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1 Johdanto 

“Dance is the hidden language of the soul” - Martha Graham, tanssija 

Tanssi saa meidät tuntemaan iloa, surua, samaistumista ja yhteenkuuluvuutta. Se herättää 

muistoja, saa aikaan kylmiä väreitä ja antaa ajattelemisen aihetta. Se on taidetta, liikuntaa, 

itseilmaisua ja kulttuuria. Ennen kaikkea se on kehollisia kokemuksia tuottavaa olemista 

juuri tässä hetkessä (Anttila, 2016, 12). Miksi emme siis antaisi oppilaillekin mahdollisuutta 

kokea kaikkea tätä? 

Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus tanssikasvatuksen asemasta suomalaisessa 

peruskoulussa. Tämän lisäksi käsittelen niitä hyötyjä, joita tanssikasvatus voi 

koulumaailmalle antaa ja toivon näiden kysymysten kautta pystyväni perustelemaan, miksi 

tanssikasvatus ansaitsisi nykyistä vahvemman aseman suomalaisessa kouluyhteisössä. 

Tanssikasvatus on kokonaisvaltainen, tanssi-ilmaisuun ja luovan työskentelyn kehittämiseen 

painottuva sekä kehon liikemahdollisuuksien tunnistamisessa avittava oppiaine, joka lisäksi 

kehittää esteettistä tajua (Anttila, 1994, 7-18). Käytännössä tanssikasvatuksen tavoitteena on 

auttaa oppilaita löytämään oma kehollisuutensa tanssin kautta ja saavan selville heille 

itselleen luontevin tapa tanssia ja ilmaista itseään samalla, kun he tutustuvat tanssimuotoihin 

ja -kulttuureihin (Nirhamo, 2016, 27).  

Tutkimusaiheeni valinnan taustalla kulkee vahvasti oma kokemukseni tanssin tuomista 

positiivisista ja voimaannuttavista vaikutuksista. Tämän kautta myös tahto tuoda näitä 

vaikutuksia esiin on suuri, sillä en koe tanssikasvatuksen hyötyjen olevan kovinkaan laajasti 

tiedossa. Itselleni tanssi on rakas laji ja elämänmittainen harrastus. Se on minulle ennen 

kaikkea taidetta, joka on niin fyysisen kuin henkisen ryhdin lisäksi antanut rutkasti 

itseluottamusta, esiintymiskokemusta ja ryhmätyötaitoja. Tanssi antaa mahdollisuuden 

itseilmaisuun sekä omien tunteiden käsittelyyn liikkeen kautta muun muassa itseni 

kaltaisille, joille verbaalinen ulosanti ei aina ole luontevaa. Se on hyvin kokonaisvaltainen 

laji, jonka soisi tanssikasvatuksen kautta olevan osa jokaisen oppilaan koulutietä jo 

ensimmäisistä luokista lähtien, tuoden näin yhden lisäväylän oppimiselle ja itseilmaisun 

harjoittamiselle.  
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millainen tanssikasvatuksen asema on tämän päivän 

suomalaisessa peruskoulussa ja lisäksi pohtia, mitä hyötyjä se tarjoaa niin taiteen, liikunnan, 

mielen kuin kulttuurin näkökulmasta katsottuna. Kartoitan tanssikasvatuksen tarjoamia 

mahdollisuuksia oppilaille ja koulumaailmalle tutkimalla kirjallisuutta sekä aiempia 

tutkimuksia ja pyrin luomaan johdonmukaisen yhteenvedon siitä, mitä aineistojen pohjalta 

saan selville.  

 

Tanssikasvatusta voidaan Anttilan mukaan pitää sekä utilitaristisena että esteettisenä 

aineena; opitaan tanssin kautta ja opitaan tanssimaan (1994, 11-12). Myös itse pohdin 

tutkimuksessani aihetta näitä molempia puolia yhdistäen, sillä Anttilan tavoin olen sitä 

mieltä, että nämä kaksi näkemystä palvelevat toisiaan ja luovat yhdessä oppilaita parhaiten 

palvelevan kultaisen keskitien. Puhuessani tanssista tarkoitan sillä tässä tapauksessa 

länsimaista tanssikäsitystä. Siinä tanssi jaotellaan useimmiten kahteen osa-alueeseen, 

esittävään taidetanssiin ja ei-esittävään sosiaaliseen tanssiin (Parviainen, 1994, 12). Tämä 

on se esiymmärrys, mikä niin käyttämissäni lähteissä kuin minulla itsellänikin on asiasta.  

 

2.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Pyrin laadullisen tutkimuksen 

keinoin ymmärtämään aineiston kautta aiheen elämismaailmaa sekä monin tavoin ilmeneviä 

merkityksiä ja tätä kautta saavuttamaan siitä kokonaisvaltaisen kuvan lukijalle (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). Suoritan tutkimukseni kuvailevana 

kirjallisuuskatsauksena tutustumalla olemassa olevaan aineistoon ja tutkimuksiin, jonka 

jälkeen vertailen ja yhdistelen tietoa, jota ne minulle tarjoavat. Kirjallisuuskatsaus on ikään 

kuin “tutkimuksen tutkimusta”, joka rakentaa aineiston perusteella kokonaiskuvaa jostain 

tietystä aihepiiristä ja luo näin uutta tutkimusta aiempien pohjalta. Kuvailevalla 

kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan aiheen laaja-alaista, yleistä kuvausta, ilman liian 

tarkkoja rajauksia (Salminen, 2011, 3-6.)  

 

Tanssikasvatuksen tutkimusta on Suomessa tehty etenkin tanssipedagogi Eeva Anttilan 

toimesta noin 1980-luvulta lähtien, kansainvälisesti hieman pidempään. Yleistä 

tanssitutkimusta puolestaan on tehty 1800-luvun lopulta saakka, vaikka tanssi onkin 
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herättänyt kiinnostusta jo antiikin aikana sekä toisaalta taidetanssin kehityttyä 1600-luvulla 

(Hoppu, 2003, 23). Olen hyödyntänyt omassa työssäni teoksia sekä artikkeleita 1980-luvun 

lopusta vuoteen 2016 saakka ja koska niiden pääsanoma on pysynyt samana eikä 

tanssikasvatuksen asemassa ole tapahtunut tänä aikana suurta muutosta, koen myös 

vanhemman materiaalin käytön olevan perusteltua. Hyödynnän tutkimuksessani ennen 

kaikkea tanssitaiteeseen ja -pedagogiikkaan liittyvää aineistoa, tutkien aihetta niin 

taiteellisesta kuin kasvatuksellisestakin näkökulmasta. Lisäksi olen käyttänyt työssäni muun 

muassa liikuntapedagogiikan sekä yleisesti taiteen ja taidekasvatuksen teoksia.  

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Aineistoon tutustuminen nosti pinnalle kaksi kysymystä, jotka päädyin asettamaan 

tutkimuskysymyksiksini ja joihin tutkimuksessani pyrin vastaamaan. Tutkimuskysymykseni 

ovat seuraavanlaiset: 

 

1. Mitä tanssikasvatus koulukontekstissa tarkoittaa? 

2. Mitä hyötyjä tanssikasvatuksesta on oppilaille? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, mitä tanssikasvatus tarkoittaa 

käytännön tasolla koulukontekstissa eli kuinka se kouluissa ilmenee. Tutkin aihetta 

tutustumalla kirjallisuuden lisäksi perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteisiin, 

johon lähdeviittauksissa viittaan lyhenteellä POPS 2014. Kansainvälisesti tanssikasvatusta 

ja sen mahdollisuuksia koulumaailmassa on tutkittu Suomea runsaammin. Tämän ansiosta 

saan tutkimukseeni kirjallisuuden avulla hieman vertailupohjaa myös sille, kuinka Suomi 

tässä asiassa esimerkkimaista eroaa.  

 

Toisen tutkimuskysymykseni päämääränä on kirjallisuuteen pohjaten kertoa, mitä hyötyjä 

tanssikasvatus oppilaille tarjoaa. Käsittelen kysymystä niin taiteen, liikunnan, kulttuurin 

kuin mielenkin näkökulmasta saavuttaakseni mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan 

aihepiiristä ja kunnioittaakseni mielen ja kehon yhteyttä, joka tanssissa on keskeistä. Koska 

opiskelen luokanopettajaksi, käsittelen tutkimuskysymyksiäni ennen kaikkea 

alakouluikäisten lasten näkökulmasta. Lisäksi rajaan tutkimukseni käsittelemään 
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tanssikasvatusta ainoastaan oppituntikontekstissa, jättäen ulkopuolelle esimerkiksi 

välituntileikit ja harrastukset. 
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3 Keskeisimmät käsitteet 

Tässä kappaleessa avaan tutkimukseni kannalta tärkeimpien termien merkityksiä. 

Pääkäsitteiksi nousivat kiinteästi toisiinsa yhteydessä olevat tanssi, tanssikasvatus ja 

kehollisuus sekä näiden alakäsitteet. Pureudun termien käytännön ulottuvuuksiin tarkemmin 

tutkimuskysymyksiin vastatessani, mutta toivon näiden määrittelyiden auttavan siinä, että 

lukijalle selkenee niin aiheen rajaus kuin myös se, mitä näillä laajasti ymmärrettävillä 

termeillä tutkimuksessani tarkoitan. 

3.1 Tanssi 

Jokaisella meistä on jonkinlainen kulttuurimme muovaava mielikuva ja esiymmärrys siitä, 

mitä tanssi käsitteenä tarkoittaa (Parviainen, 1994, 9). Tanssin luonnehtiminen on tämän 

ennakkokäsityksen sekä aiheen kokonaisvaltaisuuden vuoksi vaikeaa ja näin ollen 

määritelmiä onkin lukematon määrä. Määrittelyä vaikeuttaa myös erilaisten tanssilajien 

kirjo, joista monet ovat muodostuneet niin sanottuina protestiliikkeinä silloisille 

tanssikäsityksille; esimerkiksi moderni tanssi on syntynyt vastareaktiona klassiselle baletille 

(Akombo, 2016, 215). En koe eri tanssilajien tarkempien määritelmien aukaisun olevan 

tärkeää, sillä käsittelen tutkimuksessani tanssin käsitettä yleisellä tasolla ilman tarvetta 

syvempään lajianalyysiin. 

Suomalaista tanssin kenttää ja tanssikasvatusta runsaasti tutkinut Anttila määrittelee tanssin 

olevan erityinen kehollisen toiminnan muoto, jossa itse toiminta on pääosassa. Useimpiin 

liikuntalajeihin verrattuna sen lopullinen päämäärä ei ole esimerkiksi kunnon kohottaminen 

tai mitattavan suorituksen parantaminen, vaikka näitäkin tanssin kautta toki voidaan 

saavuttaa. Sen sijaan se on ennen kaikkea hetkessä kiinni olevaa olemista, joka tuottaa 

kehollisia kokemuksia. Tanssin kautta on mahdollista koetella omia rajojaan ja muuntautua 

hetkeksi joko joksikin toiseksi tai vastaavasti etsiä oman minuuden autenttisuutta. 

Yksinkertaisimmillaan se siis yhdistää liikunnan taiteeseen, mutta myös taiteen liikuntaan 

(2016, 10-13.) Tätä määritelmää vasten on kuitenkin pohtimisen arvoista miettiä, ohjaako 

tanssin käsite liiankin jyrkästi ajattelemaan tanssimista ennen kaikkea kehollisena ja 

liikkeeseen pohjautuvana asiana, vaikka etenkin taidetanssin piirissä tanssiesitykset ovat 

usein monilta osin ei-kehollisia. Taiteen kontekstissa lähtökohta kun ei välttämättä ole 

liikkeessä itsessään, vaan se voi olla esimerkiksi ajallisten tai tilallisten suhteiden 

tutkimisessa tai filosofisessa pohdinnassa (Lehikoinen, 2014, 16.) 
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Antropologi Judith Lynne Hannan määritelmän mukaan tanssi puolestaan on "ihmisen 

käyttäytymistä, joka tanssijan näkökulmasta koostuu merkityksellisistä, harkitusti 

rytmitetyistä ja kulttuurin muokkaamista sanattomien ruumiinliikkeiden jaksoista, jotka 

poikkeavat tavallisista liiketoiminnoista siinä, että liikkumiseen on sisäinen ja esteettinen 

tarve" (1987, 19). Vaikka Hannan määritelmä on laajalti käytetty ja yksi tanssin kentän 

tunnetuimmista, saa se kuitenkin esimerkiksi Parviaiselta jonkin verran kritiikkiä: hänen 

mukaansa se luonnehtii ainoastaan länsimaista näkemystä tanssista ja luo oletuksen, jonka 

mukaan tanssi on muusta toiminnasta irrallinen osa. Monissa länsimaiden ulkopuolisissa 

kulttuureissa tanssille kun ei edes ole olemassa sitä kuvaavaa sanaa, vaan se on vain jotain, 

mitä tapahtuu tietyssä hetkessä, tietyllä tavalla, osana muuta toimintaa (1994, 10.) 

3.1.1 Länsimainen tanssikäsitys 

Länsimaisessa tanssikäsityksessä nähdään useimmiten selkeä ero niiden välillä, jotka 

tanssivat ja niiden välillä, jotka katsovat. Visuaalisuus ja elämyksellisyys ovat keskeisessä 

asemassa ja ihmiskehoa pidetään instrumenttina, joka toimii tanssijan työkaluna. Myös 

käsitys siitä, että tanssin pohjalla on jonkinlainen koreografia, elää vahvana. 

Improvisoidussakin tanssissa on useimmiten taustalla vähintäänkin jonkinlainen tausta-

ajatus, jota tanssija improvisaation kautta pyrkii tuomaan esiin. Tämä koreografiapohjaisuus 

on mitä luultavimmin lähtöisin klassisesta baletista, joka on tanssilajina hyvin strukturoitu 

ja tiettyihin liikesarjoihin perustuva (Parviainen, 1994, 34-41.) 1900-luvulla, etenkin 

ensimmäisen maailmansodan aikaan, koreografit alkoivat kuitenkin kaivata tanssiin 

realistisempaa otetta ja tämän kautta syntyneet modernin tanssin suuntaukset vakiintuivat 

osaksi länsimaista tanssikulttuuria (Akombo, 2016, 215). 

Länsimaisen tanssikäsityksen yksi piirre, jota voidaan ehkä joidenkin mielestä myös pitää 

sen heikkoutena, on tarve lokeroida. On tarve asettaa tanssiteos jonkin tanssilajin tai -lajien 

alle, luonnehtia koreografin ja tanssijoiden tyyliä ja määritellä teoksen sanoma tai 

käsittelemä aihe. Tanssiin on myös totuttu liittämään muun muassa tunnetiloja ja muistoja, 

joita se katsojassa, tanssijassa tai koreografissa herättää. Tällainen arvottaminen on 

tyypillistä länsimaisissa kulttuureissa ja ihmistieteissä myös yleisesti, joten tarpeen, tai 

tavan, voidaan päätellä johtuvan siitä (Lehikoinen, 2014, 177-178.) 
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3.1.2 Taidetanssi 

Kuten tutkimuksen lähtökohdissa on mainittu, jakautuu länsimainen tanssiperinne 

useimpien käsitysten mukaan sosiaalisiin tansseihin ja taidetansseihin. Tanssin 

määritelmään on 1990-luvulta lähtien lisätty usein etuliite taide silloin, kun tanssia on haluttu 

tutkia performanssipainotteisesti eikä sosiaalisessa kontekstissa esimerkiksi viihteeseen 

liitettynä. Vaikka tätä jakoa ei moniltakaan osin voi pitää lainkaan mustavalkoisena, on sen 

koettu hieman helpottavan termin avaamista ja rajaamista (Hoppu, 2003, 24.) 

Taidetanssi jakaa samoja erityispiirteitä muiden taidemuotojen, kuten maalaamisen, 

runouden ja esimerkiksi draaman kanssa ja asettaa tanssin niiden kanssa samalle viivalle 

esteettisten nautintojen tuottajana. Tämä ei tietenkään ole taiteen ainoa funktio, mutta yksi 

tärkeä sellainen (Smith-Autard, 1994, 1.) Myös Bresler rinnastaa tanssin draamaan ja muihin 

taideaineisiin luonnehtimalla sitä niiden tavoin kommunikaation ja luomisen väyläksi, jossa 

kehollisella yhteistyöllä on suuri rooli. Tanssilla voidaan luoda yhteys toisiin ihmisiin ja 

muuttaa henkilökohtaisia kokemuksia sosiaalisiksi kokemuksiksi (2006, 128.) Näiden 

syiden vuoksi taidetanssi onkin se tanssin muoto, jonka usein koetaan palvelevan parhaiten 

tanssikasvatuksen tarpeita kouluyhteisöissä (Smith-Autard, 1994, 1). 

3.2 Tanssikasvatus 

Tässä tutkimuksessa puhutaan tanssikasvatuksesta, sillä se on terminä laajempi kuin 

esimerkiksi tanssinopetus, joka yhdistetään usein tietynlaisen tanssitekniikan ja -taitojen 

opettelemiseen taidetanssin kontekstissa. Tanssikoulutus puolestaan viittaa ammattiin 

tähtäävään toimintaan, jossa tavoitteena on kehittää opiskelijan improvisaatio- ja 

koreografiataitoja sekä alaan liittyvän teoreettisen tiedon ja historian omaksumista. 

Tanssikasvatuksen ydin sen sijaan on sen kokonaisvaltaisuudessa, mikä tekee siitä 

tutkimuksen kontekstiin sekä yleisesti kouluyhteisöihin sopivan termin. Sen päämäärinä on 

ennen kaikkea oppilaan kehittäminen ihmisenä sekä tanssitaiteen vastaanottajana, 

tulkitsijana ja luojana. Siinä painopiste on tanssi-ilmaisun ja luovan työskentelyn 

kehittämisen lisäksi kehon liikemahdollisuuksien tunnistamisessa, mielenterveyden 

tukemisessa, esteettisen tajun kehittämisessä sekä toiminnallisen elämänasenteen 

säilyttämisessä (Anttila, 1994, 7-18.) 
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Smith-Autardin mukaan tanssikasvatuksessa on ennen kaikkea kyse kolmesta asiasta: 

luomisesta, esiintymisestä sekä taiteen arvostuksen kehittymisestä näiden kahden kautta. 

Hän määrittelee sen kasvatuksellisia ja ammatillisia osioita yhdistäväksi “keskivaiheen 

malliksi”, jonka lopputuloksena oppilas saa niin taiteellista, esteettistä kuin kulttuuristakin 

kasvatusta. Esimerkiksi kasvatukselliset näkökulmat prosessi ja tunteet sekä ammatilliset 

näkökulmat lopputulos ja taidot yhdistyvät keskivaiheen mallissa paneutuen täten näihin 

kaikkiin (1994, 27). 

Smith-Autardin keskivaiheen malli tukeekin Anttilan tutkimuksen lähtökohdissa mainittua 

näkemystä, jonka mukaan tanssikasvatus voi olla sekä utilitaristista eli kasvatuksellista että 

ammatillista eli esteettistä (1994, 10). Anttila vertailee näitä kahta näkökulmaa esimerkiksi 

asettamalla vastakkain ihmisen kehittämisen tanssin kautta sekä tanssitaidon ja -taiteen 

kehittämisen, joista ensimmäinen edustaa utilitaristista ja jälkimmäinen ammatillista 

näkemystä. Yksinkertaisimmillaan näiden kahden näkemyksen ero on siis siinä, 

arvostetaanko enemmän liikettä itsessään vai sitä, miten liikkumiseen liittyvät taidot 

kehittyvät. Ihmisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden ja eri alueiden samanaikaisen 

kehittymisen vuoksi tanssikasvatus voi kuitenkin hyvin palvella näitä molempia näkökulmia 

(1994, 11-13.) 

3.3 Kehollisuus 

Tanssin ja tanssikasvatuksen määrittelyjen alla on muutamaan otteeseen puhuttu 

kehollisuudesta. Kehollisuuden (engl. embodiment) merkitys on moninainen ja vaihtelee eri 

tieteenalojen välillä. Sen yhteydessä voidaan puhua esimerkiksi siitä, miten keho koetaan, 

kehosta sosiaalisena ilmiönä, kehosta fyysisenä kokonaisuutena, kehon hallinnasta sekä 

kehonkuvasta (Laine, 1996, 161). Suuntauksia on siis hyvin monia. Tanssi- ja 

liikuntapedagogiikan yhteydessä kehollisuus nojautuu usein kehofenomenologiseen 

ajattelutapaan, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että se antaa kokonaisvaltaisen 

näkökulman siihen, miten liikkuva ihminen on sekä aktiivinen että kokemuksellinen toimija 

(Siljamäki, Kalaja, Perttula & Kokkonen, 2016, 41.) Kehollisuus on muun muassa 

Bloomfieldin ja Childin mukaan yksi iso osa tanssikasvatusta, sillä oppilaat käyttävät 

tanssiliikkeitä kommunikaation välineenä ilmaistakseen, miten he käsillä olevan aiheen 

ymmärtävät sekä kuinka he ovat sisäistäneet omat ajatuksensa ja mielikuvansa asiasta (2000, 

61). 
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3.3.1 Kehollinen oppiminen 

Kehollisella oppimisella tarkoitetaan ennen kaikkea koko kehossa tapahtuvaa oppimista, 

jossa ihmisten välisellä sosiaalisella ja fyysisellä todellisuudella on oma sijansa. Oppiminen 

tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa ja perustuu kehossa syntyviin aistimuksiin, kokemuksiin 

ja havaintoihin. Sitä voi tapahtua lähes kaikkialla - niin kotona, koulussa kuin 

harrastuksissakin, ohjattuna tai itsenäisesti. Nimensä mukaisesti kehollinen toiminta on 

tärkeä ja oleellinen osa sitä tapahtumaa, jossa oppiminen ilmenee. Oppimista vahvistaa 

kokemusten monisanainen tulkinta ja jakaminen muiden kanssa, joten ryhmässä toimiminen 

on toimiva tapa tukea sitä (Anttila, 2013, 31-43.) 

Kehollinen toiminta ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan liikettä, vaan myös kehossa tapahtuvia 

kokemuksia, aistimuksia sekä fysiologisia muutoksia, jotka ikään kuin kietoutuvat yhteen 

muodostaen kokonaisuuden (Anttila, 2013, 42). Se voi siis yksinkertaisimmillaan tarkoittaa 

esimerkiksi ainoastaan huomion suuntaamista tiettyyn kohteeseen (Anttila, 2013, 51). 

3.3.2 Kehollisuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Kehollisuus sai syksyllä 2016 voimaan astuneessa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) hieman aiempaa vahvemman sijan. Esimerkiksi liikunnan 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa kehon hyväksyminen ja kehollinen ilmaisu on 

nostettu tavoitteiksi, joita oppiaineen tulisi tarjota (POPS 2014, 148). Kehollisessa 

ilmaisussa tunteiden ilmaisu ja kokemuksellisuus yhdistyvät kehollisuuden ollessa niiden 

lähtökohtana, mutta termin laajuus antaa opettajalle myös runsaasti tulkinnanvaraa 

(Siljamäki ym., 2016, 43). Näiden liikunnan tavoitteiden lisäksi kehollinen oppiminen on 

läsnä musiikin oppimäärän arviointikriteereissä, mutta myös sen kohdalla liikuntaan 

integroituna, musiikkiliikuntana (POPS 2014, 265). 

Opetussuunnitelman yleisessä osassa kehollisuus on kielen ja aistien ohella nostettu 

olennaiseksi asiaksi oppimisen ja ajattelun kannalta. Tämä perustuu opetussuunnitelman 

tukemaan oppimiskäsitykseen, jossa oppilasta pidetään aktiivisena toimijana, joka oppii niin 

itsenäisesti kuin yhdessä muiden kanssa asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan erilaisia 

ongelmia (POPS 2014, 17.) Kaiken kaikkiaan kehollisuus mainitaan nykyisessä 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 12 kertaa, kun taas esimerkiksi vuoden 2004 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainintoja ei ollut yhtäkään. 



10  

 

  

4 Tanssikasvatus koulukontekstissa 

Tässä kappaleessa käsittelen ensimmäistä tutkimuskysymystäni eli sitä, mitä tanssikasvatus 

koulukontekstissa tarkoittaa ja kuinka sitä käytännössä voidaan toteuttaa. Etenen 

tutkimuskysymykseen vastaamisessa tutkimalla ensin, miten tanssikasvatus on esillä 

perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteissa. Kokonaisvaltaisemman kuvan 

saavuttamiseksi avaan kirjallisuuden pohjalta tanssikasvatuksen asemaa Suomen lisäksi 

kansainvälisessä kontekstissa. Tämän osion tarkoituksena on antaa vertailupohjaa siitä, 

kuinka tanssikasvatuksen voisi vaihtoehtoisesti toteuttaa. Tiedostan käyttäväni osiossa 

kirjallisuutta eri ajanjaksoilta, mutta en koe tämän olevan ongelma tavoitteeni ollessa 

ainoastaan ajattelun herättämisessä. Lopuksi paneudun tanssikasvatuksen käytännön 

toteutukseen kouluyhteisössä. 

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

Tanssin asema suomalaisessa koulujärjestelmässä on kautta aikojen ollut huono. Sillä ei ole 

ollut omaa paikkaa opetussuunnitelmassa niin kansakoulussa, oppikoulussa kuin nykyisessä 

peruskoulussakaan (Anttila, 2016, 10.) Koulujen opetussuunnitelmiin tanssi ja 

tanssikasvatus on yleisimmin integroitu kehollisen oppimisen kautta niin, että kehollinen 

oppiminen toimii ikään kuin liitoksena tanssin ja jonkin toisen oppiaineen tai aihesisällön 

välillä. Ongelmallista tästä tekee tanssikasvatuksen kannalta se syntyvä ennakko-oletus, että 

tällaisella oppitunnilla on tarkoitus oppia ennen kaikkea muutakin kuin tanssia (Anttila, 

2013, 53.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tämän kaltaista integraatiota ei 

ainakaan suoranaisesti ole mainittu, mutta mahdollisuuksia siihen on nähtävissä ainakin 

äidinkielen, musiikin ja liikunnan osioissa sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitenäkökulmissa 

(POPS 2014, 100-107, 141-149). On kuitenkin huomioitava, että muun muassa opetuksen 

arvoperusta ja toimintakulttuuri päätetään paikallisella tasolla, joten kouluilla on sitä kautta 

mahdollista vaikuttaa siihen, mitä opetuksessaan painottavat (POPS 2014, 17, 25). 

4.1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä 

tavoitteissa on maininta draaman integroimisesta kirjallisuuteen ja sitä kautta esimerkiksi 

musiikkiin ja liikuntaan (POPS 2014, 105). Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tulisi 
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tutustuttaa oppilaat monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja syventää heidän 

kulttuurin tuntemustaan. Draaman asema vahvistui uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman myötä ja sen tehtävänä on tuoda äidinkielen opetukseen 

toiminnallisuutta, kokemuksellisuutta, elämyksellisyyttä ja esteettisyyttä (POPS 2014, 104.) 

Draaman esilletuomiseen tässä tutkimuksessa ja tässä yhteydessä on syynsä, sillä viime 

kädessä tanssia on toisinaan vaikea siitä erottaa. Ensinnäkin, tanssiteos on yhdistelmä useita 

erilaisia elementtejä valaistuksesta lavastukseen ja puvustukseen. Yhdessä ne luovat 

kokonaisuuden, joka parhaassa tapauksessa luo niin täydellisen illuusion, etteivät nämä 

elementit enää erotu yksittäisinä osioina. Tämä seikka pätee usein myös draamaan. Toiseksi, 

molemmat taidemuodot käyttävät hyödykseen toimintaa ja liikettä (Sarje, 1992, 70.) 

4.1.2 Musiikki 

Musiikin ja tanssin suhde on luonnostaan vahva, sillä tanssi useimmiten kytkeytyy tavalla 

tai toisella musiikkiin, rytmiin, ääneen ja kuuntelemiseen (Anttila, 2013, 50). Musiikin 

oppiaineen tavoitteisiin onkin listattu musiikkiliikunnan hyödyntäminen ja sitä kautta 

musiikin käsitteiden ja ilmaisukeinojen harjoittaminen. Sen avulla halutaan soittamisen, 

säveltämisen ja kuuntelun ohella kannustaa oppilaita kokemaan ja hahmottamaan 

ääniympäristöään, ääntä ja musiikkia itsessään. Myös musiikilliseen kulttuuriperinteeseen 

tutustumista suositellaan leikin ja laulun lisäksi liikkuen (POPS 2014, 141-142.) Musiikin 

mukaan liikkuminen on ihmiselle hyvin luontaista; korkeat ja matalat äänet saavat meissä 

aikaan erilaista liikekieltä, samoin rytminvaihdokset, äänenvoimakkuuden vaihtelu ja 

musiikin melodinen kieli (Bloomfield ym., 2000, 85). Musiikin ja kehon vahva yhteys 

johtuukin pohjimmiltaan siitä, että musiikki saa aivoissamme aikaan samojen 

hermoverkkojen aktivoitumisen kuin liikkuva kehokin (Bowman, 2004, 39). 

4.1.3 Liikunta 

Liikunnan oppiaineen fyysisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluu kehonhallinnan 

edistäminen voimistelu- ja musiikkileikkien avulla, joissa harjaannutetaan oppilaiden 

kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista (POPS 2014, 149). Liikunnan 3.-

6. luokan keskeisistä sisältöalueista on löydettävissä myös ainoa sanan tanssi maininta, joka 

perusopetuksen opetussuunnitelmasta alakoulun osalta löytyy: tanssiliikunta on yksi lajeista, 
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joilla halutaan edistää oppilaiden tasapaino- ja liikkumistaitoja sekä harjaannuttaa 

liikkuvuutta ja antaa ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia (POPS 2014, 274).  

Tanssin asema osana liikunnan opetussuunnitelmaa on jokseenkin hankala, sillä vaikka se 

kohottaa kuntoa, eroaa se perinteisistä kilpaurheilulajeista huomattavasti taiteellisen 

puolensa vuoksi jääden näin ikään kuin roikkumaan liikunnan ja taideaineiden välimaastoon. 

Muun muassa Anttilan mukaan tämä on yksi syy siihen, miksi tanssikasvatuksen koetaan 

olevan liikunnan oppiaineen alaisuudessa monesti opettajille vaikeaa. Koettu hankaluus 

puolestaan on johtanut siihen, että koulujen tanssikasvatus on usein täysin yksittäisten 

opettajien kiinnostuksen varassa (2016, 10.) Opettajan henkilökohtaisella tanssi- ja 

oppimiskäsityksellä on asiassa myös suuri rooli, sillä ne ohjaavat sitä, miten hän tanssia 

opettaa ja mitä hän opetuksessaan painottaa (Siljamäki, 2007, 278). 

4.1.4 Laaja-alainen osaaminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen 

tavoitenäkökulmista yksi on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Osion 

tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön, muuhun 

kulttuuritarjontaan sekä taiteeseen. Lisäksi tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita näiden 

edellä mainittujen kansainvälisiin puoliin. Oppilaita rohkaistaan nauttimaan taitojen, 

mielikuvituksen, kekseliäisyyden ja ilmaisutaitojen kehittymisestä ja harjoittamaan 

esiintymistaitojaan (POPS 2014, 100.) 

Taiteet antavat kaikkeen tähän luonnollisen alustan, sillä maailmasta saadaan tietoa ennen 

kaikkea havaintojen kautta, ei ainoastaan istuen ja pohtien, luoden täten ihmisen keholle 

tärkeän roolin. Lisäksi muun muassa tutustuminen muiden maiden tanssiperinteisiin ja -

tapoihin on luonnollinen tapa lisätä suvaitsevuutta: tanssi ei perustu sanoihin, joten 

esimerkiksi maahanmuuttajalapset ovat samalla viivalla kuin kaikki muutkin (Nirhamo, 

2016, 28.) Se on myös lempeä tapa tutustuttaa oppilaat maahanmuuttajalasten omaan 

kulttuuriperintöön, sillä kuten mainittu, on lähestulkoon jokaisella kulttuurilla oma 

tanssiperinteensä (Smith-Autard, 1994, 36). 
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4.2 Tanssikasvatuksen asema ulkomailla 

Tanssin ja tanssikasvatuksen asema Suomen ulkopuolisissa koulujärjestelmissä tarjoaa 

vertailukohteiksi sekä kirkkaammin että hieman himmeämmin loistavia tähtiä. Tässä 

kappaleessa nostetaan esille Iso-Britannia, tarkemmin määriteltynä Englanti, Yhdysvallat 

sekä Uusi-Seelanti, joista etenkin Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tanssikasvatuksen 

asemasta on kiistelty jo 1990-luvulta lähtien (Anttila, 1994, 11; Jobbins, 2016, 15).  

Englantia voidaan pitää tanssikasvatuksen suhteen monilta osin Euroopan menestystarinana. 

Siellä tanssikasvatusta on tarjottu oppilaille riippumatta heidän asuinpaikastaan tai 

taustastaan jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Taloudelliset syyt ovat kuitenkin 

Englannissa, kuten Suomessakin, vaikuttaneet taideaineiden asemaan ja tanssin julkisen tuen 

määrä on sen vuoksi vaarassa vähentyä (Jobbins, 2016, 15.) Tanssista tuli Englannissa osa 

lakisääteistä liikunnanopetusta vuonna 1992, mistä lähtien alakoulun opettajia on vaadittu 

järjestämään tanssikasvatusta kaikille 5-11 -vuotiaille oppilaille (Smith-Autard, 1994, 47). 

Nykyään koulut saavat itse päättää, opettavatko he tanssia taideaineena vai osana 

liikunnantunteja. Tanssikasvatus painottuu useimmiten luovaan ilmaisuun ja sitä yhdistetään 

paljon joko muihin taideaineisiin tai oppiainerajat ylittäviin projekteihin esimerkiksi 

historian oppiaineessa. Selvitykset ovat osoittaneet, että opetettavat tanssilajit vaihtelevat 

kouluissa suuresti niiden maantieteellisestä sijainnista riippuen. Kaupunkiympäristössä 

katutansseilla on vahva asema, kun taas maaseudulla pidetään yllä kansantanssiperinteitä 

(Jobbins, 2016, 15.) Myös Smith-Autard, jonka 30 vuoden työ tanssin arvostuksen eteen on 

yksi syy Englannin tanssikasvatuksen kukoistukseen, puhuu alueellisista eroista tanssilajien 

painotuksessa ja pitää esimerkiksi folk-tanssiperinteen ylläpitoa ihailtavana (Jobbins, 2016, 

16; Smith-Autard, 1994, 46). Tanssikasvatuksen aseman muutos liikunnan alla opetettavasta 

aineesta taideaineeksi on ollut hidasta ja työ sen eteen jatkuu yhä, sillä tanssin luovan puolen 

on todettu jäävän helposti jalkoihin urheilua vahvasti painottavissa opetussuunnitelmissa 

(Jobbins, 2016, 17). 

Yhdysvalloissa tanssin opettamisella kouluissa on pitkä historia. Se juontaa juurensa 1900-

luvun alkuun, jolloin tanssin opetuksen tarkoituksena oli opettaa ennen kaikkea 

käytöstapoja, arvokkuutta ja sosiaalista itsevarmuutta. Lapsikeskeisyyden noustessa pinnalle 

1960-luvulla tanssikasvatusohjelmat levisivät laajalti muodostaen lopulta pohjan 

Yhdysvaltojen tanssikasvatukselle. Tällöin tanssi sai myös aseman taidemuotona 

liikuntalajin sijaan. Tämä tuolloin luotu pohja ei kuitenkaan ollut riittävän vahva, sillä 1990-
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luvulla tanssikasvatuksen asema kuihtui suurilta osin kasaan useista aloitteista ja poliittisesta 

huomiosta huolimatta. Nykyään alakouluikäisten tanssikasvatus onkin keskittynyt 

Yhdysvalloissa enemmän erikoiskouluihin, jossa sitä pitävät usein musiikin- tai 

liikunnanopettajat. Kunnallisissa kouluissa taideaineiden asema oli ainakin vielä 2000-luvun 

alussa hyvin heikko: Chicagossa vuosien 2000-2001 välillä kunnallisissa kouluissa tehty 

tutkimus kertoo, että keskiverto-oppilas sai viikossa taidekasvatusta ainoastaan 58 

minuuttia. Tästä hieman alle tunnista keskimäärin 55 minuuttia käytettiin musiikkiin ja 

kuvataiteeseen, 2 minuuttia draamaan ja 1 minuutti tanssikasvatukseen (Bresler, 2004, 128-

130.) 

Uusi-Seelantilainen tanssikasvatus on joutunut taistelemaan luovan puolensa puolesta 

pitkään. Siellä se on nähty ennen kaikkea motoristen taitojen parantajana ja toisenlaisena 

tapana hankkia liikkeeseen pohjautuvia taitoja. Tanssikasvatus onkin Uudessa Seelannissa 

ollut pitkään riippuvainen opettajan omasta kiinnostuksesta ja vahva painotus motorisiin 

taitoihin ilmaisun sijaan on tehnyt esimerkiksi lasten itse tekemistä teoksista 

harvinaisuuksia. Vuoden 1993 opetussuunnitelmauudistus toi tanssikasvatuksen asemalle 

hienoisen nousun, kun tanssi nousi taideaineeksi liikunnan alta ja muuttui pakolliseksi. Tästä 

noususta huolimatta toteutus jäi pitkin maata vaihtelevaksi ja tanssikasvatuksesta tuli 

monessa koulussa ainoastaan integraation väline. Vuonna 2007 voimaan tullut uusi 

opetussuunnitelma ei tuonut tähän muutosta ja tanssikasvatus on vielä 2010-luvullakin 

joutunut Uudessa Seelannissa puolustamaan asemaansa (Sansom, 2011, 13-15.) 

Näiden edellä mainittujen maiden lisäksi tanssi kuuluu esimerkiksi Hollannin ja Tanskan 

opetussuunnitelmiin, mutta esimerkkimaiden tavoin useimmiten liikunnan alaisuuteen. 

Itsenäisen oppiaineen asemaa sillä ei ole monenkaan sivistysvaltion koulujärjestelmässä. 

(Anttila, 2016, 10.) 

4.3 Tanssikasvatus käytännössä 

”Persoonallisuuden eheytyminen, eri osa-alueiden ja yksilöllisten taipumusten 

tasapainoinen kehittyminen, kokonaisvaltaisuus. Luovien kykyjen ilmentäminen, itsensä 

toteuttaminen. Toiminnallisen ja aktiivisen elämänasenteen säilyttäminen, jatkuvan 

liikuntaharrastuksen herättäminen. Uteliaisuuden ja tiedonhaun tukeminen, sosiaalisen 

kanssakäymisen oppiminen, mielenterveyden tukeminen ja esteettisen tajun kehittäminen” 

(Anttila, 1994, 18.)  
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Nämä ovat tanssikasvatuksen pitkän aikavälin yleisiä tavoitteita, jotka liittyvät oppilaan 

persoonan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tanssikasvatus ei voi yksin näitä tavoitteita 

saavuttaa, mutta sen tehtävä on toiminnallaan tukea niitä. Keskipitkän aikavälin tavoitteita 

ovat puolestaan persoonallisuuden alueiden tavoitteet, joihin pyritään vaikuttamaan suoraan 

toiminnan kautta. Tavoitteet liittyvät psykomotorisiin, sosiaalis-emotionaalisiin sekä 

kognitiivisiin taitoihin ja niissä pyritään kehittämään esimerkiksi aistiherkkyyttä, motorisia 

taitoja, myönteistä minäkäsitystä, esteettisiä arvoja sekä oppimisvalmiuksia. Viimeinen 

tavoitteiden taso on sisältöalueiden tavoitteet, joita on tarkoitus pystyä havainnoimaan ja 

saavuttamaan suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Ne ovat tunti- tai tuntikokonaisuuskohtaisia 

tavoitteita, jotka asetetaan aina jokaisen oppitunnin alussa (Anttila, 1994, 18-19.) 

Käytännössä tanssikasvatuksen tavoitteena on siis se, että oppilaista jokainen löytää oman 

kehollisuutensa tanssikokemusten ja -elämysten kautta. Oppilaiden halutaan saavan selville 

oma tapansa tanssia ja luoda sekä katsoa ja arvioida tanssia ja lisäksi oppia arvostamaan 

tanssia taidemuotona tutustumalla erilaisiin tanssimuotoihin ja -kulttuureihin. Näiden 

saavuttamiseksi hyödynnetään tanssin kaikkia elementtejä; kehoa, tilaa, aikaa ja voimaa 

(Nirhamo, 2016, 27.) Kasvatuksen kentälle tuotu taidetanssi eli tanssikasvatuksen niin 

sanottu ihanteellisin muoto korostaa juurikin näitä asioita. Nuorimmatkin oppilaat kykenevät 

luomaan, esiintymään ja arvostamaan taidetta ja siksi taidetanssin tulisikin kouluissa käsittää 

niin ammattilaisten teoksiin tutustumista kuin teosten luomista itse (Smith-Autard, 1994, 1-

2). 

Tanssin oppimistapahtuma rakentuu oppilaan omista, subjektiivisista kokemuksista sekä 

opettajan toiminnasta. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta löytämään oma tapansa tanssia 

ja rakentaa oppimisilmapiiri, joka on sekä rohkaiseva, vuorovaikutuksellinen että 

turvallinen. Positiivinen oppimisilmapiiri on tärkeä, sillä tanssikasvatuksessa oppilas 

haastetaan löytämään yksilöllinen liikeilmaisunsa samalla, kun tarkoituksena on myös oppia 

tiettyä tanssimuotoa sekä sen liikemalleja. Lisäksi vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja siihen 

liittyvät harjoitukset, kuten esimerkiksi yhteinen liike, tuo merkitystä tanssin kokemiseen ja 

oppimistuloksiin (Siljamäki, 2007, 275.) Lapsille tällainen kokonaisvaltaisuus ja kehollisuus 

on luontevaa ja monet lapset, joilla on luokassa keskittymisvaikeuksia, pystyvätkin 

tanssitunnilla keskittymään täydellisesti (Nirhamo, 2016, 27). 

Joillekin tanssi on ilmaisumuodoista se luontevin, mutta oppilaista jokaiselle se voi tarjota 

toimintaa, uusia aistimuksia ja havaintoja sekä ajattelua. Tanssikasvatukseen sisältyy 
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kulttuurista toimintaa sekä esteettistä pohdintaa ja se opettaa esimerkiksi sosiaalista 

tietoisuutta ja kulttuurin osaamista kasvattamalla tajua siitä, kuinka keho viestii ja kuinka 

koskettaa toisia (Anttila, 2016, 13.) Oman kehon, sitä ympäröivän tilan ja tilassa olevien 

ihmisten hahmottaminen kehittyy eli keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

vahvistaen toisiaan (Nirhamo, 2016, 27; Tawast, 2016, 5). Vantaan Kartanonkosken 

koulussa vuosina 2009-2013 toteutettu Koko koulu tanssii! -tanssikasvatushanke toi esiin 

konkreettisia tanssin kautta saatuja oppimisen tuloksia, joihin kuuluivat kehonhallinnan, 

motoristen taitojen ja itseilmaisun kehittymisen lisäksi myös esimerkiksi luku- ja 

aikakäsitteiden vahvistumista (Anttila, 2013, 183). 

Kiteytettynä voisi sanoa kokonaisvaltaisen tanssikasvatuksen sisältävän kolme vaihetta: 

ilmaisu, taito ja tieto. Oppiminen alkaa oppilaasta itsestään, omaan kehoon ja sen 

liikemahdollisuuksiin tutustumisesta. Oppilaita rohkaistaan mielikuvituksen ja luovuuden 

käyttöön, toiminnan painopisteen ollessa oppilaiden omassa kokemuspiirissä ja tässä 

hetkessä. Toisessa vaiheessa toiminnan painopistettä laajennetaan ulospäin omasta itsestä 

konkreettisemmalle tasolle. Harjoitellaan perustaitoja, jotka ovat yhteisiä kaikille 

tanssimuodoille ja tutustutaan erilaisiin oman kulttuurin tanssilajeihin. Kolmannessa 

vaiheessa tanssitekniikoiden ja -muotojen opiskelua syvennetään ja tutustutaan esimerkiksi 

etnisiin ja historiallisiin tansseihin. Kaikkien vaiheiden pohjana toimii tanssi-ilmaisu, jonka 

päälle rakennetaan tanssitietoutta niin, että oppilaat tuottavat itse liikkeen annettujen 

ohjeiden, rajoitusten sekä aihealueiden pohjalta sekoittaen yhteen vapaata tanssia sekä 

jäljittelyä (Anttila, 1994, 19-26.) 
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5 Tanssikasvatuksen hyödyt 

Tässä kappaleessa käsittelen toista tutkimuskysymystäni eli tarkennan niitä hyötyjä, joita 

tanssikasvatus voi tarjota. Kuten mainittu, nähdään tanssi usein niin taiteena kuin liikuntana. 

Lisäksi sillä on vaikutusta myös mielenterveyteen sekä osansa lähes kaikkien kulttuurien 

historiassa. Ottaakseni tämän moninaisuuden huomioon, käsittelen tanssikasvatuksen 

hyötyjä näiden kaikkien osa-alueiden kautta.  

5.1 Tanssikasvatus taideaineena 

Tanssi on kehon välityksellä kommunikoiva taidemuoto ja taideaineena se avaa tien 

erilaisille oppimistavoille, joissa oppilaiden eletty elämä pääsee keskiöön (Sansom, 2011, 

104). Taideaineiden päätehtävä on tarjota välineitä, joiden avulla oppilas voi ymmärtää tätä 

elettyä elämää ja rakentaa sitä sekä itseään eri kulttuurien jäsenenä. Opetuksen lähtökohtana 

on oppilaiden elämismaailma ja siihen liittyvät ilmiöt, jolloin yhdeksi tavoitteeksi nousee 

kuvia, ääniä ja liikkeitä tutkimalla erilaisten ilmiöiden ja ongelmien tunnistaminen sekä 

esiintuominen (Räsänen, 2011, 144.) 

Taide muodostaa sillan todellisuuden ja ihmisen välille, jolloin esimerkiksi tanssiteokset 

onnistuessaan kommunikoimaan menestyksekkäästi edesauttavat tapaamme ymmärtää 

itseämme. Se on niin maailman kuvaamista kuin siihen vaikuttamistakin; samalla, kun 

maailma heijastelee mielen muotoja, ihmiset toisaalta ymmärtävät maailmasta sen, mille on 

nimi, käsite tai taiteellinen muoto (Venkula, 2003, 40-42.) 

Tanssikasvatuksessa painotus nimenomaan taidetanssiin on perusteltua juurikin siksi, että 

taidetanssi antaa oppilaille suurimmat vapaudet luoda teoksia itse. Tanssiteoksen luominen 

itse sen perustuessa ajatukseen tai tunteeseen, jota halutaan ilmaista, pakottaa oppilaat 

liikkumaan tavoin, jotka eivät ole ainoastaan jäljitelmiä muiden liikkeistä tai teoksista. Tämä 

vaatii sen, että oppilailla on niin tietoa, taitoa kuin mielikuvitustakin. Oppimisprosessi on 

siis hyvin monipuolinen (Bergmann Drewe, 1996, 78-99.) 

Vaikka tanssikasvatus parantaa motorisia taitoja ja antaa integroituna vaihtoehtoisen tavan 

oppia muita aineita, on sen vahvuus nimenomaan sen esteettisessä luonteessa ja tunteiden 

sekä ajatusten ilmaisussa liikkeen kautta (Bergmann Drewe, 1996, 29-42). Tanssista tekee 

taideaineen ennen kaikkea se, että sen avulla kommunikoidaan symbolisia merkityksiä ja 
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tarkoituksia, kuten muussakin taiteessa. Tanssissa se vain tehdään liikkeen kautta (Smith-

Autard, 1994, 48.)  

5.2 Tanssikasvatus liikuntana 

Tanssikäsitykset vaihtelevat niin yhteiskunnassamme kuin koulujärjestelmässämmekin 

paljon. Esimerkiksi suurelle osalle tanssin parissa työskentelevistä on tärkeää, että tanssista 

puhuttaisiin ennen kaikkea taiteena. Liikuntakasvatus näkee asian kuitenkin niin, että 

tanssissa keskeistä ja hyödyllisintä ovat motoristen taitojen, terveyden ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen elementit esimerkiksi pari- ja piiritanssien muodossa, ei niinkään 

taidetanssin piirteet (Anttila, 2013, 52.) Toisaalta tanssista puhutaan toisinaan 

liikuntakasvatuksen piirissä ilmaisuliikuntana, jolloin tanssikasvatus toimii liikunnan 

yleisillä tavoitealueilla, mutta siinä painotetaan tietoisuutta liikkeen elementeistä ja 

korostetaan itse tuotetun liikkeen merkitystä teknisen suorituksen sijaan (Nieminen, 2007, 

288). 

Tanssin tärkeyttä koululiikunnassa on perusteltu muun muassa sillä, että tanssi kehittää 

koordinaatiokykyä ja opettaa sosiaalisia taitoja esimerkiksi mahdollistamalla sukupuolten 

välisen kontaktin. Lisäksi tanssi on monipuolinen liikuntamuoto, jossa voidaan esimerkiksi 

lavatanssien kautta läpikäydä myös tapakasvatusta sekä siirtää suomalaista kulttuuria uusille 

sukupolville (Nieminen, 2007, 297.) 

Koska fyysiset taidot ovat tarpeellinen komponentti taidetanssissa, ei tanssikasvatuksen 

sisällyttämisessä liikunnan alle ole mitään pahaa. Kuitenkin, taitojen hankinnan täytyy 

palvella luovaa menettelyä ja tanssia opettavien olla tietoisia estetiikan kokemuksista, joita 

tanssista voi saada. Jos tanssin kautta olisi mahdollista oppia ainoastaan fyysisiä taitoja, ei 

sen asemaa kouluissa voisi perustella kovinkaan vahvoin argumentein, sillä esimerkiksi 

voimistelu tarjoaa samankaltaista motoristen taitojen kehitystä, mitä tanssikin (Bergmann 

Drewe, 1996, 21.) 

5.3 Tanssikasvatus mielen tukena 

Länsimaiseen kulttuuriin on vahvasti juurtunut tietty vastakkainasettelu: tunteet ja järki, 

taide ja tiede, keho ja mieli. Tunteet, taide ja keho muodostavat tässä kokonaisuuden, jolla 

on usein leima, ettei sitä voi ottaa vakavasti. Taiteella ja tunteilla on kuitenkin vahva yhteys 
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ja taide on yksi tunnekokemusten tavoittamisen herkimpiä ja hienovaraisimpia keinoja. 

Taide herättää ihmisissä kokemuksia ja kokemukset puolestaan inspiroivat ilmaisemaan ja 

kommunikoimaan omia tuntemuksiaan muille; taide ruokkii siis itse itseään (Löytönen & 

Sava, 2011, 64-109.) Tanssi on oppilaille hyvä ja lempeä tapa tutustua itseensä ja kehoonsa, 

sillä tanssissa käsitellään paljon sitä, miltä ympäristömme ja meitä ympäröivä maailma 

meistä tuntuu (Sansom, 2011, 40). Se voi auttaa lapsia muodostamaan positiivisia ajatuksia 

itsestään sekä auttaa heitä itsensä hyväksymisessä ja lisäksi antamaan tilaa ajatuksille ja 

tunteille liikkeen kautta (Bergmann Drewe, 1996, 22-24).  

Esiintyminen on tutkimusten valossa noussut tärkeäksi väyläksi kohti oman kehon 

tiedostamista ja itseluottamuksen kasvua. Tanssikasvatuksessa ryhmien omat teokset ja 

esitykset ovat siis tärkeitä, sillä esiintyminen luo yhteisen kokemuksen rakentaen näin myös 

yhteisöllisyyttä (Anttila, 2013, 16.) Tanssissa keho on fokuksessa ja hyvä tanssikasvatus on 

loistava keino auttaa kehonkuvan kohentamisessa, sillä itseilmaisu ja erilaisuuden 

hyväksyminen ovat tanssin tapoja tasapainoisen tunne-elämän luomiseen (Bamford, 2016, 

7; Anttila, 1994, 15). Tanssi on keino murtaa kulttuuriimme syvälle juurtunut 

kehokielteisyys ja ilmaisun estyneisyys, jos tanssikasvatus tuodaan kaikille oppilaille 

riittävän nuoresta iästä lähtien (Anttila, 1994, 10). 

5.4 Tanssikasvatus kulttuuriin kasvamisessa 

Tanssikasvatus on myös toimiva keino tutustuttaa oppilaat sekä oman maan että muiden 

maiden kulttuureihin, sillä sen yksi päätehtävä on näyttää tapoja, trendejä, tyylejä ja genrejä, 

jotka ovat kunakin ajanjaksona olleet esillä ja jotka kertovat silloisen yhteiskunnan tilasta. 

Tanssiteoksiin tutustumalla, niistä lukemalla, niitä katsomalla ja niitä vertailemalla oppilaat 

tulevat pikkuhiljaa tutuiksi eri tyylilajien olennaisten sisältöjen kanssa ja huomaavat, ettei 

kaikkia teoksia saa mahdutettua yhden genren alle (Smith-Autard, 1994, 43.) Suomessa näitä 

genrejä ovat muun muassa lavatanssit, piiritanssit, kansantanssit sekä naisvoimistelu eli 

nykyiseltä nimeltään tanssillinen voimistelu, jotka kaikki ovat osa suomalaista kulttuuria ja 

historiantuntemusta (Nieminen, 2007, 294). 

Kulttuurisena liikemuotona tanssi voidaan nähdä myös osana laajempaa liikkumisen 

kontekstia. Näin voi olla esimerkiksi rituaalisen toiminnan suhteen, sillä muun muassa 

japanilainen teeseremonia näyttäytyy sitä havainnoivalle usein hyvinkin tanssillisena. 

Kulttuuriset ilmiöt vaativatkin aina myös kulttuurisen yhteyden ymmärtämistä; tanssi ei 
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synny yksinkertaisen kausaalisuhteen seurauksena kulttuurista, vaan se on aktiivinen, 

vaikuttava osa kulttuuria ja yhteiskuntaa (Hoppu, 2003, 19-21.) 
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6 Johtopäätökset 

Miksi tanssia? Tämä lienee se työni tutkimuskysymystenkin yläpuolella leijuva arvoitus, 

johon olen tutkimuksessani pyrkinyt etsimään vastineita. Työni tavoitteena on ollut tuoda 

esille tanssin ja tanssikasvatuksen monipuolisuus ja sitä kautta antaa perusteita sille, miksi 

tanssikasvatuksen asemaa suomalaisessa peruskoulussa tulisi parantaa. Lisäksi olen 

halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden tutustua tanssiin niin taiteen kuin liikunnan 

näkökulmasta, sillä vaikka itse pidän käyttämäni lähdekirjallisuuden enemmistön tavoin 

tanssia ennen kaikkea taidemuotona, ei kaikkien ole tarpeen nähdä asiaa samoin.  

Keskustelu tanssin asemasta kouluyhteisössä on yhteydessä laajempiin kasvatuksellisiin 

painopisteisiin ja tavoitteisiin. Tämän kandidaatintutkielman valossa voidaan kuitenkin 

todeta sen olevan yleisesti ottaen tällä hetkellä heikko. Tätä heikkoa asemaa kouluissa on 

perusteltu monin keinoin, joista päällimmäiseksi nousee muun muassa Gilliam M. 

Williamsin mukaan opettajien ymmärryksen puute: mikäli opettaja ei ymmärrä 

tanssikasvatuksen hyötyjä, ei hän niitä luultavasti osaa arvostaa ja mikäli opettaja ei arvosta 

ainetta, ei hän sitä luultavasti myöskään opeta kovinkaan hyvin. Tämän lisäksi hän nostaa 

esille esimerkiksi koulujen tanssiopetuksen tavoitteiden heikon jäsentelyn, joka 

epävarmuutta luoden vaikeuttaa etenkin sellaisten opettajien työtä, joilla ei ole tanssitaustaa. 

Tanssikasvatuksen opettaminen ei kuitenkaan vaadi opettajilta omakohtaisia 

tanssikokemuksia. Kokemattomuus voi jopa olla eduksi, sillä omista tottumuksista 

luopuminen voi toisinaan olla kokonaan uuden asian omaksumista huomattavasti 

haastavampaa (Anttila, 1994, 12-13.) 

Tanssi tarjoaa oppilaille kehollista toimintaa, joka harjoittaa ja laajentaa kognitiivisia ja 

tunteisiin liittyviä kykyjä. Tanssikasvatus voi parhaimmillaan tarjota oppilaille tilan, joissa 

he voivat ajatella ja kommunikoida liikkeen kautta saaden ruumiillisia ja kinesteettisiä 

kokemuksia, jotka eivät ole osa tämänhetkistä koulumaailmaa (Bresler, 2004, 148.) Se antaa 

kaikille lapsille sukupuolesta, sosiaalisesta luokasta, rodusta tai ihonväristä riippumatta 

mahdollisuuden tanssia. Mikäli tanssi olisi osa opetusta jo ensimmäisistä luokista lähtien, 

muodostuisi siitä normi, jolloin myös ajatukset esimerkiksi poikien sopimattomuudesta 

tanssin maailmaan hälventyisivät (Harrison, 1993, 5.)  

Lapsilla, kuten meillä kaikilla, on tarve ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Tapa ilmaista niitä 

vain luonnollisesti vaihtelee ja harva osaa ilmaista itseään kaikin tavoin yhtä kiitettävästi. 
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Tämän vuoksi oppilaille tulisi antaa mahdollisuus tutustua erilaisiin tunneilmaisun tapoihin, 

joista liikkeen kautta ilmaisun väylä on yksi (Bergmann Drewe, 1996, 73.) Tällä hetkellä 

tanssikasvatuksen asema koulumaailmassamme ei ole kehuttava, kuten esimerkiksi 

tutkimukseni opetussuunnitelmaosiossa toin ilmi. Voikin suoraan todeta, että 

tanssikasvatuksella ei ole sijaa nykyisessä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. 

Suunnitelmassa on useita eri taidenaineiden muihin oppiaineisiin tuomisesta kertovia 

osioita, joihin tanssikasvatuskin olisi helppo liittää mukaan. Tanssin tiedostaminen 

valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä taideaineena muiden joukossa 

antaisi sille jo huomattavasti enemmän lisäarvoa ja toisi sitä vähitellen osaksi kaikkien 

koulujen toimintaa ja kulttuuria (Nirhamo, 2016, 28). Tanssikasvatuksen onnistuneesta 

sisällyttämisestä kansalliseen opetussuunnitelmaan on näyttöä esimerkiksi Englannista, 

kuten aikaisemmin tutkimuksessani mainitsin. 

Näitä näkökulmia heijastellen voi lopputuloksena selkeästi todeta, että tanssikasvatuksella 

olisi hyödyllinen sijansa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja oppilaiden kouluarjessa 

huomattavasti aiempaa näkyvänä osana. Tanssi antaa mahdollisuuden niin yksilöllisen 

elämänkerran kuin kulttuuristen kertomustenkin hahmottamiseen. Se koskee aina ihmistä 

kokonaisuutena ja samalla aina muuttaa tanssijan tapaa kokea itse itsensä (Löytönen ym., 

2011, 104; Siljamäki, 2007, 275.) 
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7 Pohdinta 

Tutkielman kirjoittamisessa haastavimmaksi asiaksi nousi nähdä se, mikä on aiheen ja 

tutkimuskysymysteni kannalta tarpeellista tietoa ja mikä puolestaan ei. Koin ajoittain 

vaikeaksi ratkaista, kuinka paljon tiettyä asiaa tulisi lukijalle avata aiheen ollessa itselleni 

niin tuttu oman taustani vuoksi. Tanssin kenttä on todella laaja ja käyttämässäni 

lähdekirjallisuudessakin mainittiin lähes jokaisen teoksen ja artikkelin kohdalla aiheen 

rajaamisen vaikeus. Myös itse koin rajausten teon toisinaan hankalaksi, sillä mitä enemmän 

aiheeseen perehdyin, sitä enemmän mielenkiintoisia, tutkimisen arvoisia sivupolkuja tuli 

vastaan. Tutkimuksen teko nosti minussa vahvan halun sekä palata tauolla olleen 

harrastukseni pariin että yrittää omalta osaltani työelämään siirtyessäni lisätä tanssin 

arvostusta koulumaailmassa.   

On hyvin sääli, ettei tanssin kokonaisvaltaisia mahdollisuuksia oppilaiden kehityksen 

tukemisessa osata laajan yleisön puolesta nähdä. Pohdin tutkimusta tehdessäni, onko tämän 

taustalla ennen kaikkea juuri ne asiat, jotka johtopäätöksissäkin G.M Williamsin toimesta 

toin ilmi: tiedonpuute tai vaihtoehtoisesti tietynlainen pelko siitä, että tanssikasvatus vaatisi 

opettajalta pitkää tanssikokemusta. Tanssikasvatus perustuu kuitenkin parhaimmillaan 

ennen kaikkea luovuuteen ja oppilaiden omaan liikeilmaisuun, joten opettajan ei tarvitse olla 

sitä toteuttaakseen alan ammattilainen. Uskon, että esimerkiksi pienikin tanssikasvatusta 

taideaineena käsittelevä osio luokanopettajaopinnoissa auttaisi näiden ennakkoluulojen 

murtamisessa ja toisi tanssikasvatuksen asiaksi, josta jokainen tuleva opettaja olisi tietoinen.  

Tiedostan sen, ettei tanssin lisääminen koulujen opetussuunnitelmiin olisi ongelmatonta, 

sillä etenkin taidetanssin maine ”tyttöjen lajina” on edelleen Suomessa suhteellisen vahva. 

Katutanssien tanssille tuoma katu-uskottavuus ja uudenlainen suosio poikien keskuudessa 

on onneksi auttanut hälventämään tätä ajatusmaailmaa, mutta poikien innostaminen saattaisi 

silti nousta ongelmaksi, mikäli tanssikasvatusta ei tuoda oppilaiden kouluarkeen jo 

ensimmäisiltä luokilta saakka. Tätä ei kuitenkaan tulisi nähdä esteenä, vaan ennemminkin 

haasteena; sellaisten oppilaiden innostamiseen, joita tanssi ei syystä tai toisesta kiinnosta tai 

joita se ahdistaa, voi mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi niinkin yksinkertaisilla asioilla kuin 

musiikkivalinnoilla ja erilaisilla toteuttamisvaihtoehdoilla. Opettajan tulisi myös tutustuttaa 

oppilaat mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tanssin eri puoliin ja tyyleihin, sillä moni 

niistä on hyvin kaukana siitä mielikuvasta, joka enemmistöllä luultavasti on. Tanssi voi olla 

paljon muutakin, kuin yleisesti kauniina ja näin ollen feminiinisenä pidettyä liikekieltä. Se 
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voi olla myös rumana pidettyä, repivää ja rytmitöntä liikettä sekä kaikkea tältä väliltä. 

Tärkeintä on oman ilmaisutavan löytäminen, liikkeeseen pohjaten. 

Tanssin käsitteen määrittelemisen vaikeus kertoo mielestäni jo paljon siitä, kuinka laaja aihe 

on kyseessä. Jokaisen kokemus tanssista on henkilökohtainen eikä ole olemassa sääntöjä, 

joiden mukaan oman mielen tulisi tanssiessa toimia. Koen, että pääsin 

kandidaatintutkielmassani vain raapaisemaan aiheen pintaa ja tavoitteeni onkin jatkaa aiheen 

käsittelyä pro gradu -tutkielmassani. Haluaisin tutkia pidemmälle etenkin tanssin 

voimaannuttavia vaikutuksia sekä sitä, kuinka se voi toimia apuna vaikeiden tunteiden ja 

aiheiden käsittelyssä. Olen itse kokenut nämä tanssin voimaannuttavat vaikutukset hyvinkin 

vahvasti ja aiheen tutkiminen laajemmassa mittakaavassa olisi senkin vuoksi erittäin 

mielenkiintoista. En kandidaatintyötä tehdessäni törmännyt aiheeseen juurikaan. Tämä 

olisikin hyvin mielenkiintoinen ja ennen kaikkea tarpeellinen lisätutkimuksen aihe oman pro 

gradu -työni lisäksi myös alan tutkijoille.  
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