssin perustan. Ilman oman pai-

nontunteen kokemusta tanssin kehittäminen kilpailumuotoonsa on mahdotonta. Huipputa-

solla kilpaileva pari voi tuottaa koreografiassaan variaatioita ja tehokeinoja esimerkiksi 

painonkäytön aikaistamisella, viivyttämisellä, syventämisellä, pehmentämisellä ja aksen-

toimisella. Tällöin parin välinen tasapaino tulee tunnistettavaksi kummankin osapuolen 

oman painonkäytön kautta. Jukka pyytää oppilaita tunnistamaan liikkeen ja painon kautta, 

kuinka pitkälle he haluavat jatkaa liikettään.  

          Jukka: I would still like to take this long term process of increasing the foot 

pressure of both the movement and stay, of the foot, power wise so that the 

standing foot holds greater tension or pressure towards the floor, so you have a 

sense of doing that what you just said, staying and letting her make the move-

ment. In something like basic, nailing yourself on that spot, and then when you 

are moving you wouldn’t move but stay and very selectively move (Opettaja 

näyttää esimerkki liikettä Tainan kanssa ja Jaak alkaa kokeilla yksin). Does that 

make sense, you hold back and almost don’t move that much, and she makes her 

movement related to your stationery position. (Jaak jatkaa kokeilemista yhdessä 

Tainan kanssa). 

         Jaak: That’s actually really good! 

         (T1, 5-6) 

          

Henkilökohtaista ja parin välistä painon käyttöä harjoittamalla kehittyy myös tanssioppi-

laan itsearviointi, liikkeen tunnistaminen ja oppimistason nousu, koska seuraavan taidon ja 

tason liittäminen jo olemassa olevaan taitoon on mahdollista. Oppilaiden tulkitessa pai-



63 
 

 

nonsiirtoa omalla vartalollaan heidän yhteinen suorituksensa voi myös kehittyä. Jukka 

kannustaa oppilaita tarkentamaan liikettään tunnistamalla sen oman liikkeensä tai partne-

rinsa liikkeen kautta. 

         But if there is something that you made him feel (opettaja aloittaa liikkeen 

kokeilun miesoppilaan kanssa) with that foot close, and it’s always with an in-

volvement with the floor or the gravity. So it’s not like I push him or pull out, it’s 

more like if you push in you allow him to feel also where your weight is. It al-

ways involves the floor or the gravity.  

         (T2, 8-9) 

 

Mestariopettajan ja oppilasparin välisessä oppimistapahtumassa on somaattisen tanssin-

opettamisen lähtökohdat, koska oppilaat kokevat liikkeen tunteen opettajan kanssa tehdes-

sään ja toistensa kanssa tehdessään.  

          Jaak: One two three four and five six seve… (Oppilaat keskeyttävät yhteises-

sä rotaatioliikkeessä). You know the reason why you couldn’t go? 

         Taina: Noh… (Oppilaat aloittavat uudelleen yhdessä, Jaak laskee kuistkaten 

ja molemmat kuuntelevat toistensa liikettä onnistuen koko liikesarjan tanssi-

misessa). 

         (T2, 13) 

 

Oppimista tehostaa ulkopuolelta tuleva opettajan ohjeistus. Pari oppii liikettään tekemällä. 

Oppilaat kehittävät liikettään myös vauhdissa. Tämän mahdollistaa Jukan taitava ohjeistus. 

Opettaja voi ohjailevilla sanoillaan saada parin etsimään yhdessä liikkeen laajuutta ja ky-

kyä venyttää liikettä ajoittamalla kummankin omaa liikettä toisiinsa sopivaksi. Tällainen 

etsiminen vaatii uskallusta ja myös kärsivällistä kokeilemista parilta, jos elementtejä halu-

taan kehittää tanssimalla. Jukka yllyttää paria toistoilla ja toisen vartalon kuuntelulla ko-

keilemaan ja etsimään liikkeelle rajoja.  

          Now let’s just play with it and see how far you can stretch and see how far you 

can go. 

         (T1, 7) 

 

Klemola (2004, 92) toteaa, että voimme kokea kehomme kahdesta eri näkökulmasta, sisäi-

sen liikekokemuksen ja ulkoisen katseen näkökulmasta. Tunnilla oppilaille avautuu mah-

dollisuus yhdistää visuaalisesti näkemäänsä malliin samanaikaisesti oma sisäinen koke-
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muksensa tutusta liikkeestä. Samalla tapahtuu myös sisäisessä kokemuksessa tiedon uudel-

leen järjestelyä, sillä oppilas tunnistaa mallista jotain kokemuksellista tuttua, joka voikin 

tulla osaksi aikaisemmin tehtyä liikettä. Toistojen ja toisen vartalon kuuntelun kautta liike 

pystytään hienosäätämään parille optimaaliseksi. Tällaisessa tilanteessa informaatio välit-

tyy sekä vastavuoroisesti tietoisella tasolla että niin, että toinen saa tietoa toisen tiedosta-

mattomasta. Jukan sanallinen ohjeistus saa oppilaat uskomaan johonkin läsnä olevaan, 

mutta näkymättömään tasoon. Hän rohkaisee oppilaita kokeilemaan ja etsimään, ei vain 

toistamaan tai kopioimaan. Pari voi kokea tällaisen liikekielen hiomisen ja kehollisen il-

maisun harjoittamisen myötä tutunkin koreografian osan aivan erilaisena. Jaak ilmaisee, 

kuinka koreografia tuntuu uudelta liikkeen kehittämisen jälkeen. 

          Jaak: It’s actually that I was just thinking yesterday that this dance needs some-

thing new, it needs changing, but now it feels new!   

         (T1, 15) 

 

Opettajan ja parin molempien osapuolien on helppoa kommunikoida tanssimalla. Tunnin 

aikana esiintyy paljon läheisiä otteita. Henkilökohtainen tarve tasapainon tarkkuudessa 

korostuu erityisesti, kun tanssiminen tapahtuu läheisessä kontaktissa. Tällainen läheisyys 

myös mahdollistaa liiketuntemuksen ja -kokemuksen siirtämisen sekä siirtymisen paikasta 

toiseen liikkeen välityksellä. Jukka välittää omalla liikkeellään ja molempien osapuolien 

kanssa tanssimalla liikkeen tarkkuuden ja painon tunteen käytön mahdollisuuksia parille. 

Jukka toteaa ääneen, kuinka kaikkien kolmen välillä vallitsee luonnollinen fyysinen välit-

tömyys. 

          It’s like our communication invites us to go there with each other, to go further, 

so it’s organic and happens between us.  

         (T2, 10) 

 

Mestariopettajan tanssiessa oppilaan kanssa hän siirtää kehollisella tiedollaan oppilaalle 

informaatiota liikkeestä ilman sanallista avustusta. Oppilailla kehittyy liikkeen tunnistami-

sen kautta mahdollisuus oman liikekielensä kehittämiseen ja myös toisen liikkeen tarpei-

siin vastaamiseen. Klemola puhuu prosessista, jossa kokemuksen kohde täyttyy merkityk-

sellä. Ensin nousee kokemus, huomio suuntautuu siihen ja sen jälkeen sille muodostuu 

merkitys. (Klemola, 2004, 48.) Vastaanottaessaan oppilas aistii kehollisia tuntemuksia, 

joihin Jukka tietoisesti tai tiedostamattaankin houkuttaa. Tällaisessa tilanteessa kinesteetti-
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nen empatia on kehollinen asenne, jonka avulla voi samaistua luovasti toiseen ja saavuttaa 

ymmärrystä itselleen kokemuksellisesti vieraasta (Ylönen, 2003c, 77).  

 

Kinesteettinen empatia on vartalolla kuuntelua. Oman tanssiliikkeen koordinaatio ja iso-

laatio sekä henkilökohtainen taito ja tasapaino ovat tärkeitä kehitettäessä kinesteettistä 

empatiaa. Näiden taitojen hallitseminen lisää kykyä liikkeen rytmitykseen sekä taitoon 

kuunnella ja rytmittää omaa liikettään toisen liikkeen mukana. Schön (1987, 209) vertaa 

taiteen ja musiikin opetusta arkkitehtuurin opiskeluun, jossa opiskelijat oppivat tekemällä 

opettajan ohjatessa. Analysoimillani tunneilla esiintyy tilanteita, joissa opettaja kannustaa 

sanallisesti ohjaillen paria heidän harjoittaessaan liikettä. 

          Sitten me siinä porukalla aletaan sitä vielä enemmän tarkkailemaan ja hiomaan 

tarkemmaksi, ja ilmenee sellainen seikka, että suunnan rotaation vaihdos, ööh, 

kesken liikkeen sisältää aika paljon erilaista, erilaisia elementtejä ja tulee sel-

keästi näkyviin se, että minä opettajana annan jo hieman neuvoja ja vinkkejä sii-

tä suunnanvaihdosasiasta. Ja sitten vasta jonkin ajan kuluttua oppilas huomaa, 

jo sitä tehtyään muutaman kerran, vasta sen asian. 

         (H 6) 

 

Sanatonta viestintää tapahtuu koko ajan opettajan tanssiessa oppilaan kanssa tai oppilaiden 

tanssiessa keskenään. Nopea liikkeen tuottaminen ja vaihtuvat tilanteet, käännökset, py-

säytykset ja liikkeen venyttämiset syntyvät fyysisestä kontaktista, liikkeen kautta välitetys-

tä sekä katsekontaktilla luodusta. Näillä kontaktin eri muodoilla Jukka ja pari vaikuttavat 

toistensa liikkeelliseen ilmaisuun. Käsiotteiden muodostaminen on välitöntä ja selvästi 

tiedostamatontakin yhteyttä, koska kukaan kolmesta ei joudu nimeämään, mitä tarkoittaa 

otteellaan. Toisen liikettä voi tunnistaa oman kinestesian avulla. Jaak toteaa muutoksen 

tunteen verrattuna aikaisempaan liikkeen tuottamiseen.  

Jaak: The thing I feel most is that to compare what we did before is that before 

she actually leaned forward here and then there.  

(T1, 14) 

 

Ylönen (2003c) kuvaa kinesteettistä empatiaa ruumiillisena asenteena, jonka avulla voi 

luovasti samaistua toiseen ja saavuttaa ymmärrystä itselleen kokemuksellisesti vieraasta. 

Ruumiillinen virittäytyminen ympärillä olevaan energiaan ja rytmiseen tasoon, toisen ih-

misen tai toisten ihmisten liikkeellinen, rytminen ja energinen peilaaminen edellyttää ki-
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nesteettisen empaattisuuden käyttämistä. (Ylönen, 2003c, 77, 62.) Kinesteettistä empatiaa 

voidaan käyttää metodina sanattoman tiedon vastaanottamisessa ja ymmärtämisessä (Ylö-

nen, 2004, 26). Toisen tanssijan liikkeen tunteminen ja liittäminen omaan fyysiseen teke-

miseen kilpatanssissa on kehollista viestintää, joka vaikuttaa suoraan parin molempien 

osapuolien nopeuteen, liikelaajuuteen, liikkeelle lähtöihin ja pysähdyksiin. Tästä hyvänä 

esimerkkinä tunnilta on kohta, jossa Taina tunnistaa opettajan kanssa tanssiessaan pysäh-

dyksen ajoituksen ja etsii samanlaista kokemusta parin kanssa tanssiessaan. 

         Taina: It was going now to that point too much, like too behind, I don’t feel the 

stop, like with you (Taina katsoo opettajaa ja naurahtaa). 

         (T2, 6) 

 

Pari voi myös tanssia koko kilpailusuorituksen ilman tällaista yhteistä painontunteen herk-

kyyttä ja vartalonmuotojen kommunikointia, mutta kokonaisesitys näyttää silloin hyvin 

erilaiselta. Tavoitteena kilpatanssissa ja yhtenä arviointiperusteena kilpailuissa on kahden 

ihmisen luoma liikekokonaisuus. Tutkimuksen oppilasparin tekninen taso on jo niin pitkäl-

lä, että erityyppisten otteiden tunnistaminen on kehollista. Tällöin pelkkä alkusuunta otteen 

muodostamiselle saa toisen vastaamaan omalla osuudellaan kyseiseen otteeseen. Samalla 

tapahtuu myös koreografian liikkeen kohdan tunnistaminen, koska otteet ovat jatkuvasti 

vaihtuvia ja otteen tunnistaminen liittyy ymmärrykseen, mistä kohtaa koreografiaa on tar-

koitus tanssia. Otteen tunnistamisessa tapahtuu peilaamista, jossa toisen liikkeestä peilaa-

malla voi täydentää oman osuutensa parikontaktiin (luku 4.3).  

 

Liikkeiden peilaamisen ja aikaisempien tanssikokemusten ansiosta kinesteettinen kommu-

nikaatio sujuu (Ylönen, 2000, 48). Mestariopettaja omaa tällaisen automaattisen vartalon 

käytön mahdollisuuden, joka asian hallinnan ansiosta on intuitiivista. Huippupari on tans-

sivuosiensa aikana kartuttanut itselleen korkean teknisen tason, johon kuuluu eri nopea ja 

luonteva tanssiotteiden hallinta ilman sanallistamista. Jukka voi tehdä saman liikkeen vaih-

taen otteen eri kerroilla. Oppilas vastaa otteen mukaisesti hänen liikkeeseensä, ja kukaan 

osallistujista ei nimeä otteiden vaihtumista ääneen.  

         Opettaja ottaa tanssiotteen hiljaisuudessa ja aloittaa tanssimisen naisoppilaan 

kanssa lisäten yhden kaksoisliikkeen vauhdissa, naisoppilas tanssii mukana su-

juvasti, toistavat uudelleen varioidumman version ja uudestaan, miesoppilas ko-

keilee yksin vierellä.  

         (T1, 5)  
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5. VUOROVAIKUTUKSEN ILMENEMINEN PEDAGOGISESSA 

SUHTEESSA  

Tutkimuksessa kuvattujen tuntien aikana vuorovaikutus ilmenee eri muodoissaan läpi tun-

tien tilanteiden. Vuorovaikutus myös ohjailee aiheiden etenemistä ja opetusmetodien va-

lintoja. Sekä opettaja että oppilaat ovat hyvin voimakkaasti läsnä koko oppituntien ajan ja 

mahdollistavat vuorotellen toisilleen ajan ilmaisuun joko kehollisesti, visuaalisesti tai sa-

nallisesti. Tässä luvussa tarkastelen, kuinka vuorovaikutus jakaantuu direktiiviseen vuoro-

vaikutukseen (5.1) ja reflektoivaan vuorovaikutukseen (5.2). Keskityn myös kuvaamaan 

Jukan pedagogista ajattelua, hänen opetuksessa vuorovaikutusta ohjaavia tärkeimpiä peri-

aatteitaan ja hänen praktista taitoaan (5.3). 

 

Direktiivisessä eli ohjeistavassa vuorovaikutuksessa opettaja antaa ohjeet tai on vastuussa 

tunnin opetettavien asioiden etenemisestä. Reflektoiva eli pohdiskeleva vuorovaikutus 

kuvaa toimintaa, jossa tiedon ja taidon kokemus välittyvät pohdiskelun, keskustelun ja 

kysymysten sekä kokeilun ja siitä syntyneen kokemuksen välityksellä. Sekä direktiivinen 

että reflektoiva vuorovaikutus sisältävät kokeilevaa vuorovaikutusta, jossa fyysisen kokei-

lemisen kautta saavutetaan tunne halutusta tekemisestä tai kokemuksesta.  

5.1. Direktiivinen eli ohjeistava vuorovaikutus  

Tunnin aikana esiintyy tilanteita, joissa korostuu opettajan ja oppilaiden mestari–kisälli-

perinne (luku 2.4). Jukalla on mestarin asema ja samalla myös vastuu oppimisesta. Hän 

valitsee opetusmetodit ja ohjailee tunnin kulkua. Jukka antaa oppilaiden toiminnan ja vas-

taanottokyvyn vaikuttaa tunnin kulkuun sekä aikaan, joka tietyn asian äärellä vietetään. 

Samalla hän kuitenkin huolehtii, että on mahdollista pysyä tunnin aiheessa ja saavuttaa 

asetettu päämäärä.  

Siis on oppilaita, jotka pystyvät viemään opetuksen ihan sivuraiteille, jos ei 

opettaja ole hereillä siinä tilanteessa. Se saattaa olla merkki huonosta keskit-

tymisestä. Vaan opettajan on tärkeä sanoa, että tämä ei nyt ole se aihe tai 

tämä ei ole se tapa, jolla työskentelemme vaan tämän tunnin aiheena on työs-

kennellä eri tavalla. 

 (H, 25) 
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Tunnit alkavat keskusteluilla, joissa oppilaat kertovat tuntemuksistaan ja opettaja ohjailee 

kysymyksillään, missä asioissa hän haluaa edettävän pidemmälle.  

          Tässä mä selkeästi yritän motivoida ja kannustaa tällä hetkellä juuri tätä 

tyttöä sanomaan oman mielipiteensä siitä, mitä hän haluaa tuottaa. Mulla on 

itellä hyvinkin voimakas käsitys siitä, mitä mä haluaisin nähdä, mutta mä py-

rin saamaan sen tavallaan haastattelemalla ulos tästä oppilaasta.  

          (H, 7) 

 

Direktiivisyys voidaan helposti ymmärtää määräilyksi, mutta tällaisen ohjeistuksen avulla 

edennyt oppiminen elää esimerkiksi kehittelyn kautta. Opettaja voi ohjata tilannetta direk-

tiivisesti, mutta oppilaan ajatuksia tai tuntemuksia seuraten ja kuunnellen. Tunnilla Jukka 

ikään kuin saattaa parin vaikealta tuntuvan liikkeen läpi. Oppilaat eivät ole uskoneet 

osaamiseensa, mutta Jukka vaatii heitä suoritukseen, johon hän tietää heidän pystyvän. 

         Mä sitten jään kaipaamaan siihen rytmistä sekä myöskin liikkeenmuodon 

muutosta vähän enemmän, ja käykin ilmi, että sellainen on siellä joskus ollut, 

jonka on sinne eräs toinen opettaja laittanut (Opettaja naurahtaa, koska tuo 

toinen opettaja on tutkija). Mutta siihen ei olla oltu tyytyväisiä, harjoitusti-

lanteessa tai kilpailuissa on tullut esille se, että varsinkaan tämä tyttö ei ole 

ollut kovin tyytyväinen siihen vaikkakin siitä noin visuaalisesti on pidetty, 

mutta sitten me lähdetään sitä kaivamaan uudelleen sieltä esiin, ja saadaan-

kin se tuotua sieltä takaisin. Eli käy ilmi, että kokemuksissa on jo asia, jota 

voidaan suoraan käyttää hyväksi. Ja näin ollen mä vaadin tässä videossa, et-

tä laitetaan se sinne takaisin ja opetellaan asia niin, että se pystytään suorit-

tamaan hyvin. 

         (H, 11) 

 

Mallintaminen on tanssin opetuksessa tärkeä ja paljon käytetty metodi (luku 4.3) sekä sel-

keästi ohjeistava metodi. Opettaja näyttää yksin tai yhdessä toisen oppilaan kanssa halutun 

liikemallin.  

         This is like a Slip Pivot, so if you are leading, you are leading NOW! (Opetta-

ja alkaa näyttää Tainan kanssa liikettä ja puhuu samanaikaisesti)  
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Done it. By shifting your weight -JUST THERE! (Jaak katsoo takaa, opettaja 

näyttää yksin uudelleen ja lyö kädellään jalkaansa liikkeen suuntaa koros-

taakseen). 

So movement quite big if you go from left to right here. (Opettaja näyttää uudelleen 

korostaen käsillään nyt ylävartalon liikettä, Jaak kokeilee yhtäaikaisesti). 

          (T1, 10) 

Mallintaminen nojaa pitkälti behavioristiseen käsitykseen oppimisesta. Opettaja välittää 

tietoa ja taitoa, ja oppilas on informaation vastaanottajana sekä suorittajana. Tunnilla mallin-

taminen näytti kuitenkin olevan vain ensimmäinen vaihe, joka johti liikkeen syvempään 

tutkimiseen tai kokeilemiseen. 

 

Opettaja on hyvin tietoinen parin olemassa olevista taidoista ja pystyy esimerkiksi vaikeut-

tamaan jonkun askelsarjan lisäämällä tuotettavien vartalonliikkeiden määrän kaksinker-

taiseksi. Hän hyödyntää sekä parin teknistä että tiedollista taitoa, mutta myös heidän varta-

lonkäytön tuntemustaan ja liikkeen tunnistamista. Opettaja ohjaa oikeaan tietoon oppilaita, 

joista tulee aktiivisia tiedon prosessoijia. 

 

Parin opetellessa ja ymmärtäessä syvemmin opetettavia asioita he kokeilevat ilmentämistä 

yhdessä liikkeen kautta. Jukka saattaa antaa tarkat sanalliset ohjeet ilman kehollista infor-

maatiota tai kokeilemalla parin toisen osapuolen kanssa ja määrittelee liikkeessä etsittäviä 

ominaisuuksia ja haluttua efektiä. Tällöin hän samoin kuin oppilaat vastaanottaessaan 

hyödyntävät kinesteettistä empatiaansa (luku 4.4). Van Manen (1991, 93) kannustaa arvi-

oimaan oppilaan tämän hetkiset kyvyt, mutta pitää yhtä tärkeänä myös hänen mahdolli-

suuksiaan ja piileviä kykyjään. Opettaja piirtää oppilaiden eteen mielikuvan etenevästä 

oppimisprosessista, joka pitää sisällään lupauksen tulevaisuudesta.  

         It still has room to develop… Still time to develop. 

        (T2, 27)  

5.2. Reflektoiva eli pohdiskeleva vuorovaikutus  

Oppimista ei synny ilman reflektiota eli kriittistä yhdessä arviointia, joka koskee sekä itse 

toimintaa että sen lopputulosta (Uusikylä & Atjonen, 2007, 149). Alhanen (2013, 125) 

viittaa Deweyn pohdinnan (reflection) käsitteeseen, joka tarkoittaa ihmisen asennoitumista 

kokemuksiinsa tietyllä tavalla. Pohdiskeleva vuorovaikutus on läsnä kuvattujen tuntien 
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mestariopetuksessa jatkuvasti aloituskeskusteluista tunnin lopun koontiin. Pohdiskelevaa 

vuorovaikutusta ilmenee oppilaiden heijastaessa ajatuksiaan ja liikkeitään opettajan ver-

baalisesta sekä kinesteettisestä viestinnästä. Sitä ilmenee myös oppilaiden henkilökohtais-

ten liikekokeilujen ja sanallisesti ilmaistujen löydösten välillä. Lisäksi havainnoimalla 

tunnin kulkua on erotettavissa pohdiskelevaa vuorovaikutusta, jossa oppilaat keskustelevat 

keskenään sanallisesti ja myös kinesteettisesti. Tuntien kulku etenee vuorotellen ja sekoit-

tuen sekä ohjeistavalla että pohdiskelevalla vuorovaikutuksella. Molemmat vuorovaiku-

tuksen muodot sisältävät tässä mestariopetuksessa paljon kokeilevaa vuorovaikutusta. 

 

H’Doubler (1998, 62) kannustaa tanssinopettajaa johdattamaan tietoisesti oppilaita luon-

taisista liikemalleista kohti pidemmälle varioituja ja yksilöllisesti vaihtelevia liikkeen ke-

hittämisessä syntyviä kehollisia vastauksia sekä samalla kokemaan ja arvioimaan kehityk-

sen aikana tunteen rikastumisen sävyn muutoksia. Jukka kehottaa paria harjoittamaan liik-

keen kontrollia sisäisten kehon tuntemusten kautta. Hän tanssittaa Tainaa ja antaa tunteen 

liikkeen syvyydestä. Seuraavaksi hän mallintaa naisen liikettä ja sanoittaa kehon sisäisiä 

tuntemuksia kannustaen Tainaa tuntemaan kehonsa kautta liikkeen mahdollisuudet. Jukka 

tanssii Tainan kanssa, ohjaten häntä koko ajan kehon kielellä, viivyttäen joitain liikkeen 

vapautuksia.  

          Little light, as you are being little light here, as you want to add weight there, 

use the back leg, and tell me where you are. (Opettaja kokeilee liikettä Tainan 

kanssa ja korostaa haluttua liikkeen tyyliä, pysäyttää liikkeen ja korostaa jal-

kojen asemointia ja painon käyttöä).  

         I would like something like placement of your weight, see I feel that back leg, 

and you would dance your back to his fingers, yes? (Opettaja ottaa tanssiot-

teen miehenä Tainasta ja keholla näyttää minkälaista liikkeen tunnetta ha-

kee). 

         I feel this movement, if I close my eyes, I could still feel where we are. We are 

little bit like in one place, all in one place. 

         (T2, 10) 

 

Opetuksessa on mahdollista paikallistaa tanssitaidot kehittymisen osana, jolloin tanssin 

taidot, uudetkin, ajetaan sisään ja pystytään kokemuksen kautta omaksumaan ne osana 

omaa liikettä.  Tekemällä ja tanssimalla oppilaat voivat saavuttaa käytännön “mastery” -

otteen vartaloihinsa, jolloin voidaan puhua mestarillisesta otteesta tai asiantuntijan ja taita-
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jan otteesta. Tämä edellyttää kuitenkin, että tanssijat eivät vain seuraa passiivisesti ohjeita 

vaan aktiivisesti osallistuvat etsimään persoonallisia tapoja liikkua suhteessa annetun tans-

sin sisältöön (ks. konstruktivismi luku 2.2.3). Tällöin heille syntyy oma kehollinen koke-

mus oppimateriaalista.  

 

Jukka ei kertaakaan tuntien aikana pyydä oppilaita tarkkailemaan liikettään peilistä. Oppi-

laat käyttävät peiliä itsenäisesti muutamassa oppitunnin kohdissa, kun Jukka keskittyy 

toisen oppilaan kanssa tekemiseen. Silloin he harjoittelevat osuuttaan käsiteltävässä asiassa 

ja selvästi tarkistavat ulospäin syntynyttä kuvaa. Oppilas voi käyttää hyväkseen peiliku-

vaansa, joka näyttää hänen oman liikkeensä suhteessa opettajaan, mutta proprioseptistä 

herkkyyttä ei voi kehittää peilikuvan avulla (Klemola, 2004, 97). Sisäistämisen vahvistaja-

na on harjoitteleminen ja tekemisen kokemus parina tai tanssiyhteisössä, jos tanssijat har-

joittelevat ryhmässä (ks. sisäistäminen luku 5.3).  

 

Taidon oppiminen tanssissa ei ole vain annetun tiedon prosessoimista, vaan sisältö on suo-

raan sidoksissa tanssinopiskelijan taitoon ja edeltävään kokemukseen. Eisnerin (2002, 47-

51) mukaan opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita muodostamaan merkityksiä, jotka puo-

lestaan ohjaavat heidän työtään. Vapautuneella tanssijalla on yhteys omiin tunteisiinsa. 

Tunnemuistojen hyväksikäyttäminen antaa asioille merkityksiä, jolloin myös fyysisesti 

liikkeet voivat merkitä tekijälleen enemmän. Tunteemme ja halumme tarvitsevat älyllistä 

valintaa ja ohjausta, ja niiden toteuttaminen mielekkäästi vaatii taidokasta liikkeen suori-

tusta (H’Doubler, 1998, 63). Klemola (2004, 81) toteaa, kuinka kokemus toisesta tunteva-

na olentona perustuu kokemukseen itsestä tuntevana olentona.  

 

Tunnemuistojen hyväksi käyttäminen on olennainen osa taitoa. Jaak tunnistaa, että he ovat 

käsitelleet ja kokeilleet samaa aihetta aikaisemmin toisissa tansseissa.  

          Jaak: We did that in Rumba, and little bit in Cha Cha Cha.  

          Jukka: Yes, Rumba definitely!  

          Jaak: Yes, Rumba. It was the last time.  

          Jaak: And it’s really good because this is what we did last time with Sirpa in 

Cha Cha Cha (näyttää yksin).  

          (T2, 22)  
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Opettaja hyödyntää myös parin osaamista vakiotansseissa, ja pari huomaa itsekin yhtäläi-

syyksiä vakiotanssien liikemalleihin harjoitellessaan liikkeitä.  

This is a good reference point, something from another dance to another 

dance. Similar even it’s not the same. 

 (T1, 15)  

Tällainen tiedon- ja taidonsiirto on mahdollista tunnistaa seuratessa oppilaiden suoritusta. 

Jukka erottaa, milloin kehollinen liikkeen tunnistaminen tai elämys syntyy, koska se  hei-

jastuu jollain muotoa myös liikekielessä. Ulkopuolelta on kuitenkin mahdoton varmasti 

arvioida, milloin kehollinen reagointi syntyy tanssijan omaan liikkeeseen pohjautuen ja 

milloin kyseessä on vuorovaikutus kahden vartalon välillä (ks. kinesteettinen empatia luku 

4.4).  

 

Kehollinen tieto ja herkkyys luovat kilpatanssille ominaisen vuorovaikutuksen, jota ei ole 

aina helppoa löytää tai tiedostaa. Kuten Klemola (2004, 89) toteaa, sensitiivisyys ja sisäi-

nen kokemus saavutetaan vain harjoituksen avulla. Kun pyrkimys suuntautuu teknisesti 

hyvin vaikeaan koko kehon liikkeeseen, kehonlaajuiseen liikkeeseen, liikkeen sisäisellä 

kuuntelulla on keskeinen tehtävä. (Klemola, 2004, 65.) Opettaja kannustaa tanssijoita il-

maisemaan sanoilla mielipidettään yhdessä tehtävästä liikkeestä. Tämä rohkaisee heitä 

reflektoimaan toistensa liikekieltä, mikä on mahdollista parina liikkuessa.  

         Taina ilmoittaa nyt tässä snake -liikkeessä sen, että hän haluaa tehdä enem-

män. Hän haluaa mennä pidemmälle siinä liikkeessä, ja Jaak vastaa siihen, 

että nyt sä sanot tosi voimakkaasti, mitä sää haluat, jolloin mää tiedän ja jo-

ten me pystytään. Tässä näkyy ihan selvästi tässä kuvassa se parannus, mikä 

tän keskustelun jälkeen sitten tulee, kun he tekevät uudelleen. Taina on aika 

ujo sanomaan mielipidettään ja tässä on nyt yksi niistä hetkistä, jolloin hän 

alkaa puhumaan voimakkaammin ja se auttaa tätä asiaa. Ja minäkin sitten 

kannustan, että se on erittäin hyvä, että tällaista kommunikaatiota on. 

         (H, 15) 

 

Asteittain syvenevä ongelmanratkaisu luo kognitiivisen perustan asiantuntijuuden kehityk-

selle (Hakkarainen, 2004, 81). Jukka toistaa tiettyä ilmaisua, jolla on saavutettu haluttua 

tulosta jo aiemmin tai kyseisen tunnin aikana. Hän voi myös vedota jo hallittuun ja omak-

suttuun taitoon opettaessaan uutta asiaa. Näin opetuksessa tapahtuu oppimista liikkeitä 

toistamalla ja vertailemalla. Jukka pyytää oppilaita etsimään ratkaisua vaikeamman askel-
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sarjan oppimiseen vertaamalla sen suoritusta helpommassa askeleessa hallittuun taitoon. 

Hän käyttää oppilaiden taitamia perusliikkeiden nimiä ja ohjaa parin erottamaan näiden 

liikkeiden käytön nopeasti etenevässä koreografian osuudessa. 

          Jukka: I like that as an idea as it changes the action, the other one was like a 

Run but not a Run, and this one is actually using a Samba Walk.  

          Jaak: Yes.  

Jukka: Which you could the totally sell and use a very strong tilt action in it.  

(Jaak kokeilee yksin, Taina seisoo ja kuuntelee opettajaa). 

Jukka: So you could really change the mood of it, you have a flow of the Run, 

1-2-3 –timing, and like a total cut of Samba Walk and using deep, deep tilt 

action. (Opettaja näyttää liikkeet vahvasti kuvailevalla sävyllä).  

Jukka: So that we can see the difference between those two. (Pari aloittaa yh-

dessä tekemään kuvattuja liikkeitä). 

         (T2, 3) 

 

Mestariopettajan tavoitteena on luoda käsitteistö, jolla vaikeammatkin lukot aukeavat tar-

vittaessa ilman parin ulkopuoliselta tulevaa neuvoa. Ostern (2009) puhuu a guiding princi-

ple -konseptista, jossa etukäteistietoa käytetään liikemateriaalin analysoimiseen. Tämä 

opastava periaate voi alkaa tanssijassa intuitiivisena, määräämättömänä tunteena, mutta 

muodostuu kirkkaaksi ajatukseksi, jota voi käyttää liikemateriaalin tulkitsemiseen. Ostern 

on edennyt omassa tulkinnassaan meaning–making -periaatteeseen, jossa hän korostaa 

koko vartalon työskentelyä liikemateriaalin ymmärtämisen prosessissa. (Ostern, 2009, 48.) 

Pienienkin eleiden hiominen osaksi fyysistä suoritusta muodostaa kokonaisuuden liikkee-

nä, jota katsoja ymmärtää. 

 

Kilpailuissa tanssijat joutuvat arvaamattomiin tilanteisiin usean parin liikkuessa yhtä aikaa 

lattialla, ja mestariopettajan tavoitteena on välittää tanssijoille taitoa ratkaista tilanteet 

vauhdissa, jotta he uskaltavat luottaa intuitiivisiin valintoihinsa. Jukka ohjaa liikesuorituk-

seen, jossa tanssin aikana on mahdollista vastata toisen liikkeeseen tilanteen vaatimalla 

tavalla. 

          Ja tuo miespuolinen tanssija pyytää sitten esimerkiksi naiselta enemmän sitä 

asiaa, joka sitten on taas mun mielestä aika kiva sellainen kannustava pyyntö. 

Et se ei tuu niin kuin moitteen kautta vaan nimenomaan sen asian tiedostami-

sen kautta, että “hei, tässä me voidaan käyttää sitä asiaa, josta jo aikaisem-
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min puhuttiin”. Silloin mun mielestä tapahtuu selkeä sisäistäminen, että se 

alkaa heillä olemaan enemmän sellaisessa aktiivisessa tiedostossa, niin kuin 

aktiivisessa käyttövalmiudessa se asia. Se on jo selkeästi tän tunnin aikana 

kehittynyt.  

         (H 12) 

 

Schön (1987, 211) viittaa ammattilaisten taitoon ja kykyyn tunnistaa tehdessään. Hän käyt-

tää ilmaisua knowing-in-action, joka ohjailee ammattilaisen tekemiä valintoja myös esityk-

sen aikana. Kilpatanssissa pari on aina kilpailutilanteessa kahdestaan lattialla, joten kahden 

ihmisen pitää pystyä täysipainoiseen suoritukseen samalla hetkellä ja lähellä toisiaan. 

Schön (1987, 211) painottaa myös harjoittelemisen tärkeyttä taiteen oppimisessa. Samoin 

kuin musiikinopetuksessa myös tanssinopetuksessa mestariopetuksen jälkeinen omatoimi-

nen harjoittelu jatkaa opitun edelleen muotoilua. Oppilaan kehityksessä myös hänen itsen-

sä tulisi erottaa heti heijastettavat muutokset ja toisaalta harjoiteltavaksi jäävät, joiden ke-

hittämistä jatkuva harjoittelu edistää. Jukka kannustaa oppilaita tilanteisiin, joissa itsearvi-

ointi ja intuitiivinen valinta ovat mahdollisia sekä tarpeellisia. Oppilas käyttää kannusti-

menaan koettuja tuntemuksia ja onnistumisen elämyksiä. 

          Että tanssija on kuitenkin itse siinä tekemässä, niin vaikka joku sanoisi, että 

sun kannattaa tehdä näin, niin se omakohtainen kokemus pitää olla tosi voi-

makas, että siihen luottaa ja pystyy nimenomaan esittämään sen asian.  

         (H, 8) 

 

Jukka pyytää usein oppilaita kuvailemaan, mitä he haluaisivat liikkeessä tai koreografian 

kohdassa tapahtuvan. Hän houkuttelee oppilaita näyttämään fyysisesti, minkälaisella liik-

keellä he haluaisivat antaa oman osuutensa parin yhteiseen suoritukseen. Joissakin kohdis-

sa Jukka tunnistaa, että parilla on yhteinen liikkeellinen pyrkimys, jota hän voi käyttää 

pohjana liikkeen kehittämiselle edelleen.  

Show me the design of your desire. 

 (T2, 12)  

 

Toisinaan tanssijoiden voi olla vaikea nähdä, mitä tarkalleen tapahtuu heidän silmiensä 

edessä. Säljö (2001) korostaa, että oppilaat näkevät tietyssä mielessä saman kuin opettaja, 

mutta heillä ei ole käytettävissään sellaisia tapoja käsitellä asioita kuin opettajalla. Ihmisil-

lä on kyky kuvata ja antaa merkityksiä ja se antaa mahdollisuuden luoda tietoja ja näkö-
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kulmia, joita käytämme käytännöllisissä yhteyksissä. Pyrkimys kriittiseen tarkasteluun on 

itse asiassa olennainen osa tietojen luomisen olemusta. (Säljö, 2001, 94-97.) H’Doubler 

(1998, 92-93) korostaa, että tekniikan kehittäminen tarkoittaa näennäisesti luonnollisten, 

mutta harjoittamattomien liikemallien ohjaamista ja vaihtamista sellaisiin, jotka ilmaisevat 

haluttua tanssinmuotoa.  

 

Tanssijat voivat sisäistää tunteen uudesta taidosta sekä osaamisesta, kun kannustava pa-

laute saadaan oikeaan aikaan. Eisner (2002) painottaa kriittisen mutta kannustavan palaut-

teen tärkeyttä. Tällaista käytännön harjoittajien jakamaa tietoa hän kutsuu käsitteellä edu-

cational connoisseurship. Tämä on arvostamisen taidetta, joka ilmenee myös vanhem-

muudessa ja ystävyyksissä. (Eisner, 2002, 56-57). Opettaja aktivoi oppilaita ilmaisemaan 

joko kehollisesti tai verbaalisesti tavoitteensa ja kannustaa heitä aktiivisesti etsimään rat-

kaisua. Tällöin oppilaat toimivat omassa osaamisessaan vapaana ja reagoiden tilanteeseen. 

Hän kannustaa paria kokeilemaan opittavaa ja seuraa kehollisen tekemisen etenemistä joko 

hiljaisesti tai antaen palautetta.  

Oh, this looks nice, I like that. (Opettaja koskettaa Jaakin painon keskusta ja 

käden painon tunteella rohkaisee kevyesti liikkeen vapautusta, pari jatkaa 

toistoja pitkään. Opettaja tanssii osittain mukana ja ”hengittää läsnäoloa”). 

(T2, 11) 

 

Jukka kuuntelee parin sanallisia kuvauksia tuntemuksistaan tunnin aikana. Näiden avulla 

hän seuraa liikkeen sisäistämisen prosessia. Opettajan palaute tulee usein kehollisessa 

muodossa vähin lausutuin sanoin, mutta vahvistavien eleiden kera.  

          Okay… (Opettaja vastaa pehmeästi ja antaa Jaakin jatkaa lausettaan, käve-

lee samalla oppilaita kohti luoden katsekontaktin molempien oppilaiden 

kanssa, hänellä on kädet lanteilla ja avoin olemus).  

         (T2, 1) 

Opettaja käyttää usein korotettua ääntä vahvistavan palautteen korostukseen.  

          Jaak: Yes, we don’t want it to be messy, let’s see what happens with that to 

the next seven eight and one.  

          Jukka: THAT’S EXCELLENT!  

          (T2, 18)  

Tällainen vahvistaminen rohkaisee oppilaita toistamaan ja tutkimaan liikkeen mahdolli-

suuksia. 
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5.3 Jukka Haapalaisen opetuksen vuorovaikutusta ohjaavat tärkeimmät periaatteet 

Tässä luvussa tarkastelen Jukan pedagogisen ajattelun ja kasvatuksellisten arvojen heijas-

tumista hänen toimintaansa tanssitunneilla. Jukan haastattelussa ja dialogissa esittämät 

näkemykset sisältävät runsaasti arvolatautuneita ajatuksia, jotka näkyvät myös tunnin ti-

lanteissa. Hänen opetuksensa johtavia sisältöjä ovat sisäistäminen, luottamus, aktivoiva 

opetus, unohtumaton kokemus sekä vapautuminen. Nämä sisällöt edustavat hänen pedago-

gista ymmärrystään, jonka ilmeneminen käytännön tilanteissa on pedagogista taitoa, ja 

aina myös interaktiivista toimintaa, jossa ymmärrys on kohti oppilaan parasta (Van Ma-

nen, 1991, 84-85). Pedagogisesti ajatteleva opettaja kykenee tiedostamaan ja arvioimaan 

oman opetuksensa perusteita ja arvolähtökohtia.  

 

Jukan opetuksessa ilmenee pedagoginen pyrkimys, jossa oppilasta kunnioitetaan siinä, 

mitä hän on ja mitä hänestä voi tulla, sillä jokainen oppilas on ainutlaatuinen taipumuksi-

neen ja herkkyyksineen (Van Manen, 1991, 19). Jukan pedagoginen ajattelu ilmenee hänen 

toimintansa kautta ja toisaalta myös sen välityksellä, mitä hän kertoo työstään ja miten hän 

perustelee ratkaisujaan. Pedagoginen ajattelu tanssinopetuksessa ei tarkoita vain opettajan 

tietoa tai taitoa. Nämä todentuvat vasta sen jälkeen, kun niistä tulee oppilaiden kanssa jaet-

tu kokemus. Viskari (2003) korostaa pedagogisen rakkauden merkitystä toivottaessa pa-

rempia kognitiivisia tuloksia. Tavoitteena on oppilaan kohtaaminen kaikessa ainutkertai-

suudessaan ja hänestä välittäminen. Voidaan puhua pedagogisesta rakkaudesta, jonka il-

meneminen opetuksessa merkitsee avoimuutta ja mahdollisuuksien äärellä olemista. (Vis-

kari, 2003, 164-165.)  

 

Tanssissa sekä tanssinopetuksessa tavoitteena on liikkeellä tulkitseminen, kokeminen ja 

esittäminen. Tanssin opetuksessa tulee tähdätä siihen, että oppilaalle kehittyy kaksi kykyä: 

kyky omaksua ja kyky ilmaista (H’Doubler, 1998, 61-62). Tällaisessa mestariopetuksessa 

parit haluavat saavuttaa kilpailusuoritukseensa oman osaamisensa korkeimman tason. Ju-

kan tanssinopetus rakentuu pedagogisen vuorovaikutuksen ohjailemana, jossa pyritään 

opettajan ja oppilaiden todelliseen kohtaamiseen. Van Manen (2002, 10) viittaa pedagogi-

seen ajattelevaisuuteen (pedagogical thoughtfulness), joka muodostuu oppilaan näkemises-

tä, kuulemisesta ja juuri tälle oppilaalle vastaamisesta vallitsevassa tilanteessa. Opettajan 

hyvyys mitataan hänen pedagogisella tahdikkuudellaan (pedagogical tact), jolloin hänellä 

on herkkyys tunnistaa, mikä on parasta oppilaalle ja hänen elämälleen (Manen van, 2002, 
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63-64). Eisner (2002, 196) korostaa, että opetuksessa yksi tärkeimmistä tavoitteista on 

oppilaan ja hänen työnsä välisen rakkaussuhteen edistäminen.  

 

Kilpatanssissa opettajan tulee arvioida oppilaan vallitseva osaamisen taso parin molempien 

osapuolten kohdalla erikseen. Tämä on myös jatkuvaa arviointia tunnin opetuksen aikana 

ja pohjautuu opettajan hiljaiseen tietoon. Manen (2002, 126) toteaa, että tahdikas ihminen 

tuntuu aina tietävän, mikä on oikea tapa toimia. Opettajalla tulee olla odotuksia ja asetettu-

ja päämääriä ja hänen tulee arvioida edistystä, mutta hänellä tulee myös olla syvempi luot-

tamus ja näkemys opettamisen voimaan ja oppimisen ihmeeseen (Manen van, 2002, 83). 

Opettajan valitsemilla metodeilla ja opetuksen sisällöllä on suora vaikutus oppilaisiin. 

H’Doubler (1998, 62-63) toteaa, että tanssikasvatuksen tulee olla tunteisiin, älyyn ja hen-

kisyyteen sekä fyysisyyteen vetoavaa, jos tanssin on tarkoitus vastata kasvatuksen laajem-

piin tavoitteisiin, kuten persoonallisuuden kehittymiseen tietoisen kokemuksen kautta. 

Opettajalla on moraalinen vastuu välittää arvoja, jotka varmistavat lapsen hyvinvointia 

sekä kasvua kohti kypsää vastuullisuutta (Manen van, 1991, 70).  

 

Jukka ohjailee oppilaat vastuullisiksi omasta liikkeestään. Siljander (2005) puhuu kasva-

tuksessa kommunikatiivisesta toiminnasta. Kommunikatiivisesti toimiva puhuja ei aseta 

ennalta lukkoon lyötyjä tavoitteita keskustelulle eikä määrittele, mikä lopputuloksena pi-

täisi syntyä. Muodollisena päämääränä on yhteisymmärrys, mutta päätöksen sisältö muo-

toutuu keskustelun kuluessa. (Siljander, 2005, 187-191.)  

 

Jukan ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa siirrytään nopeasti esimerkiksi sanalli-

sesta vuorovaikutuksesta keholliseen kokeiluun tai oppilaiden kehollisesta kokemuksesta 

liikkeen sanallistamiseen, jolla vahvistetaan liikkeellinen tavoite. H’Doubler (1998, 63) 

pitää vartaloa välineenä, jonka kautta saamme vaikutteita ulkoisesta maailmasta ja jonka 

avulla myös kommunikoimme omaa tarkoitustamme. Jukan valintoihin ei ole olemassa 

yhtä toistuvaa mallia, vaan hän arvioi oppilaitaan omaan kokemukseensa perustuen ja ete-

nee oppilaita motivoivalla tavalla. Hänen ja oppilaidensa välillä vallitsee pedagoginen 

suhde (Kansanen & Meri, 1999, 112-114), jonka välityksellä Jukka ohjaa oppilaitaan. Ko-

kenut opettaja pystyy ennakoimaan tilanteita, sekä suunnittelemaan toimiaan (Marland, 

1997, 6). Hyry (2007, 36) toteaa, että tällaisen teorian kehittäminen on jokaisen ohjaajan 

henkilökohtainen prosessi, jolloin sen siirtäminen toisiin ohjaajiin on mahdotonta. 
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Jukka yhdistää opetustunnin parin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tuntien alussa käytävät 

keskustelut toimivat oppilaille mahdollisuutena avata tuntemuksiaan sekä toiveitaan oppi-

misessaan. Jukka pyrkii ymmärtämään oppilaidensa suhdetta aikaisemmin tavoitteiksi 

asetettuihin opetussisältöihin, jolloin voidaan puhua didaktisesta suhteesta didaktisessa 

kolmiossa, joka vallitsee opettajan, oppilaan ja oppisisällön välillä (Kansanen & Meri, 

1999, 112-114). Nämä keskustelut toimivat samalla motivoinnin pohjana tunnin aiheelle, 

koska Jukka valitsee niistä aiheita tunnilla käsiteltäväksi. Van Manen viittaa pedagogiseen 

reflektioon, jossa opettajalla on pyrkimys ymmärtää tapahtumien ja tilanteiden kasvatuk-

sellinen merkitys lapsen elämässä. Tällainen pedagoginen hetki antaa mahdollisuuden 

vastata konkreettiseen ja käytännön kysymykseen: Mitä tehdä tässä hetkessä? (Manen van, 

1991, 41-42.) Jukka toteuttaa van Manenin kuvausta opettajan herkkyydestä opetustilan-

teessa vetäytymällä tunnin tilanteissa, joissa oppiminen etenee, mutta olemalla läsnä ja 

saatavilla, kun oppilaat tarvitsevat apua. Hän toimii hiljaisella taidollaan koskettamalla 

oppilasta kehollisesti, sanalla, eleellä, silmillä, liikkeellä, hiljaisuudella (Manen van, 1991, 

143-162). Jukka pystyy kokeneena tanssijana ja opettajana omien kokemuksiensa avulla 

tunnistamaan ja ratkaisemaan oppilaidensa ongelmia ja muotoilemaan opetustaan heidän 

tarpeidensa mukaisesti (Hyry, 2007, 82). Hänen kehollinen tietonsa ja kokemuksensa sekä 

kinesteettisen empatian (luku 4.4) avulla välitetty tieto ja tunne lisäävät oppimisen elä-

myksellisyyttä. 

 

Opeteltavan aiheen äärellä pysytään siihen tarvittavan ajan, ja aiheen pohjalta syntyy uusi 

käsiteltävä aihe. Tuntien aikana Jukka myös ohjailee ja oppilaat itse ehdottavat ymmärre-

tyn tiedon siirtämistä tanssin toiseen kohtaan, toiseen tanssiin tai parin harjoittelemiin va-

kiotansseihin. Jukan tavoitteena on liikkeen ja liikekielen sisäistäminen. Opettaja pyytää 

Jaakia kokeilemaan uutta liikesuuntaa, ja Jaak tunnistaa vartalollaan vakioista tutun koke-

muksen:  

Jukka: I think if you give her that direction, diagonally to the center. (Jaak 

kokeilee markkeeraten yksin kahden ihmisen tanssiotetta).  

         Jaak: It’s like ballroom! (Jaak hymyilee onnellisesti, myös opettaja ja Taina 

hymyilevät tyytyväisenä Jaakin ahaa -elämykselle). 

         (T2, 6) 

 

Tunneilla vallitsee voimakas luottamus kaikkien kolmen osallistujan välillä. Tilanteissa, 

joissa opettaja on läheisemmässä tekemisessä parin toisen osapuolen kanssa, ilmenee kah-
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denlaista toimintaa parin toisen osapuolen osalta: Hän joko harjoittelee yksin henkilökoh-

taista suoritustaan ja saamaansa ohjetta tai seuraa katsojana opettajan ja parinsa toimintaa. 

Tällöin hän on oppijana visuaalisen mallin kautta ja voi tanssijan kinesteettisellä tiedollaan 

oppia ymmärtämään omaa liikettään (Parviainen, 1995, 1-2). Eisner (2002, 76) viittaa so-

maattiseen tietoon (somatic knowledge), joka syntyy hänen mukaansa visuaalisuuden, ana-

lyysin ja synteesin suhteesta (visual analysis–synthesis relationship). Tanssija näkee tans-

sivan liikkeen, analysoi sitä liikekokemuksellaan ja vartalo tuottaa näiden pohjalta varta-

lollisen ilmaisun (peilaaminen, mallintaminen luku 4.3). Eisner (2002) kuvailee tätä kyky-

nä omistautua tehtävälle ja mahdollisuutena käyttää näköaistia tiedottamaan tunteita. Tä-

män prosessin kautta oppilas voi tehdä muutoksia koettujen tunteiden pohjalta. (Eisner, 

2002, 76.) Mitä pitemmällä oppilas on omassa tanssitaidossaan, sen uskaliaammin ja sy-

vemmin hän pystyy käyttämään tunteitaan liikkeensä kehittämiseksi. Jukan ja oppilaiden 

luottamus näyttäytyy heidän jatkuvassa ja spontaanissa kinesteettisessä vuorovaikutukses-

sa.   

 

Eisner (2002) toteaa, että opettaja suunnittelee opetustilanteita, jotka pohjautuvat oppilai-

den tietämykseen tai heidän kokemiinsa merkityksiin. Yllätyksellisyys on aina läsnä oppi-

laiden kanssa, ja sen vuoksi tilanteiden kasvatukselliset arvot vaihtelevat. (Eisner, 2002, 

48.)  Oppilaat oppivat enemmän tai vähemmän, koska he lisäävät oppiin omat henkilökoh-

taiset merkityksensä. Jukka ottaa tunnilla esille liikkeen, jota on edellisellä tapaamiskerral-

la kehitetty yhdessä ja jota pari on tanssinut kerran kilpailuissa edellisen kerran jälkeen. 

Kuviosta keskusteltaessa tulee hyvin esille, kuinka pari samalla myös haluaa toisen osa-

puolen ymmärtävän, miten kuvio pitäisi kummankin omasta mielestä tanssia. 

         Jukka: And how did it go?  

         Jaak: Well we danced it in Germany, for me it was fine, she said that she 

didn’t want to stay in the snake but I said she has to. (Jukka ja Jaak nau-

rahtavat).  

Taina: But I want to do more, I want to do more, I will stay.  

         Jaak: She doesn’t trust that.  

         Taina: I get stuck because I’m like there and then I don’t know how we did it 

then or how I did it.  

         Jukka: Okay, tell me what would be dancing more in it?  

         Taina: More freedom.  

         Jukka: Okay, if you show me that, show me that movement.  
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         Taina: Are we falling now?  

         Jukka: Or is there a falling version? (Kaikki myhäilevät parin aloittaessa 

uudelleen kuvion tekemisen).  

         Jukka: Now it was more like her snake, and you were like waiting for her. 

(Pari aloittaa yhtä aikaa vastaamisen, jolloin Taina luopuu vuorostaan ja 

antaa Jaakin vastata ensin).  

Jaak: I don’t go like that. (Jaak näyttää naisen liikettä kuvaavan hassuttele-

van version).  

          Jaak: I make it more like up here.  

Taina: I like what he does, but I’m going to do like until the end, until here, 

like my bum or something, I want to go further.  

          (T2, 23-24) 

 

H’Doubler (1998, 137) toteaa, että liikkeestä tulee tanssimista, kun mielen tuoma persoo-

nallinen ja taiteellinen tarkoitus antaa motoriselle liikkeelle syyn. Yllä olevassa keskuste-

lussa ilmenee, kuinka opettaja ohjailee oppilaat ilmaisemaan ja näyttämään ajatuksensa 

sekä tahtonsa harjoitettavasta kuviosta. Hän haluaa kannustaa oppilaita oppimaan ja ym-

märtämään, mitä he jo osaavat, jotta he olisivat vapaita valitsemaan, mitä he haluavat teh-

dä (Schön, 1987, 208). Teknisten taitojen hallinta antaa vapauden tulkita liikekieltä erilai-

sin painotuksin sekä vapauttaa tanssijan kuulemaan ja ilmaisemaan musiikkia monipuoli-

semmin.  

 

Hakkarainen (2004) puhuu aktivoivasta opetuksesta, jossa voidaan erottaa kolme keskeistä 

periaatetta: diagnosointi ja aktivointi, oppimisprosessin ja reflektiivisen ajattelun tukemi-

nen sekä palautteen antaminen ja väärinymmärrysten haastaminen. Periaatteet ovat näen-

näisesti yksinkertaisia, mutta käytännön soveltaminen vaatii opettajalta luovaa ajattelua ja 

oman oppiaineksen syvällistä tuntemusta. (Hakkarainen ym., 2004, 104-105.) Tunnilla 

Jukka usein varmistaa oppilaiden ymmärryksen harjoiteltavan liikkeen teknisistä yksityis-

kohdista ja sen jälkeen aktivoi heitä etsimään siitä erilaisia laadullisia tekijöitä, joilla voi 

muuttaa liikkeen esitystapaa. Kun oppilaita kannustetaan oppimaan esityksen tai esitettä-

vän muotoilua, tavoitteena on oppia soveltamaan teknisiä keinoja haluttuihin efekteihin 

(Schön, 1987, 208-209). Tällöin opetus ja oppiminen muotoilevat kyseistä koreografian 

kohtaa.  
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Jukka rohkaisee paria etsimään vaihdoksia esimerkiksi liikkeen laajuudessa, dynamiikassa, 

suunnassa ja vartalon linjojen käytössä. Schön (1987, 209) kehottaa mestariluokkien oh-

jauksessa tavoitteeseen avata oppilaille ilmaisun mahdollisuuksia, joita he eivät itse vielä 

ole edes kuvitelleet. Seuraava lainaus Jukan haastattelusta kuvaa, kuinka ja miksi hän oh-

jaa paria kokeilujen kautta löytämään kokonaisuuden, jossa oppilaat kokevat pystyvänsä 

ilmaisemaan haluamallaan tavalla ja kuitenkin  muodon valinta avautuu myös katsojalle. 

Just se tietty laatujuttu tulee, että se ei oo vaikka esimerkiksi eteen- ja taakse-

liike, vaan tehdäänkö se pehmeästi vai vähän kovemmin, tai sisältyykö siihen 

selkeä askellustekniikka vai onko se pelkkä vartalollinen liike ilman jalkojen 

liikuttamista. Ja pikkuhiljaa päästään johonkin yhteisymmärrykseen siitä, et-

tä mitä se hänenkin mielipiteensä voisi olla. Ja mä pidän siitä aika paljon, et-

tä antaisin tämmöisille korkeampitasoisille tanssijoille mahdollisuuden niin 

kuin itse ehdottaa ainakin sitä, mitä he haluaisivat. Sitten mun tehtäväksi jää 

aika paljon se, että mä pystyn näkemään siinä ulkopuolelta sen, että tuleeko 

se efekti ulos sen päätöksen mukaisesti ja onko se efekti sellainen, mitä me 

kaikki halutaan, ja pitävätkö he siitä. Ja nimenomaan se, että onko se loppu-

tulos sellainen, mihin me kaikki ollaan tyytyväisiä. 

         (H, 7) 

 

Eisner (2002) kuvailee, kuinka maalauksessa pohjakerrokset tarvitaan päälle maalattavien 

kerrosten alle, jotta maalauksen kokonaisuus voi syntyä. Samoin etenevässä opetuksessa 

alla olevat kerrokset, opitut asiat, mahdollistavat tulevien luovien laadullisten muutosten 

ilmentymisen. (Eisner, 2002, 76-77.) Jukka ohjaa oppilaat näkemään kokonaisuutta muo-

vaavia yksityiskohtia. H’Doublerin (1940, 95) mukaan tällainen eriyttäminen ei ole vaaral-

lista, jos koko ajan pidetään mielessä, että varsinainen ilmiö on kokonaisuudessa, joka näin 

on enemmän kuin osiensa summa. Gray (1989, 83) selittää holismin teoriana, jossa todelli-

suus koostuu orgaanisista ja yhdistyneistä kokonaisuuksista, jotka ovat suurempia kuin 

erillisten osiensa summa. Samaan holistiseen ajatukseen viittaa myös Hyry (2007, 78), 

joka on tutkimuksessaan poiminut esille Matti Raekallion ajatuksen: “Mestariteos on aina 

suurempi kuin sen kaikkien esitysten summa”.  

 

Jukka valitsee koreografian kohdan, jossa pari tanssii peruskuviosta kehitetyn variaation. 

Hän motivoi paria näkemään, kuinka he jo osaavat kuvion teknisesti ja pystyvät avaamaan 

liikkeellistä ilmaisua helposti. Taidon oppiminen nopeutuu, jos oppilaat ovat motivoitunei-
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ta uuden oppimiseen. Taito syvenee, kun oppilaat ovat motivoituneita toistamaan ja myös 

etsimään uusia merkityksiä jo opittuun tai harjoituksen alla olevaan liikekieleen. Eisnerin 

mukaan opettaja on henkilö, joka muotoilee tilanteet sen mukaan, mitä oppilaat arvostavat 

tai tietävät (Eisner, 2002, 47). Tietojen lisäksi myös oppilaan tunnekokemukset ovat mer-

kityksellisiä oppimisen kannalta, sillä ne toimivat keskeisenä motivaation perustana edis-

täen tai ehkäisten uuden oppimista (Viskari, 2003, 169. 

 

Parviainen (1998) viittaa Merleau-Pontyn ajatukseen käännettävyydestä, jossa näkevä 

keho voi koskettaa tai tulla kosketetuksi yhtä aikaa. Tällaista liikkuvan kehon kommuni-

kaatiota tapahtuu, kun koskettaa omalla kädellään toista kättään. (Parviainen, 1998, 100.) 

Jos kosketan tuota kättä, kosketan hänen tietoisuuttaan (Klemola, 2004, 81). Jukka johdat-

taa parin huomaamaan, kuinka otteen vaihdoilla ja keskinäisen etäisyyden muutoksella 

saadaan aikaan näkyvä visuaalinen muutos ja yleisölle mielekkäämpi esitys. 

Tässä on nyt sellainen tilanne, että on hyvin yksinkertaisesta askeleesta ky-

symys, joka voidaan suorittaa täysin välittämättä toisistaan, ööh, elikkä mo-

lemmat pystyvät tekemään tämän lukkoaskeleen ihan helposti ilman, että sii-

nä tapahtuu sen enempää, siellä voi olla otekin, mutta se ei välttämättä tee 

mitään se ote, mutta tässä just nyt katsotaan sitä, vaikka se liike sinänsä ei 

vaadi apua, parin osapuolet eivät tarvitse apua toisiltaan tässä kohdin, niin 

silti me voidaan kommunikoida just sen raamituksen kautta, ja , ja asettaa 

erilaista painetta siihen otteeseen ja niin, että se muuttuu jännittävämmäksi 

ja mielekkäämmäksi se liike, ja saa erilaisia sävyjä, vaikka on kyse helposta 

ja yksinkertaisesta askeleesta sinänsä.  

(H, 9) 

 

Kilpatanssiparit harjoittelevat paljon myös keskenään ilman paikalla olevaa opettajaa. 

Kahden ihmisen ja kehon liikkeen yhteensovittaminen vaativat yhteistä tanssiaikaa myös 

ilman ulkopuolelta tulevaa ohjausta, jotta tanssijat pystyvät hyödyntämään kinesteettistä 

empatiaansa (luku 4.4). Taiteessa kaiken tiedon tulee tulla intuitiiviseksi eli ihmisen sisältä 

nousevaksi (H’Doubler, 1940, 95). Opettaja laittaa parin kuuntelemaan toistensa liikettä ja 

myös ilmaisemaan toisilleen kehollisella viestimisellä.  

Did you feel her? I think she looked like she was giving you lot more weight 

than before. Yes, that’s nice, so demand.  

(T2, 24) 
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Sisäisen motivaation sytyttäminen on tärkeää ja toisaalta sen havainnointi hankalaa mutta 

palkitsevaa. Kun opettaja pystyy tarjoamaan oppilaille unohtumattomia kokemuksia, sitou-

tuvat oppilaat tekemiseen eri tasolla kuin vain älyllisellä tai tietoisella tasolla. Yksi tapa 

rohkaista oppilaita näihin kokemusperäisiin elämyksiin on huomata sekä huomioida oppi-

laiden saavuttaessa tekemisessään jotain virtuoosimaista, ihanaa tai mainitsemisen arvois-

ta.  

YES! This looked very good, very precise, precise because the design looked 

very magnified, because we have something interesting to look at all the time. 

(T1, 9) 

 

Jukka haluaa oppilaan löytävän voimakkaan kokemuksen liikkeeseensä. Opettajan mukaan 

tällainen kokemus saa oppilaan uskomaan liikekieleen, ja oppilas pystyy tuottamaan uu-

delleen saman liikkeen, mutta myös vapautumaan liikkeen jatkuvaan muotoiluun. Siljan-

der (2005) toteaa kasvatustieteen emansipaation käsitteen olevan negatiivinen vapauden 

käsite. Emansipaatio määritellään tavallisesti vapautumisena jostakin. Siljanderin mielestä 

kasvatuksessa pitäisi olla pikemminkin kysymys vapautumisesta johonkin kuin vapautumi-

sesta jostakin. (Siljander, 2005, 162.) Tanssijat pystyvät vapautumaan uudenlaisiin suori-

tuksiin ja liikekielen ilmaisuihin, kun he oppivat hallitsemaan vartaloaan tai kokeilevat 

uudistaa liikkumisen tapaansa. Tekninen taitavuus mahdollistaa liikkeen ja ilmaisun va-

pautta. Toivon ylläpitäminen on kasvua eteenpäin vievä voima, sillä se suuntaa tulevaisuu-

teen ja eheyttää yksilön identiteettiä (Viskari, 2003, 172-173). Tunnilla etsitään työkaluja, 

jotka mahdollistavat liikkeen kehittämisen edelleen ja uusien ulottuvuuksien löytämisen 

samassa liikkeessä kerta toisensa jälkeen.  

Ei ole tarkoitus, että se sementöityy tällaiseksi vaan, että se jää elämään. 

(H 18)  

 

Opettaja oppii oppilailtaan, ja jokainen opetuskokemus lisää opettajan hiljaista tietoa. Vis-

kari (2003, 175) kehottaa opettajaa ymmärtämään, miten opettaa sekä miksi opettaa niin 

kuin opettaa. Jukka välittää oppilailleen kokemuksia, joissa heijastuvat ihmisenä kasvami-

sen pyrkimykset. Pedagogian tulee olla itsessään pohdiskelevaa toimintaa, jossa opettajan 

kuuluu kriittisesti kyseenalaistaa, mitä tekee ja minkä takia tekee, sillä aikuisen ihmisen 

elämän läpi heijastuu voimakas lapsen olemukseen vaikuttava kokemus (Manen van, 1991, 

10-12). Tunnin tilanteissa toteutuu intensiivinen tekeminen ja keskittyminen. Kehollisessa 
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tuottamisessa näkyy lopputuloksena liikkeellinen pyrkimys, johon ovat vaikuttaneet taito, 

ajattelu, emootiot ja esteettiset pyrkimykset. 

 

Van Manen (1991) toteaa, että opettajan usko vapauttaa oppilaat uskomaan itseensä. Tämä 

on osoitus opettajan pedagogisesta rakkaudesta. Opettaja ei tule antamaan periksi vaan 

uskoo, että oppilas pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. (Manen van, 1991, 68.) Oppi-

laat vapautuvat tanssissaan ennen kokemattomaan ja samalla myös johonkin, joka voi joka 

kerta olla mielenkiintoinen tutkimusmatka. Pedagoginen rakkaus on tärkeää taidon opet-

tamisessa, sillä minkä tahansa taidon mestariksi eteneminen vaatii harjoittajaltaan runsaasti 

itsekuria, keskittymistä ja ennen kaikkea mielenkiinnon suuntaamista taitoon ja sen hallin-

taan (Viskari, 2003, 176). Opettaja toteaa parin onnistuessa, että on mahdollista löytää 

enemmän vaihtoehtoja; tutkimusmatka voi olla loputon. 

          Each moment is little different. This is the whole point with this kind of 

awareness that we can find more possibilities. Because it’s not like black and 

white, can be more things… because it’s endless to explore. 

         (T2, 22-23) 
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6. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan tutkimukseni tuloksia (6.1) sekä arvioimaan tutki-

mukseni luotettavuutta (6.2) ja eettisyyttä (6.3). Lisäksi pohdin tulevaisuuden tutkimuksen 

mahdollisuuksia ja haasteita tanssinopetuksessa sekä erityisesti kilpatanssin mestariope-

tuksessa (6.4). Arvioin tutkimustani kolmesta eri näkökulmasta 1) merkittävyyden, 2) si-

säisen luotettavuuden ja 3) eettisyyden kannalta.  

6.1. Tutkimustulosten yhteenveto ja merkitys  

Tutkimukseni tarkastelee, kuinka kilpatanssin mestariopettaja ohjaa oppilaitaan yksityises-

sä oppitilanteessa. Tämän pedagogisen suhteen tarkastelu antaa lukijalle käsityksen mesta-

riopetuksen yksityistunnin toimintatasosta, joka sisältää tietoa opetustapahtumasta ja sii-

hen kuuluvasta suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Tutkimuksessani olen peilan-

nut tanssinopetuksen ja kilpatanssin mestariopetuksen käytäntöjä kasvatustieteen teoreetti-

siin malleihin. Itsenäisiin ratkaisuihin perustuva opettajan toiminta edellyttää metatasolla 

tapahtuvaa teoretisointia ja arvopohdintaa, jossa Kansasen opettajan pedagogisen ajattelun 

tasomallin mukaisesti opettaja arvioi kriittisesti omien päätöstensä arvoperustaa. (ks. Kan-

sanen, 1993.) Jukan sitoutuminen oman työnsä tulkitsemiseen mahdollisti syventymisen 

kilpatanssin pedagogisen suhteeseen ja sen vuorovaikutukseen perehtymiseen.  

 

Jukka tarkasteli opetustilannetta videolta haastattelussa ja selitti tunnin tapahtumia. Hän 

arvioi omaa toimintaansa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Samalla hän arvioi kriittisesti 

omien päätöstensä arvoperustaa, jolloin jokaiseen ratkaisuun sisältyi eettinen kannanotto, 

joka liittyy oppimiseen tai vuorovaikutukseen. Hän havainnollisti ajatuksiaan tilanteista, 

jolloin hän teki tietoisen valinnan ennen tai jälkeen varsinaista opetuksellista hetkeä esi-

merkiksi vaatimuksen tasoa koskien. Mielenkiintoista on, että hän pystyi myös kertomaan 

tilanteista, jolloin hänen päätöksentekonsa oli tiedostamatonta ja hän arvioi näitä oman 

pedagogisen ajattelunsa avulla. Nämä tulkinnat vahvistavat käsitettä opettajan hiljaisen 

tiedon vaikutuksesta oppimistilanteeseen.  

 

Oppimistilanteessa Jukan näkemys vuorovaikutuksesta ja opittavan sisällön luonteesta 

luovat opetustilanteesta kokemuksellisen kokonaisuuden. Jukka ei toiminut pelkästään 
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tiedon lähteenä tai taidon välittäjänä vaan erityisesti erilaisten oppimistilanteiden ja meto-

dien mahdollistajana. Eleillä, ilmeillä, katseilla ja kosketuksella voi olla usein sanojakin 

suurempi merkitys (Siljamäki, 2003, 216). Teoreettisen tiedon yhdistyessä aiempiin koke-

muksiin ja arvoihin muodostuu opettajan oma praktinen teoria. Tutkimus jäsentää Jukan 

käytännön teoriaa sekä oppituntiaineiston että haastatteluaineiston avulla. Hänen pedago-

ginen ajattelunsa kohdistuu oppimisprosessin kokonaisuuteen ja opetustapahtuman tavoit-

teellisuuteen sekä vuorovaikutukseen. Jukan opetuksen moraali heijastuu hänen sitoutumi-

sessaan opetustyöhön ja tavoitteellinen työskentely tuo mukanaan positiivisen ja motivoi-

tuneen ilmapiirin. 

 

Mikä on tällaisen yksittäisen mestariopettajan opetuksen tutkimisen laajempi merkitys? 

Kasvatustieteellisen teorian tehtävä on kehittää käytäntöä tietoisemmaksi itsestään (Siljan-

der, 2005, 95). Tutkimukseni tuloksia ei ole tarkoitettu suoraan yleistettäväksi jonkun toi-

sen omaan käytäntöön. Eisner (2002) kirjoittaa opettamisesta jatkuvana oman työn tutki-

muksena. Kaikkien tulisi käyttää opetustilanteitaan mahdollisuutena oppia opettamista. 

(Eisner, 2002, 56-57.) Tutkimuksessani analysoin tämän mestariopetuksen metodeja ja 

tässä pedagogisessa suhteessa esiintynyttä vuorovaikutusta. Opetusmenetelmät ja uudet 

toimimisen mallit voivat kehittyä, jos opettajat tutkivat ja reflektoivat eli heijastavat omaa 

opetustyyliään. Tutkimuksen mestariopettaja heijastaa opetukseensa kokemuksia omien 

taiteilija- ja kilpailijavuosiensa ajalta. Hänellä on myös takanaan hyvin huomattava ja pit-

käaikainen käytännön kokemus opetustyössä. Kaikkien näiden kokemusten tuoma sävy 

tähän tutkimukseen tarjoaa lukijalle kosketuspintaa eläviin hetkiin, jotka eivät ole helposti 

ulkopuolisten nähtävillä.  

 

Tutkimukseni tapauksena on kilpatanssin mestariopettaja ja tämän opettajan sekä kilpa-

tanssiparin välinen jatkuva vuorovaikutus oppitunnin aikana. Creswell näkee tapaustutki-

muksen metodologiana, eräänlaisena laadullisen tutkimuksen mallina tai opiskelun koh-

teena, yhtä hyvin kuin kyselyn tuotoksena (Creswell, 2007, 73). Costleyn (2010) mukaan 

tapaustutkimus ei ole itsessään metodi vaan lähestymistapa, jossa voidaan käyttää eri me-

todeja tutkittaessa yksittäistä tai pientä määrää tapauksia. Sen tarkoituksena on tuoda esiin 

ilmiöitä, joiden voidaan ajatella edustavan useampia tapauksia ja jotka voivat hahmottaa 

jonkin ajattelumallin tai käytännön ongelmia. Tapaustutkimus pyrkii muodostamaan ja 

kuvailemaan tiettyjä kohteita tai jaksoja tavalla, jolla on yhteys muihin esimerkkeihin, sen 
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sijaan, että se esittelisi niitä uniikkeina tai olettaen, että tutkimusten tulokset olisivat yleis-

tettävissä. (Costley, Elliott & Gibbs, 2010, 89-90.) 

 

Ensimmäistä aineistoani olen alunperin hyödyntänyt myös kandidaatin työssäni sekä kurs-

sille tehdyssä tutkimusraportissa. Jos haluaisi tutkia kuvatun opetuksen tehokkuutta, olisi 

mahdotonta mitata sen onnistumista. Ei ole olemassa mittareita, joilla voisi mitata eroa 

opetetussa ja välittyneessä. Olisi vaikeaa kaivaa esille, miten opetettu on välittynyt. Jon-

kinlaista arviointia voi videoidun perusteella tehdä tunnin aikana välittyneestä, mutta sekin 

perustuu havainnointiin. Toinen mahdollisuus olisi verrata parin välillä kehityksessä näky-

viä eroja oppitunnin aiheista. Myös tätä olisi mahdotonta arvioida, koska oppilaat oppivat 

muutakin kuin opetettavaa. Tutkimuksessani parin tason kehittymisellä ei ole ratkaisevaa 

merkitystä, vaikka se nousisikin esiin, jos tehtäisiin suoraa vertailua kahden eri oppitunnin 

opetettavien asioiden välillä. Tämä tieto olisi kuitenkin mielenkiintoista lajin parissa työs-

kenteleville eikä näin omaa tutkimusarvoa yleisesti kasvatustieteestä tai tanssinopetuksesta 

kiinnostuneille.  

 

Tulkitsen ja luon merkityksiä tutkimukseni kohteista ja tilanteen tapahtumista. Ylönen 

(2000) painottaa omassa tanssitraditioita koskevassa tutkimuksessaan, että tutkija ja tutkit-

tava tulkitsevat saman elämismaailman ilmiöitä omien kokemustensa pohjalta. Tutkija luo 

tulkintoja, jotka luovat näkökulmia. (Ylönen, 2000, 38.) Tällaisessa tutkimuksessa ei ole 

objektiivista totuutta. Siljander (2005, 95-96) toteaa, että tiede ei sinällään pyri toimimaan 

käytännön normittajana, ohjeiden antajana tai tuomarina. Sen sijaan tuomalla esiin käytän-

nön toimintaan kätkeytyviä periaatteita tiede luo selkeämpää tietoisuutta toimintaa ohjaa-

vista motiiveista ja taustatekijöistä. Aineistojeni esimerkkien perusteella lukija voi arvioi-

da, onko hän yhtä mieltä tulkinnoista vai näkeekö hän ristiriitoja aineiston ja siitä tehtyjen 

tulkintojen välillä. Tutkijalla on oma tulkinta ja lukijalla on oikeus omaansa. 

 

Olen keskittynyt tutkimuksessani yksittäiseen tapaukseen, josta pyrin etsimään mahdolli-

simman paljon merkityksiä ilman tutustumista moniin kohteisiin. Creswell (2007) nimeää 

tällaisen tapaustutkimuksen termillä “direct interpretation” eli suora tulkinta. Tällaisessa 

prosessissa tutkija paloittelee tutkimustiedon osiin ja sen jälkeen yhdistelee ne uudelleen 

merkityksellisempiin kategorioihin jaettuina. Samalla tutkija hahmottaa yhtäläisyyksiä ja 

vastaavuuksia eri kategorioiden välillä, ja nämä puolestaan johtavat luonnollisiin yleistyk-

siin. (Creswell, 2007, 163.) Tämä tutkimuksen tekemiseen käyttämäni aika oli hyvin mie-
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lenkiintoista, koska huomasin jakavani tunnin tapahtumia osiin, joissa esiintyivät useat 

itselleni erittäin tutut tanssitunnin tapahtumat. Tämä tieto on itselleni jokapäiväistä ja itses-

tään selvää, että vasta kirjatessani havaintoja ja tapahtumia aloin ymmärtää, kuinka avaa-

vaa näiden merkitysten vaikutus on opetuksen etenemisestä ja pedagogisesta vuorovaiku-

tuksesta kiinnostuneelle. Tarkoituksena onkin ollut esitellä ja kuvailla tutkimuskohdettani 

sellaisella tavalla, että siitä avautuu erilaisia yhteyksiä muihin opetustilanteisiin.(Costley, 

2010, 89-90.)  

 

Aineistoa tutkiessani ymmärsin, että on erittäin tärkeää kirjata muistiin erilaiset oppitunnin 

aikana ilmenevät tapahtumakulut. Pelkkien sanottujen asioiden kirjoittaminen ei olisi teh-

nyt oikeutta tunnin sisällölle. Tärkeitä huomioita syntyi kirjatuista hetkistä, kuten esimer-

kiksi se, että tanssiotteen ottaminen kaikkien kesken tapahtui aina niin välittömästi. Huo-

masin, että kuvaamillani tunneilla on aina selvää, mitä otteeseen tarvitaan ja miten siihen 

vastataan. Tunnin tarkkailija voi myös nähdä eron siinä, milloin otteeseen laitetaan enem-

män energiaa ja milloin taas valmistaudutaan markkeeraamaan suoritusta.  

 

Jos halutaan tutkia oppilaiden oppimiskokemuksia, haastattelemalla oppilaita päästään 

lähimmäs heidän sanallistamiaan kokemuksia. Aineistooni keräsin haastattelut myös oppi-

lailta ja niiden avulla olisi ollut mahdollista halutessani edetä oppilaiden kokemusten tut-

kimiseen. Tässä tutkimuksessa se ei kuitenkaan ollut tarpeellista, sillä tutkimuksessa ana-

lysoidun aineiston avulla pystyn paremmin vastaamaan tämän tutkimuksen kysymyksiin. 

Tällainen tutkimus voi luetuksi tultuaan vaikuttaa opettajan työhön ja hänen oppilassuhtei-

siinsa. Vaikka tämä on vain yksi mestariopettajakertomus, se saattaa koskettaa muita opet-

tajia ja herättelee lukijan ajatuksia pedagogisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista. 

 

Jukka toteuttaa voimakkaasti Manenin (1991, 162) ajatusta opettajan herkkyydestä opetus-

tilanteessa vetäytymällä tunnin tilanteissa, joissa oppiminen etenee, mutta olemalla läsnä ja 

saatavilla, kun oppilaat tarvitsevat apua. Hän toimii hiljaisella taidollaan koskettamalla 

oppilasta kehollisesti, sanalla, eleellä, silmillä, liikkeellä, hiljaisuudella (Manen van, 1991, 

143). Kehollinen tieto ja kokemus sekä kineettisen empatian avulla välitetty tieto ja tunne 

lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä.  
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6.2. Luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi aineisto tulee esitellä lukijalle niin, että koko-

naisuus hahmottuu hänelle ja hän saa kuvan niistä aineiston osista, joista päähavainnot 

rakentuvat (Ruusuvuori ym., 2010, 27). Tutkimukseni tapahtuu valmistelemattomassa 

tilanteessa, jossa tarkoituksena on päästä seuraamaan mahdollisimman autenttista kilpa-

tanssin mestariopetuksen yksityistuntitilannetta. Osallisina ovat yksi maailman huip-

puopettajista sekä yksi kansainvälisellä tasolla menestyvistä pareista. Tilanteen erityisyys 

mahdollistaa kurkistuksen taitavan opettajan ja hänen oppilasparinsa yhteistyöhön. Tutki-

mukseni perustuvat kolmeen pääaineistoon, joihin kuuluvat kaksi videoitua tanssituntia ja 

opettajan haastattelukertomus sekä dialogi tutkijan kanssa. Lisäksi olen käyttänyt tuntien 

ja haastattelun aikana keräämiäni havaintoja muun aineiston tulkitsemisen tukena. 

 

Lähestyin tutkimukseni luotettavuuden arviointia kysymyksellä: Miten tällä käytännön 

aineistolla ja tieteellisen tekstin avulla voi syventää tanssinopetuksen pedagogisen vuoro-

vaikutuksen ymmärtämistä? Käytin omaa asiantuntijakokemustani, kun päätin aiheita ja 

valitsin teemoja aineistosta. Valinnat kohdistuivat myös tunnin kulun hetkiin, joihin keski-

tyn tutkimuksessani (Costley, 2010, 14). Tarkoitukseni onkin, että tutkimani tanssilajin 

asiantuntijana ja tutkijana pyrin ulkoistamaan, tuomaan esiin tanssinopettajan omakohtais-

ta kokemusta. 

 

Validiteetin arvioiminen laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sekä kerättyjen aineistojen 

että niistä tehtävien tulkintojen käypyyden arviointia (Ruusuvuori ym., 2010, 27). Creswell 

(2007) listaa termejä, joilla voi kuvata tutkimuksen arvon merkitystä. Yhtenä terminä on 

situated, embodied or voluptuous validation eli tilanteeseen sidottu, kehollinen tai runsas 

arviointi, joka tarkoittaa, että tutkijan tavoitteena on ymmärtää enemmän kuin tietää ja 

tavoitella kirjoittamisellaan myös sitä, mitä ei ymmärrä. (Creswell, 2007, 205.) Tutkimuk-

seni aikana yritin analysoida näkyvää, mutta myös näkymätöntä vuorovaikutusta, joka 

muotoilee opetuksen välittymistä tanssinopetuksessa.  

 

Halusin keskittyä tapaustutkimuksessani erityiseen analysoinnin kohteeseen, opettaja- ja 

oppilassuhteen ilmenemiseen ja pedagogiseen  vuorovaikutukseen kilpatanssitunnilla mes-

tariopettajan opetuksessa. Creswell (2007, 195) viittaa tutkija Yin nimeämään käsitteeseen 

embedded analysis eli jonkin erityisen asian tutkimiseen tapauksessa. Tutkimuksessani 
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pyrin asettautumaan tutkijan rooliin havainnoidessani opetustilannetta, mutta haastattelu-

keskusteluissa asetun tutkittavan opettajan rinnalle keskustelemaan tunnin tapahtumista.  

 

Tutkijana nautin tutkimushenkilöiden syvää luottamusta. Se on mahdollistanut aineiston 

keräämisen tilanteissa, jotka voisivat jäädä etäisemmältä tutkijalta näkemättä. Niikko 

(2001) toteaa, että kvalitatiivisen tutkimuksen avulla on pyritty tuomaan esille, että opetus-

työssä tarvitaan monenlaisia lähestymistapoja ymmärtää opetusta ja oppimista. Hän viittaa 

Deweyn, joka progressiivisen eli reformipedagogiikan edelläkävijänä halusi painottaa ope-

tusta älyllisenä ja kokeellisena toimintana. Niikon mukaan tutkivaan opettajuuteen kuuluu 

sekä toiminnan tutkiminen että oman minän tarkastelu tutkijana. (Niikko, 2001, 190-195.) 

Tutkijana ja opettajana koin tutkimuksen keinona syventää ja laajentaa omia käsityksiäni. 

Tutkiva opettaja asettaa koetukselle käsityksensä, ammatillisen taitonsa ja asenteensa 

(Niikko, 2001, 195). Tässä tutkimuksessa sekä Jukka että tutkija ovat ikään kuin tutkivana 

opettajana, joka merkitsee systemaattista kysymistä ja kyselemistä, motivoitumista tutki-

maan omaa opettajuuttaan, sen havainnoimista ja siitä puhumista. 

 

Tutkijana olen kyseenalaistanut aineistoni määrän ja asemani suhteessa tutkittaviin henki-

löihin sekä tutkimuskysymykseni jatkuvasti tutkimuksen aikana. Tutkimukseni keskittyy 

vuorovaikutukseen, koska sen mahdollisuuksista ja esiintyvistä muodoista voidaan aineis-

ton pohjalta saada muuten hankalasti tavoitettavissa olevaa tietoa. Tein tutkimustyön ajan 

samalla myös opetustyötäni sekä omaa taiteilijan ja koreografin työtäni. Näin ollen tein 

myös yhteistyötä tutkimushenkilönä olleen mestariopettajan kanssa monella eri tavalla. 

Dialogia välillämme ei voi millään rajoittaa vain aineistoiksi äänitettyihin osuuksiin. Dia-

logisuutemme on jatkuvaa ja säännöllistä, sitä on ollut ennen tutkimusta ja se tulee jatku-

maan tutkimuksen jälkeen. Tanssitaiteilijoina välillämme vallitsee myös kahden tanssivan 

ihmisen dialogi verbaalisesti ja kineettisesti. Tällaisessa dialogissa tapahtuu sisäistä vuoro-

puhelua tiedostamattoman ja tietoisen välillä (Ylönen, 2004, 24). Minun on huomioitava 

myös tiedostamattoman vuoropuhelun sekä elämäni rikkautena olevan jatkuvan tietoisen 

yhteistyön olemassaolo tutkimushenkilöideni kanssa.  

 

Mestariopettaja kuuluu kansainvälisesti arvostettujen opettajien joukkoon ja edustaa työl-

lään lajin huippuosaamista. Jokaisella lajin huippuasiantuntijalla on tietysti oma opettajan 

praktinen teoriansa ja taitonsa. Uskon, että tutkimukseni keskittyessä kuvaamaan juuri 

näiden osallistujien yhteistyötä melko pitkällä aikavälillä, mutta samassa aiheessa, tutki-
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mus antaa meille näkemystä siitä yhteistyön intensiivisyydestä ja vuorovaikutuksen mää-

rästä, joita tällainen mestari–kisälli-perinne kilpatanssissa merkitsee.  

 

Tutkimuksessani kinesteettinen tapa havaita ja tulkita on väistämättä osa johtopäätöksiäni, 

niitä sanattomiakin. Yhdyn Ylösen (2003c, 78) toteamukseen nöyrtymisestä sen edessä, 

että minulla ei koskaan tule olemaan täydellistä ymmärrystä toisesta eikä myöskään itses-

täni, mutta läsnäolon ja reflektion virtaava dialogi voi kuitenkin auttaa tarkentamaan ym-

märrystä. Kokemukseni takia on varmaankin mahdotonta, että kertoisin vain aineistoni 

tutkimushenkilöistä ja heidän kokemuksistaan. Minun tanssiva kehoni on ollut aistimassa, 

tulkitsemassa ja heijastamassa tutkimukseen osallistujien tanssikokemusta ja sen sisältä-

mää kommunikointia. 

 

Suunnittelin aluksi mahdollisuutta tutkia ja vertailla kilpatanssin opetustyötä useamman 

kollegani työskentelyä seuraamalla, mutta ymmärsin, että tutkittavia rajaamalla pystyn 

paremmin keskittymään. Creswell (2007, 76) toteaa, että useamman kuin yhden tapauksen 

tutkiminen laimentaa kokonaisanalyysia: mitä useampaa tapausta tutkii, sitä vähemmän 

saa syvyyttä yhteen tapaukseen. Mietin myös aluksi tutkivani erimaalaisten tanssiparien 

oppitunteja mestariopettajan alaisuudessa. Rajaus syntyi ainutlaatuisesta mahdollisuudes-

tani tutkia niin läheltä kansainvälisen ammattilaisen ja mestariopettajan työtä.  

 

Valitsin aineiston esimerkkien kieleksi englannin ilman suomentamista, koska pelkäsin 

tilanteiden merkitysten heikentyvän, jos ilmaisut käännetään. Koen, että suomen ja eng-

lannin kielen kuvailevien ilmaisujen välillä on merkityksellistä eroavaisuutta. Saarela-

Kinnunen (2001) toteaa, että tapaustutkimuksessa tulee tehdä selväksi tutkimusprosessi, 

jolloin tutkimusraportin lukija saa selville, miten tutkimuksen johtopäätöksiin on päädytty. 

Samalla hän voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Määrällinen aineisto sen paremmin 

kuin laadullinenkaan ei muutu teoriaksi tai yleistykseksi ilman tulkintaa, joka on aina tut-

kijan tai tutkijaryhmän inhimillisen prosessoinnin tulosta. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 

2001, 160.)  

 

Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että laadullista tutkimusta tehdään aina kohdespesifi-

sesti ja prosessi on hyvin henkilökohtainen. He yhtyvät Weckworthiin, joka väittää, että 

neutria tieteentekijää sen paremmin kuin neutraalia tiedettäkään ei ole olemassa. (Esko-

la&Suoranta, 1998, 251-252.) Kokemukseni tanssinopetuksen asiantuntijana on tutkimuk-
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selleni hyödyllistä, koska lajin tuntemus antaa minulle mahdollisuuden tutkia aineistoa 

asiantuntemusta edellyttävällä tasolla. Tutkittavan asian tuntemukseni johdosta minun 

tulee demonstroida, että olen kriittinen omaa työtäni kohtaan sekä ymmärrän eri näkökul-

mien mahdollisuuden (Costley, 2010, 6).  

6.3. Eettisyys  

Creswell (2007) toteaa, että tapaustutkimuksen kohdetta valitessa tutkijalle avautuu useita 

mahdollisuuksia merkityksellisen kohteen valitsemisessa. Hänen mielestään on tarkoituk-

senmukaista valita kohteen tutkimiseen eri näkökulmia, kuten havaintoja, haastatteluja, 

dokumentteja ja audiovisuaalisia lähteitä.  (Creswell, 2007, 75.)  Tapaustutkimus edellyt-

tää luottamusta tutkijan ja tutkittavien välillä, sillä tutkimusaineistoa koottaessa tutkijan ja 

tutkittavan tulee olla vuorovaikutuksessa keskenään (Syrjälä & Numminen, 1988, 9). Tä-

män tilanteen tutkijana minulla on varmasti ainoana mahdollisuus päästä niin lähelle juuri 

tätä tutkittavaa kokemusta. Costley (2010, 14) toteaa, että narratiivisena tutkijana avautuu 

mahdollisuus nimetä odotuksia tulevasta ja myös todellisuudesta. Olen valinnut tutkittavan 

mestariopettajan asemaan läheisen henkilön, jonka kanssa olen työskennellyt yhdessä yli 

20 vuoden ajan. Vuorovaikutus on meille hyvin luontevaa, koska opetamme pääasiallisesti 

opetustyössämme samoja pareja, vaikka emme aina opetakaan heitä yhtä aikaa.  

 

Ylönen (2004) toteaa dialogisuuteen liittyvästä reflektiosta puhuessaan, että tutkijan ei tule 

tyytyä ensimmäiseen tulkintaansa tutkittavasta ilmiöstä, vaan hänellä on oltava kykyä tie-

dostaa ja analysoida oman persoonallisuuden osuutta tutkimukseensa ja tutkittaviin ilmiöi-

hin. Reflektoiva tutkimusote kyseenalaistaa tutkijan omia lähtökohtia ja ennakko-oletuksia 

sekä tekee niistä julkisia. (Ylönen, 2004, 22.) Tunsin olevani enemmän vastuussa tunnin 

tapahtumista, koska tutkin läheisen kollegani sekä pitkäaikaisten oppilaidemme vuorovai-

kutusta. Jouduin pohtimaan monia eettisiä kysymyksiä ja ymmärsin kaikkien kolmen lä-

heisen ihmissuhteen luovan minulle tarpeen esitellä aineistoa mahdollisimman objektiivi-

sesti.  

 

Luottamus, läheisyys ja selkeät tutkimusluvat kuuluvat osana tutkimustyön eettisyyteen. 

Luottamuksellisuus tarkoittaa tutkijan rehellisyyttä tutkimusta esitellessään, luottamuksel-

lista tietojen säilyttämistä sekä haastateltavien anonymiteetin säilyttämistä ja varjelua 

(Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 17). Esitellessäni tätä aihetta ja tutkimustuloksiani olen pyr-
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kinyt avaamaan lukijalle mahdollisuuden kilpatanssin mestariopetuksen ymmärtämiseen 

autenttisessa tilanteessa.  

 

Kyseessä on tapaustutkimus, jossa tutkittavat esiintyvät omalla nimellään. Halusin avata 

nimenomaan tämän mestariopettajan opetusmaailmaa lukijalle. Tutkimusta aloittaessani 

halusin pitää tutkimukseen osallistuneen parin nimettömänä, vaikka he itse ilmoittivat heti 

olevansa valmiita esiintymään omalla nimellään. Tutkimuksen aikana he ovat nousseet 

lajin sisällä nimeltä tunnistettavien kilpailijoiden joukkoon. Nyt he edustavat kansainvälis-

tä osaamista, kun tutkimuksen alussa he olivat enemmän kansallisen tason menestyjiä. 

Heidän menestyksensä sekä mestariopettajan ja oppilaiden yhteistyön tunnettavuus teki 

anonymiteetin säilyttämisen mahdottomaksi. Oppilaat eivät pitäneet tarpeellisena salata 

henkilöllisyyttään, joten he esiintyvät tutkimuksessani omilla nimillään. Itse asiassa he 

ilmaisivat halunsa esiintyä omilla nimillään, koska kokivat tutkimuksen merkitykselliseksi 

ja asemansa tutkittavina tärkeäksi. Koin, että tehtäväkseni jäi huolehtia, että tutkimus ei 

vahingoita heitä ja heidän työskentelyään millään tavalla. Tutkimukseni yhteydessä olen 

keskittynyt kuvattujen tuntien tapahtumiin ja vuorovaikutuksen analysoimiseen paljasta-

matta tutkimukseen osallistujista mitään liian henkilökohtaista. 

 

Myös Jukka koki hyötyvänsä tutkimukseen osallistumisesta työnsä puolesta, koska se an-

toi hänelle mahdollisuuden tutustua omaan työhönsä havainnoinnin sekä kasvatustieteen 

avulla. Hän ei ole tutustunut litteroituun aineistoon, mutta on lukenut kirjoittamaani tekstiä 

sen eri vaiheissa ja arvioinut sen avaamia merkityksiä.  

6.4. Tanssinopetuksen tutkimuksen tulevia haasteita  

Eisner (2002) näkee taiteen opettamisen tutkimuksen mahdollisena keinona opetusproses-

sin seuraamisen eli tutkimuksen, joka selvittää, mitä opettajat tekevät kun he opettavat. 

Opettamisen prosessin seuraaminen auttaa meitä rajaamaan tehtäviä ja muodostamaan 

käsitystä opettamisesta, joka optimoi oppilaiden kognitiivista kehittymistä. (Eisner, 2002, 

216-217.) Tulevien tutkimusten haasteena on löytää yhteisöjä ja yksilöitä, jotka haluavat 

kehittää opettamisen käsitteitä jakamalla tietoa opetusprosessien tapahtumista. Opettajat 

taiteessa ovat usein myös taiteilijoita opetuksessaan ja ulkopuolisten pääsy varsinaiseen 

opetustilanteeseen ei usein ole yksinkertaista. Jotta tanssintutkimus voisi kehittyä, oppilai-

ta tulisi pystyä totuttamaan ulkopuolisten läsnäoloon tuntitilanteessa. Tästä kuitenkin voi 
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seurata muutos, jossa tunnin kulkua seuraavat henkilöt muuttuvat yleisöksi, jolloin tanssin 

yksityisestä kokemuksesta tulee heti myös yhteisöllinen. Tutkimuksen kannalta muutos on 

merkittävä, ja tutkijan on pystyttävä ottamaan huomioon tällaisen muuttuvan ympäristön 

aiheuttamat vaikutukset.  

 

Tutkimuksen yhtenä kysymyksenä voikin olla, mikä ero on tanssin kokemuksella ja tans-

sin kokemuksen taiteellisella esittämisellä? Taiteen opiskelussa yleensäkin on kiinnosta-

vaa, kuinka paljon yksilön taidekokemus, kuten esimerkiksi kuvataideteos, siirtyy yhteisöl-

liseen taiteenilmaisun muotoon. Eisner (2002, 219) kuitenkin toteaa, että tällaisesta siirto-

vaikutuksesta ei ole paljon hyviä tutkimuksia ja siirtovaikutuksen toteen näyttäminen ei 

ole vakuuttavaa. 

 

Yhtenä aiheena jatkotutkimukselle kilpatanssissa olisi tutkia oppilaiden keskinäistä vuoro-

vaikutusta oppitunnilla tai keskinäisen vuorovaikutuksen ilmenemistä oppimisessa. Seu-

raavat kysymykset nousisivat mielestäni esiin: Miten oppilaiden henkilökohtainen oppimi-

nen vaikuttaa parin suorituksen kehittymiseen? Mikä vaikutus parin osapuolilla on oppimi-

sen nopeuteen tai mille tasolle pari pääsee yhteissuorituksessa, jos esimerkiksi toisen hen-

kilökohtainen suoritus on paljon toisen suoritusta edistyneempi? Kuinka paljon vaikuttavat 

erilaiset opetusmenetelmät, jos oppilaiden henkilökohtainen tapa oppia on hyvin erilainen?  

 

Mielestäni on vaikea toteuttaa tanssin opettamisen tutkimusta prosesseina, jotka ovat ver-

tailtavissa keskenään. Jokaisen oppimisprosessiin vaikuttavat opettaja, oppilaat, oppisisältö 

ja oppimisympäristö. Vuorovaikutussuhteet muokkaavat tutkimustilannetta ja tuloksia: 

oppilaat vaikuttavat opettajaan, ja he vaikuttavat toisiinsa myös heijastamalla oppimista 

toisistaan. Niinpä tarkoituksenmukaiset vertailut oppilaiden välillä ovat mahdottomia (Eis-

ner, 2002, 229). Tanssin opettamista voisi tutkia enemmän kasvatuksen muotona. Tällaiset 

tutkimukset voisivat edetä myös syvempään tutkimukseen tanssin tai yleisesti liikkeen 

merkityksestä. Yleinen kehonhallinta ja ymmärrys ihmisestä kokonaisvaltaisesti toimivana 

yksilönä ilmenee nyky-yhteiskunnassa monista eri suunnista. 
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7. POHDINTA 

Pro gradu -tutkielman aihetta miettiessäni oli täysin selvää, että haluan tutkia kilpatanssia 

ja tanssinopetusta yleensä. Aiheen rajaaminen on ollut vaativimpia tehtäviäni koko proses-

sin aikana. Opettajana kiinnostukseni omaa työtäni ja sen arviointia kohtaan nousi ensim-

mäisenä mieleeni, koska erilaisista kulttuurillisista taustoista tulevien ihmisten vuorovai-

kutus on kasvava mielenkiintoni kohde. Kilpailevana tanssijana olen myös saanut mahdol-

lisuuden esiintyä eri puolilla maailmaa, joko urheilijana kilpailuissa tai taiteilijana erilaisil-

la estradeilla.  Kansainvälinen työskentely on myös antanut mahdollisuuden todistaa tans-

sin universaalia vaikutusvoimaa. Tutkimuksessani keskityin tavoittelemaan mahdollisim-

man syvällisesti yksittäisen tunnin ja tanssinopetustilanteen opettajan ja oppilaiden koh-

taamisen merkityksellisyyttä, ei pelkästään taidon kehittämisessä, mutta myös ihmisen 

elämässä laajemmin. 

 

Tanssinopettajana tavoitteeni on kasvattaa oppilaita ajattelevina yksilöinä, mutta vapaina 

toteuttamaan omia unelmiaan ja kenties sanomattomia lauseitaan tanssinsa kautta. Opiske-

luni Oulun kasvatustieteiden tiedekunnassa on vaikuttanut voimakkaasti opettajuuteeni. 

Olen etsinyt tanssinopetuksessani erilaisia ratkaisuja oppimisen laadun parantamiseen ja 

oppimiskokemuksen monipuolisuuden laajentamiseen sekä käyttämään kasvatustieteen 

työkaluja, jotka sopivat parhaiten tanssinopiskelun ymmärtämiseen.  

 

Yritin aluksi tutkia liian laajaa aluetta opetuksessa. Huomasin mahdottomaksi kirjoittaa ja 

tutkia vain omaa työtäni ja kokemuksiani tanssin sekä opetuksen parissa. Sen sijaan tuntui 

mielekkäältä tutkia työparini Jukka Haapalaisen pedagogista toimintaa. Tutkimukseen toi 

lisää syvyyttä päätös avata hänen haastattelutilanteensa meidän välisiksi keskusteluiksi. 

Olemme työmme kautta kulkeneet hyvin samoja polkuja, mutta oman sävynsä ajatuk-

siimme antavat meidän henkilökohtaiset historiamme ennen yhteistä uraa sekä tietysti nä-

kemyksemme ja kokemuksemme yksilöinä koko ammattilaisuramme aikana. 

 

Kiinnostukseni on hyvin paljon käytännön kokemuksen puolella ja vasta tutkimusta kir-

joittaessani aloin pohtia teoreettisen osuuden laajuutta työssäni. Ymmärsin myös, että on 

tarpeen kirjoittaa lajin erityisyydestä, mutta myös tanssinopetuksen yleisistä piirteistä. 

Näin tutkimuksen tulosten ymmärtäminen saa enemmän syvyyttä. Opettajana tavoitteeni 
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on aina ollut osata yhdistää kokemusten, musiikin käytön ja oppilaan persoonallisen kehi-

tyksen voimavaroja. Tutkimusaineistoon perehtyminen toi esille mielenkiintoisia syven-

tymisen kohteita, joista tärkeimpänä pidän tunnin kulun jokaisen minuutin ja opettajan 

toiminnan merkityksellisyyttä. Samalla tavalla kuin tanssissa liike onnistuessaan tuntuu 

rajattomalta mahdollisuuksineen, niin myös tutkimuksen maailmassa, löytyy aina jotain, 

joka avaa ajattelua uuteen suuntaan. 

 

Tavoittelin tutkimukseeni tieteellistä kieltä, jossa jokainen sana on täynnä merkityksiä. 

Samalla halusin, että teksti on täynnä parasta mahdollista kuvausta valitsemastani aiheesta: 

kilpatanssista lajina ja mestariopettajan työstä. Tutkimuksen kuluessa tekemiäni valintoja-

ni vaikeutti tunne siitä, että kaikki on jollakin tapaa aina jatkuvaa ja pakenee tiukkoja ra-

jauksia. Tunneilla ilmenneet tilanteet ja niiden perusteella luodut kategoriat pitävät sisäl-

lään monia mahdollisuuksia. Voidaan puhua opettajan kehityksestä, opettamisen ja oppi-

misen kehittymisestä aivan samoin kuin tanssin kehittymisestä.  

 

Tutkittavan parin opettaminen on etenevä prosessi, joka on alkanut ennen tutkimusta ja 

jatkuu tutkimuksesta piittaamatta. Heidän kehitystään voi arvioida ja aavistaa, mutta ke-

nenkään on mahdotonta varmasti tietää parin tulevaisuudesta. Aineistoa analysoidessani 

muodostin kategorioita, jotka nousivat esiin aineistosta ja keskittyivät vuorovaikutukseen. 

Kategorioiden muotoutumista ja laajenemista opetuksen tason edetessä on mahdoton mää-

rittää tarkasti, koska oppimisprosessit ovat kehittyviä sekä usein myös hitaita ja yllätyksel-

lisiä. “Kun uusi energiakeskus on tiedostamattamme kehittynyt kauan idettyään vaihee-

seen, jossa se on kukkimaisillaan, on ‘näpit irti’ ainoa neuvo: sen täytyy puhjeta kukkaan 

avustamatta” (Dewey, 2010, 93). Näin myös oppilaan, tanssijan ja varmasti myös opetta-

jan täytyy puhjeta kukkaan avustamatta, mutta ei ilman kehittyvää prosessia. 

 

Tutkimuspäivinä, jolloin prosessissa eteneminen tuntui olevan hidasta ymmärsin, kuinka 

samanlaiselta tämä projekti on tuntunut paikoittain kuin uuden koreografian valmistelemi-

nen. Vaikka minulla oli paljon sanottavaa ja vielä tietäisinkin, kuinka  haluan sen sanoa, 

harhailin järjestäytymättömien mahdollisuuksien maailmassa. Tämä maailma tuotti sa-

maan aikaan iloa ja tuskaa. Koreografiaa valmistellessa haluaa nähdä uusia asioita ja etsiä 

merkityksellisiä liikemalleja. Koreografi ei saa liikaa kiinnittyä aiempiin valintoihinsa, 

jotta hän pystyy tarvittaessa luopumaan tarpeettomasta liikkeestä, joka ei luontevasti johda 

seuraavaan askeleeseen. Koreografi valitsee päähenkilöt teokseen, kuten tutkija valitsee 
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aineiston keruuseen tutkittavat henkilöt. Projektia suunnitellessa on oltava ajatuksia ja 

ideoita päälinjoista, tarvittavista kuvista, halutuista hetkistä. 

 

Koko tekemisen ja valmistamisen ajan on kestettävä keskeneräisyyttä ja tietämättömyyttä 

kokonaisuudesta. Vaikka sinulla olisikin ajatus, miten kaikki päättyy tai voi päättyä lopus-

sa, on sinun annettava mahdollisuus muutokselle. Muuten koreografia ei uskalla elää itses-

sään. Tämä on kuin kirjallisuuteen perehtymistä, aineiston tutkimista ja uskallusta nähdä 

uudet mahdollisuudet, vaikka oli kenties odottanut muuta. Kuten tutkielmassa jonkin tär-

keän lauseen avaaminen on ensiarvoista koko työn ymmärtämiselle, voi koreografiassa 

jonkun tärkeän askelkuvion sisällyttäminen olla kaiken ymmärtämisen avain. Tämän avaa-

van tekijän valitseminen voi olla tietoista tai tilanteessa tapahtunut mahdollisuus, joka 

vasta esiin tullessaan kertoo voimavaransa. Teosta tehdessään voi kokea epätoivoa omasta 

kyvyttömyydestään, taidon puutteestaan ja näkemyksensä kapea-alaisuudesta, mutta myös 

ihania virtaushetkiä, joiden kokeminen korvaa kaiken ja antaa voimia eteenpäin. Koreogra-

fina ja tanssijana ei aina tiedä, mitkä ovat omat voimavarat ja on toisinaan vaikeuksia osata 

tuottaa esiin nähtäväksi, mitä omaa sisällään tai taidossaan.  

 

Tutkimusta tehdessä tämä oma hiljainen tietoni on toisinaan yllättänyt iloisesti ja toisissa 

kohdissa taas on pelottanut, ettei sitä osaa kaivaa riittävästi esiin tai kirjoittaa tekstiksi 

tutkimuksen edellyttävällä tavalla. Pro gradun työstäminen on avannut uusia aihioita tans-

sijan ja tanssinopettajan liikkuvassa mielessäni. Ja mihin kuuluu lopettaa? On olemassa 

pisteen paikka, tarinan viimeiset sanat, liikkeessä perille saapuminen. Kuten tanssivan 

liikkeen virtauksessa voidaan sanoa, että jokainen loppu on uuden alku. 
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LIITE 1  
 

Haastattelukysymykset 

1.   HAASTATTELU 

2.   KERRONNALLINEN HAASTATTELU 

3.   KESKUSTELU/ KAHDEN OPETTAJAN DIALOGI 

 

 

 

1. HAASTATTELU 

Yleisiä kysymyksiä tanssin opettamisesta 

- Mitä odotuksia sinulla on yksityisopetustilanteessa?  

- Mitkä asiat edistävät oppimista?  

- Mitkä asiat vaikeuttavat oppimista? 

- Mitä haasteita oppilaat yleensä kohtaavat tanssinopiskelussa? 

- Mitä voidaan odottaa ja olettaa hyvältä opettajalta? 

- Mitä haasteita opettajat voivat kohdata tunnin aikana, oppimisprosessissa?  

 

 

 

 

2. KERRONNALLINEN HAASTATTELU  

Tutkija pyytää mestariopettajaa kertomaan oppitunnin kulusta videoissa esiintyvien tilan-

teiden ja opettajan vapaan valinnan pohjalta.  

 

 

- Kuvaile tunnin lähtötilanne ja tavoite/ tavoitteet  

- Kuvaile tunnin kulkua ja kerro, milloin haluat pysäyttää videon (lisäkysymyksinä: 

opetettavat asiat, oppiminen, mahdolliset vaikeat tehtävät, jo opitut asiat, harjoitelta-

vaksi jäävät asiat) 

- Kuvaile omaa ja oppilaidesi välistä vuorovaikutusta 

- Mitä tunnilla tapahtuu? 

 

 

 

 

3. KESKUSTELU/ KAHDEN OPETTAJAN DIALOGI 

 

Opettajan ja tutkijan välinen keskustelu tunnin tapahtumista. 

   - Mikä merkitys on opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksella tunnin etenemiseen ja 

oppimiseen? 

   - Mitkä asiat nopeuttavat tai hidastavat oppimista ja opetusta?  

   - Mitkä asiat vaikuttavat tunnilla opetettavaan sisältöön?  

   - Miten oppimista voi arvioida?  

   - Miten ilmenee oppilaan tai oppilaiden vaikutus tunnin kulkuun?? 



 

 

LIITE 2 
 

 

SAMBA 

 

Samba on Rio de Janeirossa, Brasiliassa 1900-luvun alussa kehittynyttä tanssia ja musiik-

kia, jolla on portugalilaiset ja afrikkalaiset juuret. Tutkimusmatkailijat löysivät Brasilian, 

jonne kolonialistit ja heidän orjansa asettuivat. Orjat olivat tuoneet mukanaan batuque -

rumpuja, ja sambatanssi alkoi kehittyä vastauksena rumpujen vahvalle rytmille. Tanssia 

kutsuttiin sembaksi. Samban juurilta on kehittynyt erilaisia tanssityylejä kuten Zemba 

Queca, Mesemba, Maxixe, Caterete, Embolada, Batuque ja Carioca. Samba nimi juontaa 

juurensa Bantu sanaan ”samba”, joka tarkoittaa kantaisien herättämistä. Samba musiikki 

lasketaan yleensä yks-ja-kaks-kol-ja-nel. (Wikipedia, 2013.) 

 

Samba on myös yksi viidestä latinalaistanssista kilpatanssissa. Ensimmäiset vakioidut kil-

patanssi samban askeleet ovat esiintyneet 1960-luvulla Blackpool tanssifestivaaleilla, Eng-

lannissa. Parisamban tempo on perinteistä karnevaalisambaa hitaampi. Kilpailuissa soitet-

tava musiikki on tempoltaan 50 tahtia minuutissa ja sisältää tyypillisesti voimakkaat rytmi-

soittimet. Kilpatanssissa tyypillinen laskutapa on 1-a-2, joka ilmaisee tahdin jakoa ¾, ¼ ja 

1 iskun kestoille kahden iskun sisällä (Laird, 1961). Sambassa on erotettavissa myös muita 

vakioituja rytmejä, jotka vaikuttavat kuvioiden liikkumistapaan. Vapaissa kilpailukoreo-

grafeissa näitä rytmejä voi yhdistellä ilman rajoituksia. Parisamban peruselementti on 

baunssi, bounce action, rytmikäs jousto polvista ja nilkoista, joka johtaa voimakkaaseen 

lantion liikkeeseen. Tämä liike vaatii tanssijalta polvien ja nilkkojen painontunteen avulla 

tuotettua joustoa, johon yhdistyy lantion eteen-taakse –liike. Jouston määrä vaihtelee eri 

vuorojen liiketekniikan mukaisesti. (Stretch, 2013.) 

 

Kilpalattialla tanssittavien vuorojen liikkuvuus on kasvanut tanssin kehityksen myötä. 

Tempon hidastumisen myötä erilaisten rytmien käyttö kilpailukoreografioissa lisääntynyt. 

Tällä hetkellä tekniikkaoppaista löytyy 11 rytmikaavaa. Samballe karaktääriset muodot 

kuten lantionliike puoli-iskuilla, samba tick (tikitys) ja koukistuva tukijalka ovat edelleen 

osa tänä päivänä kilpailuissa tanssittavaa sambaa. 
 


