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1 Johdanto 

 

Tämän tutkimuksen etäisenä lähtölaukaisuna voitaisiin pitää ahaa-elämystä, 

jonka koin eräässä tanssisalissa nelisen vuotta sitten. En ollut varsinaisesti 

tanssinut sitä ennen muuten kuin satunnaisesti hytkyen festivaalien ja klubien 

tanssilattioilla,  ja nyt ystäväni oli vienyt minut kontakti-improvisaatiojameihin. 

Jamit ovat tapahtuma, jossa muutamien tuntien ajan ihmiset tanssivat 

improvisoituja tansseja omalla tyylillään milloin yksin ja milloin toistensa kanssa. 

Tanssin ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn tanssityyliin, vaan mikä tahansa 

liike voi olla tanssia, ja jokainen voi tanssia omista lähtökohdistaan käsin. 

 

Alun jännityksestä ylipäästyäni heittäydyin tanssin virtaan. Ryömin, pyörin, 

hyppelin ja heiluin toisinaan muiden ihmisten kanssa  ja toisinaan etäällä heistä. 

Sain kokea jonkin olemisen tavan, jota en ollut ennen kokenut; minä tanssin. Noin 

tunnin liikkeellisen tutkimusmatkan jälkeen istahdin tanssisalin laidalle hiestä 

märkänä, ja mieleeni putkahti ihmetys: miksei tämänlaista liikuntaa tehdä 

koulussa? 

 

Olen tanssinut enemmän ja vähemmän siitä hetkestä lähtien, erityisesti kontakti-

improvisaatiota ja muuta omasta kehosta ja mielestä kumpuavaa tanssia. Minulla 

on ensimmäisten tanssikokemusteni jälkeen ollut palava halu nähdä ja kokeilla, 

voisiko tanssilla olla jalansijaa koulumaailmassa, ja tämä kiinnostus on vain 

kasvanut kasvamistaan, mitä enemmän olen tanssin maailmaan tutustunut. 

Oman näkemykseni mukaan tanssi voisi olla hyvä keino opetussuunnitelmassa 

asetettujen liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. On kuitenkin 

mahdollista, että oma innostukseni sokaisee arvostelukykyni, ja tanssin 

potentiaali on mielessäni kasvanut utopistisiin mittoihin. Siksi tarvitaan 

tutkimusta.  

 

Maarit Ylönen (2004, s. 16) kirjoitti kaksituhattaluvun alkupuolella suomalaisen 

tanssitutkimuksen olevan ”nuorta ja toistaiseksi melko vähäistä”. Noin kymmenen 

vuotta myöhemmin Eeva Anttila totesi omassa tutkimuksessaan (2013, s. 44) 
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tanssintutkimuksen olevan suhteellisen nuori ja resursseiltaan hyvin rajallinen 

tutkimusala, kun vertaa esimerkiksi liikunta- ja taidekasvatuksen tutkimukseen.  

 

Kai Lehikoinen (2014, s. 25) ei sen sijaan näe suomalaisen tanssintutkimuksen 

kenttää niin rajallisena, vaan toteaa että:  

 

”Suomessa tanssintutkimusta tehdään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 

lisäksi monien yliopistojen oppiaineissa kuten esimerkiksi filosofiassa ja 

etnomusikologiassa (Tampereen yliopisto), liikuntatieteissä (Jyväskylän 

yliopisto), musiikkitieteissä (Itä-Suomen yliopisto), teatteritieteessä (Helsingin 

yliopisto) ja kulttuurihistoriassa ja uskontotieteissä (Turun yliopisto)”. 

 

Edellä mainittujen tutkijoiden eriäviä näkemyksiä tanssintutkimuksen tilasta 

saattaa selittää se, että Ylönen ja Anttila lähestyvät tanssintutkimusta 

nimenomaan pedagogisesta näkökulmasta (esim. Anttila 2013; Ylönen 2004), 

kun taas Lehikoinen lähestyy tanssia enemmänkin sisällöllisen ja kulttuurisen 

näkökulman kautta (2013, s. 25). Kenties tanssia on tutkittu Suomessa 

sisällöllisesti ja kulttuurisena ilmiönä paljonkin, mutta ei niinkään pedagogisesta 

kontekstista, varsinkaan koulumaailmaan sidottuna.  

 

Jonkin verran koulumaailmaan sidoksissa olevaa tanssintutkimusta Suomesta 

kuitenkin löytyy, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (esim. Anttila 

2013; 2006; Ylönen 2004) tutkimukset ovat pro-gradu tason tutkielmia. 

Esimerkiksi Elise Mikkonen (2020) kartoitti tutkielmassaan tanssia koulussa 

opettaneiden tanssitaiteilijoiden käsityksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta 

koulussa. Tanssia opettaneet nostivat tutkielmassa esiin tanssin potentiaalin 

ennakkoluulojen ja kiusaamisen vähentämisessä. Tanssi koettiin ainutlaatuiseksi 

kehollisen ilmaisun muodoksi, jonka kautta voi oppia uudenlaisia liikunnallisia 

taitoja.   

 

Tanssin tutkiminen ei ole vain 2020-luvun ilmiö, vaan se on kiinnostanut 

kasvatustieteen maisteriopiskelijoita jo aiemminkin. Pro gradu –tutkielmia on 

2000-luvun alkupuolella tehty muun muassa liikunnanopettajien motivaatiosta 

opettaa tanssia (Hämeenaho, 2005), lasten kokemuksista tanssin harrastamisen 
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parissa (Mikkonen, 2003) ja liikunnanopettajien asenteista tanssia kohtaan 

(Hännikäinen & Suni, 2002). Ei ole lainkaan yllättävää, että opettajien motivaatio 

tanssin sisällyttämiseen osana opetusta näyttää olevan sidoksissa heidän omaan 

harrastuneisuuteensa tanssin saralla (Hämeenaho, 2005, 34-36). 

Liikunnanopettajaksi opiskelevat suhtautuivat myönteisesti tanssiin, ja he 

toivoivat opintoihinsa lisää tanssin opettamiseen tähtäävää koulutusta 

(Hännikäinen & Suni, 2002, s.83). 

 

Kansainvälisiä tutkimuksia tanssin vaikutuksista lasten hyvinvointiin, oppimiseen 

sekä fyysiseen, psyykkiseen ja motoriseen kehitykseen on kosolti. Tanssin on 

esimerkiksi havaittu parantavan koordinaatiokykyä ja tasapainoa, edistävän 

luovuutta ja itseilmaisua, kehittävän keskittymis- ja päätöksentekokykyä, 

tarjoavan autonomisuuden ja itsemääräämisen kokemuksia sekä jopa nostavan 

oppimistuloksia (Chen & Cone, 2003; O’Neill, Pate & Liese, 2011; Pangrazi & 

Beighle, 2016; Linthicum, 2009; Lorenzo-Lasa, Ideishi & Ideishi, 2007; Ross, 

2006). 

 

Tässä tutkielmassa tutustun kuuden tanssia perusopetuksen yhteydessä 

opettaneen henkilön näkemyksiin ja kokemuksiin tanssin mahdollisuuksista 

kouluopetuksessa. Haluan tietää, minkälaisia mahdollisuuksia he näkevät 

tanssinopetuksella olevan. Minua kiinnostaa myös, minkälaisia tavoitteita heidän 

opetuksellaan on ollut. Tarkastelun alla ovat myös heidän käytännön 

kokemuksensa tanssin opettamisesta; miten oppilaat ovat suhtautuneet 

tanssinopetukseen, minkälaista tanssin opettaminen on ollut ja minkälaisia 

haasteita he ovat opetuksessaan kohdanneet. Tutkimustehtävän esittelen 

tarkemmin luvussa Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset.   
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2 Tanssin monet muodot 

 

Tanssi on  laaja käsite, joten sen yksiselitteinen määrittely on haastavaa. Tässä 

osiossa pyrin määrittelemään tanssia tämän tutkielman kannalta oleellisesta 

näkökulmasta. Tanssin käsitteestä ja historiasta voisi kirjoittaa pitkästikin, mutta 

tämän tutkielman kannalta oleellista on keskittyä tanssiin opetuksellisena ja 

kasvatuksellisena ilmiönä. En siis pureudu tanssin eri lajeihin ja niiden historiaan 

sen syvemmin, vaan tutkailen tanssia enemmänkin sen kasvatuksellisten 

tavoitteiden kautta.   

 

Ensin pureudun tanssin käsitteeseen yleisellä tasolla, ja määrittelen mitä tanssilla 

tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä. Tämän jälkeen esittelen kaksi erilaista 

näkemystä tanssin opetuksen tarkoituksesta: utilitaristisen ja esteettisen. 

Perustelen, miksi tarkastelen tässä tutkielmassa tanssia enemmän 

utilitaristisesta näkökulmasta, mutta tuon myös esiin tanssikasvatuksellisen 

näkökulman, jonka mukaan karkea jako utilitaristisen ja esteettisen näkemyksen 

välillä ei välttämättä ole tarpeen. Tanssikasvatuksen ohella esittelen luovan 

tanssin käsitteen, sillä se on merkittävä elementti tanssin opetuksessa silloin, kun 

opetuksen kohteena ei ole pelkästään tanssin harrastajat, vaan kun tanssin 

opetus tapahtuu esimerkiksi koulussa (Viitala, 1998, s. 13). 

 

 

2.1 Tanssin määrittely 

 
Kuten Parviainen (1994, s. 9) toteaa, käsitykset tanssista vaihtelevat yksilö- ja 

kulttuurikohtaisesti, ja ne muuttuvat ajan ja kielen kehityksen myötä. Tanssin eri 

muotojen ja ilmentymien käsitteet ovat myös häilyviä ja usein lomittaisia, kuten 

esimerkiksi lasten tanssi, vapaa tanssi, luova tanssi, kasvatuksellinen tanssi, 

liikekokeilu ja taidetanssi (Viitala, 1998, s. 13-15).  

 

Tanssiantropologi Judith Hannan mukaan tanssi on inhimillistä käyttäytymistä, 

joka koostuu tanssijan kannalta tarkoituksellisen rytmikkäistä, kulttuurin 

muovaamista kehon liikkeistä, jotka eivät vastaa arkipäiväistä liikehdintää, vaan 
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joilla on luontaista ja esteettistä arvoa (Hanna, 1987, s. 19). 

Yksinkertaisimmillaan tanssin voidaan kuitenkin sanoa olevan liikettä ajassa ja 

paikassa (Butterworth, 2012, s. 1). Sen ei tarvitse olla kummempaa kuin 

muukaan liikkuminen (Hento & Hento, 2016, s. 14). 

 

Tässä tutkielmassa tanssia tarkastellaan kasvatuksellisena ilmiönä, sillä sen 

opetus on tapahtunut perusopetuksen yhteydessä. Tästä syystä tanssin 

yksinkertainen ja väljä määrittely on riittävä; tanssi on liikettä. Tanssia voi olla 

mikä tahansa tanssiksi kutsuttu, ja tanssin käsite on koko ajan 

vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Opetustilanteessa opettaja 

nojaa omaan käsitykseensä tanssista, ja oppilas nojaa omaansa. Tämänkaltaista 

lähestymistapaa tanssiin voidaan kutsua utilitaristiseksi (Anttila, 1994, s. 11). 

Seuraavaksi avaan utilitaristien ja esteettisen näkemyksen eroja, sekä pureudun 

tanssikasvatuksen ja luovan tanssin käsitteisiin.  

 

 

2.2 Utilitaristinen ja esteettinen näkemys tanssista 

 

Utilitaristinen lähestymistapa perustuu näkemykseen tanssista sisäisten 

kokemusten ja spontaanin itseilmaisun tuottamana liikkeenä, joka vaikuttaa 

yksilön inhimilliseen kehitykseen. Sen mukaan tanssi nähdään liikunnan muotona 

ja välineenä jonka kautta voi kehittää itseään. Ilmaisun tuottamisen perustana on 

tanssijan sisäinen kokemusmaailma, ja tämän myötä tanssiksi voidaan nähdä 

minkälainen liike tahansa. (Anttila, 1994, s.11-12) 

 

Utilitarististeen näkemykseen perustuvia koulukuntia on useita, mutta hyvänä 

esimerkkinä siihen perustuvasta liikefilosofiasta on somaattinen tanssi. 

Somaattisen lähestymistavan ajatuksena on johdattaa oppilaat heidän 

kehoihinsa ja opettaa heitä olemaan tietoisia heidän yksilöllisistä 

ominaisuuksistaan. Somaattinen liike perustuu oppilaan henkilökohtaiseen 

tulkintaan siitä, milloin liike alkaa tai loppuu, ja minkälainen vaikutus liikkeellä on 

sen kokijaan. Liikkeellä tai tanssilla ei pyritä mihinkään tiettyyn esteettiseen 

lopputulokseen. Opettajan rooli somaattisessa lähestymisessä on rohkaista 
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oppilaita liikkeeseen, joka on lähtöisin heidän omasta kehostaan ja piirteistään. 

Oppilaan kehitystä voidaan tukea erilaisten menetelmien kautta, jotka haastavat 

tutkimaan omaa kehoa, ja toimimaan omien kehokokemusten perusteella. (Sööt 

& Viskus, 2014, s. 293)  

 

Utilitaristisen näkemyksen vastaparina voitaisiin pitää esteettistä näkemystä, joka  

korostaa tanssin taiteellisuutta. Se painottaa erilaisten tanssijan taitojen ja 

tietojen opettelua, joiden avulla tanssija voi kehittyä liikkeellisesti. Tanssi 

nähdään itsessään arvokkaana taidemuotona, jolla ei ole sen ulkopuolista 

tavoitetta. Tanssissa pyritään tiettyyn muotoon, eikä tanssijan sisäinen maailma 

ole niin merkittävässä osassa. Esteettiseen näkemykseen kohdistuvan kritiikin 

mukaan tanssin merkitykset jäävät tästä syystä pinnallisiksi. (Anttila, 1994, s. 11)  

 

 

Kuvio 1. Tanssinopetuksen kaksi näkemystä (mukaillen Anttila, 1994, s.11) 

 

Tanssin opetuksen utilitaristista näkemystä voidaan kutsua myös 

kasvatukselliseksi malliksi, ja esteettistä ammatilliseksi (Anttila, 1994, s. 11). 

Kuten aiemmin totesin, tämän tutkielman näkökulma painottuu utilitaristiseen 

näkemykseen, sillä en usko, että peruskoulussa tapahtuvalla tanssinopetuksella 

on niinkään ammatillisia päämääriä.  

 

Utilitaristinen näkemys

• ihmisen kehittäminen 
tanssin kautta

• tanssin välineellinen arvo 
korostuu

• tanssi on liikettä

• tanssi on liikunnan osa-alue

• tanssi-ilmaisu pohjautuu
sisäisiin kokemuksiin ja 
spontaaniin itseilmaisuun

Esteettinen näkemys

• tanssitaidon ja -taiteen 
kehittäminen

• tanssi on arvokasta itsessään

• tanssi on taidetta

• tanssi on oma, itsenäinen 
aineensa

• tanssi-ilmaisu pohjautuu 
ulkoisiin kokemuksiin, 
tanssitaitoon ja tanssitaiteen 
tuntemukseen
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2.3 Tanssikasvatus 

 

”Tanssikasvatuksella on siis kaksi päämäärää: se kehittää oppilasta ihmisenä, ja 

se kehittää oppilasta tanssitaiteen vastaanottajana, tulkitsijana ja luojana.” 

(Anttila, 1994, s.11) 

 

Tanssikasvatus on tanssin opettamista, jonka tavoitteena on auttaa yksilöä oman 

aktiivisen toimintansa kautta hahmottamaan itseään osana yhteisöä, murtamaan 

yhteiskunnassamme vallitsevaa kehokielteisyyttä ja keho-estyneisyyttä, sekä 

arvostamaan, luomaan ja analysoimaan tanssia taidemuotona (Anttila, 1994, s. 

10-11 ). Sen tarkoituksena on tuottaa kokemuksia, joissa liike itsessään tuottaa 

iloa ja oppimista, ja jonka myötä lapsi tai nuori tutustuu omaan kehoonsa ja sen 

moninaisiin mahdollisuuksiin (Viitala, 1998, s. 12).  

 

Tanssikasvatus voi perustua sekä utilitaristiseen että esteettiseen näkemykseen 

tanssista, eikä keinotekoinen jako niiden välillä ole mielekästä (Anttila, 1994, s. 

12). Molempien mallien päämäärät ovat linkittyneitä toisiinsa, sillä tanssiminen 

on kokonaisvaltainen prosessi, jossa eri osaamisen alueet kehittyvät yhdessä 

(Räsänen, 2009, s. 38). Tanssin opetusta voidaan sanoa kokonaisvaltaiseksi 

silloin, kun se tukeutuu fyysisten ja motoristen ulottuvuuksien lisäksi henkisiin 

toimintoihin, kuten tuntemiseen, havaitsemiseen, kuvittelemiseen, 

tiedostamiseen ja ajatteluun; tällöin tanssijan henkilökohtaiset tuntemukset 

toimivat liikkeellisen ilmaisun lähteenä (Anttila, 1994, s. 20).  

 

Tanssikasvatuksen kenttä vilisee erilaisia lasten ja nuorten tanssinopetukseen ja 

niiden tyyleihin liittyviä termejä ja määritelmiä. Näitä termejä ovat  esimerkiksi 

lastentanssi, vapaa tanssi, tanssi-ilmaisu, luova tanssi, kasvatuksellinen tanssi, 

sosiaalinen tanssi, taidetanssi ja liikekokeilu. Määritelmät eivät ole selvärajaisia, 

eikä selvien rajojen asettaminen niille olekaan mielekästä. (Viitala, 1998, s. 13-

15)  

 

Tanssikasvatuksen kentällä yksi keskeisin näistä termeistä on luova tanssi 

(Viitala, 1998, s. 13). Kuten Laamanenkin (2009, s. 5) toteaa, luovan tanssin 
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käsitteen yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. Viitala (1998 s. 16) on asiasta 

samaa mieltä, mutta hänen mielestään tarkka määritelmä ei välttämättä ole 

tarpeen. Tärkeämpää on hänen mukaansa luovuuden läsnäolo, ja luovaa on 

mikä tahansa mikä kumpuaa itsestä.  

 

Luovan tanssin määritelmä on siis melko väljä, mutta sen olemukseen pääsee 

käsiksi mielestäni hyvin sen tavoitteiden kautta. Viitala (1998, s. 17) nimeää 

luovan tanssin tärkeimmiksi tavoitteiksi oman kehon mahdollisuuksien, 

rajoituksien, ilmaisullisuuden ja kommunikatiivisuuden löytämisen. Niiden 

perustana on kehosta itsestään nouseva liike, jonka ei täydy noudattaa mitään 

tiettyä tanssitekniikkaa tai -lajia, mutta joka voi hyödyntää niitä. Luovassa 

tanssissa opetellaan erilaisia tanssillisia elementtejä, kuten erilaiset 

kehonmuodot tai liikkeen suunnat, joita lapset voivat käyttää opettajan 

rakentamissa tilanteissa ja näin tuottaa omaa tanssiaan (Viitala, 1998, s.31). 
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3 Tanssi peruskoulun opetussuunnitelmassa  

 
 
Vielä vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa tanssi 

mainitaan työtapana muun muassa musiikin, äidinkielen, liikunnan ja 

alkuopetuksen saralla (Ollila, 2005, s.22). Nykyiseen opetussuunnitelmaan 

(2014) tanssi ei kuitenkaan sisälly, ja tätä myötä tanssi on melko tuntematon ilmiö 

monille koululaisille (Anttila 2013, s. 25). Kehollisuuden merkitystä 

liikuntakasvatuksessa sen sijaan painotetaan uusimmassa 

opetussuunnitelmassa aiempaa vahvemmin (Siltamäki, Perttula & Kokkonen 

2016, s. 40).  

 

Vaikka tanssi on käsitteenä tippunut viimeisimmästä opetussuunnitelmasta 

(2014) pois, on tilalle tullut tanssilliseen toimintaan viittaavia termejä, kuten 

musiikin oppiaineessa musiikkiliikunta (s.141) ja liikunnan oppiaineessa 

kehollinen ilmaisu (s.148). Nykyisessä opetussuunnitelmassa on siis paljon 

tanssilliseen toimintaan viittaavia tavoitteita, vaikkakin siinä ei suoraan puhuta 

tanssimisesta.  

 

Teoreettiset mahdollisuudet tanssin hyödyntämiseen opetuksessa nousee esiin 

erityisesti liikunnan oppiaineessa. Liikunnan opetuksen tehtäväksi mainitaan 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) muun muassa myönteisen 

kehosuhteen ja minäkuvan, sekä yhteisöllisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden 

tukeminen (s.148). Opetuksen tulisi myös tarjota mahdollisuuksia iloon, 

keholliseen ilmaisuun, esteettisyyden kokemiseen, osallisuuteen ja 

sosiaalisuuteen, ja sen pitäisi hyödyntää oppilaiden omia oivalluksia ja 

mielikuvitusta (s.148; s. 274). Tanssinharrastajan näkökulmasta tanssi tuntuu 

ilmeiseltä työtavalta näiden tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita opettajien 

käsityksiä ja kokemuksia tanssista ja sen opetuksesta peruskoulussa. Olen 

kiinnostunut siitä, millä tavoin haastateltavat kuvaavat tanssin mahdollisuuksia 

koulun opetuksessa. Haluan lisäksi selvittää, minkälaisia tavoitteita tanssin 

opetukselle on asetettu. 

 

Tarkastelun alla ovat myös heidän käytännön kokemuksensa tanssin 

opettamisesta; miten oppilaat ovat suhtautuneet tanssinopetukseen, minkälaista 

tanssin opettaminen on ollut ja minkälaisia haasteita he ovat opetuksessaan 

kohdanneet. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millä tavoin haastateltavat kuvaavat tanssin mahdollisuuksia koulun 

opetuksessa? 

2. Mitkä ovat olleet tanssin opetuksen tavoitteet? 

3. Millä tavoin haastateltavat kuvaavat käytännön kokemuksiaan tanssin 

opettamisesta? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsin vastausta haastattelemalla kuutta tanssia 

peruskoulussa tai peruskoulun iltapäiväkerhotoiminnassa opettanutta opettajaa. 

Tutkimuksen toteutuksesta kerron lisää seuraavassa osiossa. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 
Tässä osiossa kerron tutkimuksen menetelmistä. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena tapaustutkimuksena, jota analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. 

Kerron ensin laadullisesta tapaustutkimuksesta tutkimustapana, jonka jälkeen 

kerron hieman haastateltavista sekä heidän valikoitumisestaan tähän 

tutkimukseen. Tämän jälkeen avaan haastattelujen kulkua, sekä kerron aineiston 

analyysistä tarkemmin.  

 
 

5.1 Laadullinen tapaustutkimus 

 
Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla, mikä on ominainen piirre 

laadulliselle tutkimukselle (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.28). Laadullisen 

tutkimuksesta tekee myös haastateltavien pieni määrä, sekä otannan valinta 

tiettyjen kriteerien mukaisesti sattumanvaraisuuden sijaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa tapausten lukumäärä on usein pieni, joten sen tieteellisyys ei 

perustu määrään, vaan laatuun; pieni otanta analysoidaan mahdollisimman 

tarkasti. (Eskola & Suoranta, 2014, s.14) 

 

Laadullinen tutkimustapa mahdollistaa aineistolähtöisen analyysin, jonka turvin 

tutkittavaa aihetta voidaan lähestyä ilman hypoteeseja tai ennakko-oletuksia 

tutkimustuloksista. Tämänlainen analyysi on tarpeen, kun halutaan saada 

perustavanlaatuista tietoa jonkin ilmiön, tässä tapauksessa tanssin ja sen 

opettamisen, luonteesta. Määrälliseen tutkimukseen verrattuna tutkijan rooli on 

laadullisessa tutkimuksessa keskeinen; tutkijalla on enemmän vapautta joustaa 

ja soveltaa tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, mikä voi ilmetä 

esimerkiksi erilaisten analyysimenetelmien yhdistelemisenä. Ehdottoman 

tärkeää on tuoda nämä luovat ratkaisut esiin, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen 

luotettavuutta. (Eskola ym. 2014, s.15)  

 

Tapaustutkimuksen olemus on monimuotoinen, ja sitä on määritelty eri tavoin eri 

tutkijoiden toimesta, jonka takia siitä puhutaan enemmänkin tutkimusstrategiana 
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tai lähestymistapana, kuin metodina. Voisi kuitenkin sanoa, että 

tapaustutkimuksen keskeisin tavoite on tarkastella, määritellä ja analysoida yhtä 

tai useampaa tapausta. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 4) 

 

Tapaustutkimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin, joita ovat 

intensiivinen ja ekstensiivinen tapaustutkimus. Intensiivinen tapaustutkimus 

painottuu tyypillisesti yhteen tai muutamaan ainutlaatuiseen tapaukseen 

ymmärtäen ja tulkiten. Siinä tapausta tarkastellaan monipuolisesti jossakin 

tietyssä kontekstissa, kuten tämän tutkimuksen kohdalla tanssin opettamista 

koulussa. Tarkoituksena on ymmärtää  tapauksen, tai tapausten, 

toimintaperiaatteita. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 18) 

 

Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa huomio kiinnitetään ilmiöiden tai 

prosessien yhteisiin ominaisuuksiin, ja niiden vertailuun.  Tässä tutkimuksessa 

on myös ekstensiiviselle tapaustutkimukselle tyypillisiä piirteitä, sillä pyrin 

vertailemaan prosessien ja ilmiöiden yhteisiä ominaisuuksia, ja tekemään ainakin 

jonkinlaisia yleistyksiä. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 20). 

 

Karkea jako intensiiviseen ja ekstensiiviseen tapaustutkimukseen ei ole tämän 

tutkimuksen kannalta mielekästä. Tutkimuksessa on sekä intensiivisen että 

ekstensiivisen tapaustutkimuksen piirteitä, sillä tarkastelen haastateltavia 

itsenäisinä tapauksinaan intensiivisesti, mutta pyrin vertailemaan näitä 

ekstensiivisesti keskenään. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 18-20.)  

 

Toisinaan ekstensiivisissä tapaustutkimuksissa puhutaan niin sanotuista 

minitapauksista (Eriksson & Koistinen, 2014, s.20). Tämän tutkimuksen osalta 

tanssin opettaminen voitaisiin nähdä päätapauksena, ja haastateltavien omat 

kokemukset päätapaukseen liittyvinä minitapauksina, joita vertailen keskenään.   
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5.2 Haastateltavat 

 
Tutkimusta varten etsin haastateltavaksi henkilöitä, joilla oli kokemusta tanssin 

opettamisesta perusopetuksen yhteydessä peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. 

Tässä osiossa kerron, kuinka haastateltavat valikoituivat tutkimukseen, sekä 

kuvailen heidän tanssinopetustaan lyhyesti.  

 

Löysin Facebookin kautta yhden haastateltavan, ja loput viisi haastateltavaa 

löysin kyselemällä tutuilta, jos he sattuisivat tuntemaan ketään kriteereihini 

sopivaa henkilöä. Loppujen lopuksi löysin haastateltavaksi kuusi perusopetuksen 

yhteydessä tanssia opettanutta henkilöä.  

 

Kuudesta haastateltavasta yksi oli opettanut perinteisiä paritansseja, kaksi 

katutansseja ja kolme haastateltavaa opetti mihinkään tiettyyn tanssilajiin 

sitoutumatonta tanssia. Haastateltavia ei valittu tutkimukseen heidän 

opettamiensa tanssityylien perusteella, vaan kunkin tanssityylin ilmeneminen oli 

täysin sattumanvaraista. Valitsin tutkimukseen kuusi ensimmäistä henkilöä, jotka 

suostuivat siihen osallistumaan. 

 

Haastateltavista kahdella tanssin opetus oli ollut osana koko koulun opetusta. 

Toiseen heistä viittaan tässä tutkimuksessa nimellä Haastateltava A. Hänen 

tanssinopetus ei ollut sidoksissa mihinkään tiettyyn tanssilajiin, mutta se perustui 

luovan tanssin periaatteille. Tanssi oli ollut osana koulun opetusta useamman 

vuoden. 

 

Haastateltava B oli järjestänyt kahtena vuonna koko koulun tanssiaiset eräällä 

ala-asteella. Ohjelmaan kuului tanssien harjoittelu ja lopulliset tanssiaiset 

hienoissa juhla-asuissa. Tansseihin kuului perinteisiä pari- ja ryhmätansseja, 

kuten tiputanssi ja poloneesi.  

 

Haastateltava C oli opettanut katutansseja yläasteikäisille koulupäivän jälkeen 

tapahtuvassa tanssikerhossa useamman vuoden ajan. Tanssikerholaiset 

harjoittelivat yhdessä, ja tekivät tanssiesityksiä juhliin ja yllätyksiksi koulupäivien 
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keskelle. Tanssitunteihin kuului improvisaatiota, koreografioiden keksimistä sekä 

tanssiliikkeiden opettelemista.  

 

Haastateltava D piti vuoden ajan viikoittaista tanssikerhoa erityiskoulussa 

peruskouluikäisille. Tanssikerhoon osallistui esimerkiksi autismin kirjoille 

kuuluvia oppilaita, ja muita erityisen tuen oppilaita. Hänen tanssinopetus ei 

perustunut mihinkään tiettyyn koulukuntaan, vaan hän yhdisteli omaa 

tanssitietouttaan ja ohjasi oppilaita heistä itsestään lähtevään liikkeeseen. Hänen 

omien kuvailujensa perusteella näkisin, että hänen opetuksensa voisi laskea 

kuuluvan luovan tanssin kategoriaan.  

 

Haastateltava E vieraili useammassa eri koulussa pitämässä muutaman 

oppitunnin mittaisia työpajoja enimmäkseen alakouluikäisille oppilaille. Hän 

kuvaili tanssinopetustaan tanssin elementtejä sisältäväksi liikkeellisen ilmaisun 

opettamiseksi. Opetukseen kuului kehollista ilmaisua, improvisaatiota, erilaisten 

liikelaatujen tutkimista ja ryhmän kuuntelua.  

 

Haastateltava F kävi myös opettamassa tanssia työpajojen muodossa. Hän opetti 

noin kymmenessä työpajassa breakdancea yläkouluikäisille nuorille. Tunnit 

sisälsivät tutustumisleikkejä, lämmittelyä, tanssiliikkeiden opettelua, 

improvisaatiota ja breakdancekulttuuriin tutustumista. 

 

 

5.3 Teemahaastattelut 

 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna netin välityksellä Zoom-ohjelman 

kautta. Haastattelut tallennettiin video muodossa, minkä seurauksena 

käytettävissäni oli sekä äänellinen että visuaalinen tallenne. Pystyin siis 

jälkikäteen litteroimaan äänen lisäksi kehonkieltä. 

 

Aloitin jokaisen haastattelun vapaamuotoisella jutustelulla ja kuulumisten 

kysymisellä, jotta haastateltava voisi hetken tutustua minuun, ja luodakseni 

rennon ilmapiirin haastattelulle. Sen jälkeen kerroin hieman itsestäni, 

koulutuksestani, sekä tutkimuksestani ja sen motiiveista. Kerroin myös 
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haastattelun tallennusmenetelmistä, ja tallennusten arkistoimiseen ja 

poistamiseen liittyvistä seikoista. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori, 2017, s. 

151, s. 357) 

 

En ollut tehnyt tutkimuskysymysteni lopullista rajausta haastatteluita tehdessäni, 

joten haastattelurunko (Liite 1) sisälsi myös lopullisen tutkimustehtävän kannalta 

epäolennaisia kysymyksiä. Näennäisesti tutkimuskysymysten kannalta 

epäolennaiset kysymykset johtivat kuitenkin myös loppujen lopuksi tämän 

tutkimuksen kannalta olennaisten teemojen käsittelyyn.  

 

Teemahaastattelulle tyypilliseen tapaan kysymysten muoto oli kaikille 

haastateltaville sama, mutta saatoin vaihdella kysymysten järjestystä 

haastattelutilanteen mukaan (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 46). Kysymysten 

järjestys saattoi muuttua esimerkiksi jos tutkittava itse nosti esiin aiheen tai 

teeman, josta aioin itse kysyä vasta myöhemmin. Pyrin tekemään 

haastattelutilanteesta mahdollisimman vuorovaikutteisen, joten annoin 

haastateltavien kertomusten ohjata käsiteltävien teemojen järjestystä. 

 

Referoin ja tiivistin toisinaan haasteltavien kertomuksia, jotta osoittaisin omaa 

kuunteluani, varmistaisin ymmärtäväni oikein, ja tuottaakseni helpommin 

jäsenneltävää aineistoa haastattelujen analysointia ajatellen. Annoin 

haastattelulle tilaa mennä myös ennalta määräämättömiin suuntiin, ja osoitin 

kiinnostusta haastateltavien itse esiin nostamiin teemoihin, jotta esiin nousisi 

myös ilmiöitä joita en itse suoraan ottanut esille.    

 

Teemahaastattelun lisäksi haastattelussani oli piriteitä kertomushaastattelusta 

(Hyvärinen, ym, 2017, s. 151). Halusin sisällyttää erityisesti haastattelun alkuun 

kertomushaastattelulle tyypillisiä piirteitä, jotta voisin osoittaa olevani kiinnostunut 

haastateltavien kokemuksista, jotta saisin ”lämmiteltyä” haastateltavia 

puhumaan, ja jotta voisin vuorovaikutteisesti tarttua haastateltavien esiin tuomiin 

teemoihin. En halunnut tehdä haastattelusta tilannetta, jossa haastateltava 

pommittaa tutkittavaa kysymyksillä kysymysten perään, vaan pikemminkin on 

saapunut kuuntelemaan ja kiinnostumaan tutkittavan kokemuksista. 

Kertomushaastattelulle tyypilliseen tapaan en aina kysynyt asioita suoraan, jotta 
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tietyt teemat eivät korostuisi haastateltavien vastauksissa vain sen takia, että otin 

ne itse esiin (Hyvärinen ym, 2017, s. 151).  

 
 
 

5.4 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

 
Sisällönanalyysi on yleinen laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä, joka ei 

ole sidottu tiukasti mihinkään tiettyyn epistemologiaan tai teoriaan (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 78). Siinä aineistosta etsitään tutkimustehtävän kannalta 

olennaisia kohtia, jotka eristetään muusta aineistosta analysointia varten. 

Analysoitava aineisto luokitellaan, teemoitellaan, tai tyypitellään erilaisiin ryhmiin 

tai aihepiireihin, joiden perusteella tutkija voi tuoda esiin aineistossa ilmeneviä 

johdonmukaisuuksia, erityisiä piirteitä tai tyypillisiä kertomuksia. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 78-79). 

  

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi on aineistolähtöinen. Aineistolähtöisessä 

analyysissä tutkimusaineistoa ei analysoida minkään ennalta määrätyn teorian 

tai analyysiyksikköjen valossa, vaan sitä lähestytään puhtaasti 

tutkimuskysymysten kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 80). Aineistosta 

nostetaan esiin tutkimuskysymysten kannalta oleellisia havaintoja, joiden 

pohjalta tehdään teorioita ja yleistyksiä  (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.83). 

Seuraavaksi kerron tämän tutkimuksen analyysin etenemisestä käyttäen 

esimerkkinä aineistoni niitä osia, jotka liittyvät ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni.  

 

Toteutin analyysin käymällä aineistoa läpi, ja värikoodaamalla siitä kohdat, jotka 

mielestäni liittyivät johonkin kolmesta tutkimuskysymyksestäni.  Tämän jälkeen 

redusoin aineiston (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92). Annoin kullekin 

tutkimuskysymykselle oman värinsä, ja näin sain eristettyä aineistosta kunkin 

tutkimustehtävän kannalta oleelliset lausahdukset omiin tiedostoihinsa. Sisällytin 

ilmauksiin kullekin haastateltavalle antamani koodin A, B, C, D, E tai F, sillä 

halusin myös tietää kuinka usealla haastateltavalla mikin teema toistuu. 

Taulukoin lauseet, sekä pelkistin lauseissa ilmenneet ilmaisut ja listasin ne omiin 

sarakkeisiinsa. 
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Taulukko 1. Esimerkki aineistossa ilmenneen lausahduksen pelkistämisestä.  
 

Alkuperäinen lause                                                   Pelkistetyt ilmaukset 
A: Ehkä tämmöne oman kehon hyväksyminen, oman kehon 
tunteminen ja se kehollinen ilmaisu, kehollinen 
vuorovaikutus, tämmönen kokonaisvaltasuus ja sit tietenkin 
tulee kaikki ihan nää motoriset asiat ja yleensä se 
liikkumisen tärkeys noin niin ku tanssi on kuitenki ihan myös 
liikuntaa. 

A: Oman kehon 
hyväksyminen 
A: Oman kehon 
tunteminen 
A: Kehollinen ilmaisu 
A: Kehollinen 
vuorovaikutus 
A: Kokonaisvaltaisuus 
A: Motoriikan 
kehittäminen 
A: Liikkumisen tärkeys 
A: Tanssi liikuntana 

 

Aineiston redusoinnin jälkeen klusteroin aineiston. Etsin redusoiduista 

ilmauksista samankaltaisuuksia, ja ryhmittelin niitä omiin alaluokkiinsa. 

Esimerkiksi ilmauksista Oman kehon hyväksyminen, Sinuiksi oman 

ruumiillisuuden kanssa, Omalla tavallaan tekeminen, Identiteetin kehitys, 

Ihmisenä kasvaminen, Ei mietitä miltä näyttää ja Oman tyylin näyttäminen 

muodostin alaluokan Minäkuvan kehittyminen. Sisällytin alaluokkiin 

haastateltavia kuvaavat koodit, jotta voisin tarkastella niiden esiintymistä 

määrällisesti. 

 

Taulukko 2. Esimerkki redusoitujen ilmaisujen klusteroinnista. 
 

Pelkistetyt ilmaukset                                                                 Alaluokka 

A: Oman kehon hyväksyminen 
B: Omalla tavallaan tekeminen 
B: Oman tyylin näyttäminen  
C: Identiteetin kehitys 
C: Ihmisenä kasvaminen 
C: Ei mietitä miltä näyttää 
E: Itsetutkiskelun työkalu 
F: Sinuiksi oman ruumiillisuuden kanssa 
 

Minäkuvan 
kehittyminen  
(A, B, C, E, F) 

 
 
Alaluokkien muodostamisen jälkeen abstrahoin aineistoa yhdistämällä joitakin 

alaluokkia toisiinsa, ja näin muodostamalla pääluokkia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

s. 93). Pääluokkia muodostui ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta neljä, 
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toisen tutkimuskysymyksen osalta neljä, ja kolmannen tutkimuskysymyksen 

osalta viisi. Näistä luokista kerron lisää seuraavassa osiossa.  

 

 

6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 
Tässä osiossa esittelen tutkimukseni tulokset. Osio on jaettu kolmeen osaan 

tutkimuskysymyksittäin. Ensin käsittelen haastateltavien näkemyksiä siitä, mitä 

mahdollisuuksia tanssilla on kouluopetuksessa. Toisessa osiossa avaan 

haastateltavien tanssinopetuksen tavoitteita. Kolmannessa osiossa kuvaan 

haastateltavien käytännön kokemuksista nousevia teemoja.  

 

6.1 Tanssin mahdollisuudet kouluopetuksessa 

 
Tässä osiossa erittelen neljää pääluokkaa, jotka nousivat aineistosta 

abstrahoinnin jälkeen. Käsittelen luokat järjestyksessä, joka perustuu niiden 

esiintymisen laajuuteen aineistossa. Pääluokat ovat Itsetuntemuksen ja 

minäkuvan kehittäminen, Koulunkäyntiä tukevat taidot, Liikkeellisten taitojen 

edistäminen sekä Ilmaisun taitojen ja tunnetaitojen kehittäminen.  

 

Alla olevasta taulukosta näkee, mistä alaluokista kukin pääluokka on 

muodostettu. Pääluokan alla on myös luku, joka ilmaisee kuinka monella 

haastateltavalla pääluokkaan liittyviä tavoitteita aineistossa ilmeni. Esimerkiksi 

luku 5/6 tarkoittaa, että kyseiseen pääluokkaan liittyviä tavoitteita ilmeni viidellä 

haastateltavalla kuudesta. 
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Taulukko 3. Aineiston alaluokista muodostetut pääluokat ja niiden ilmaantuvuus. 
Alaluokat      Pääluokka ja ilmaantuvuus 

Työkalu itsensä ymmärtämiseen 

Oman kehon tunteminen 

Itsensä ymmärtäminen 

Kehotietoisuus 

Kehon asuttaminen 

Omassa kehossa oleminen 

Itsetuntemus 

Omaan olemiseen pääseminen 

Oman kehon hyväksyminen 

Sinuksi oman ruumiillisuuden kanssa 

Omalla tavallaan tekeminen 

Identiteetin kehitys 

Ihmisenä kasvaminen 

Oman tyylin näyttäminen  

Itsetuntemuksen ja minäkuvan 

kehittäminen 

5/6 

Työkalu keskittymiseen 

Tanssi keskittymiskyvyn palauttajana 

Apu oppimiseen 

Oppimisen taitojen opettelu 

Keskittymisen taitojen opettelu 

Itsehallinta 

Vastapaino kirjalliselle työlle 

Koulunkäyntiä tukevat taidot 

3/6 

Tanssi liikuntana 

Motoriikan kehitys 

Kehonhallinta 

Kehon potentiaalin kehittäminen 

Epäkilpailullinen liikuntamuoto 

Liikkeellisten taitojen edistäminen 

3/6 

Kehollinen ilmaisun kehittäminen 

Kehollisen vuorovaikutuksen kehittäminen 

Esiintymiskyvyn kehittäminen 

Terapeuttinen ilmaisun tapa 

Tunteiden ilmaisu 

Poikien tunteiden ilmaisu 

Omien tunteiden näyttäminen 

Ilmaisun taitojen ja tunnetaitojen 

kehittäminen 

3/6 

 

 



 20 

6.1.1 Itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittäminen  

 
Mä veikkaan et se myös auttaa parantaa itsetuntemusta jollain tavalla, ehk 
semmost herkkyyttä tai, oppii tuntee ittensä taas vähä uudesta perspektiivistä. 
(Haastateltava F) 

 
Viisi kuudesta haastateltavasta nosti esiin tanssin mahdollisuudet oppilaiden 

itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittämisen tukena. Tanssiminen nähtiin 

itsetutkiskelun muotona, jonka harjoittamisen myötä oppilaat voivat päästä 

kosketuksiin oman kehon ja mielensä kanssa. Tanssin avulla kuvattiin voivan 

päästä käsiksi johonkin, mihin sanoilla ei pääse. Oman kehon tuntemisella ja 

”asuttamisella”, kuten eräs haastateltavista kuvasi, ajateltiin olevan hyvinvointia 

edistäviä seurauksia. 

 
Jotenki teini-ikäsellä se keho kehittyy, ni se vois olla tosi tärkeetä tai arvokasta 
se et vois niinku joissain hetkissä asuttaa kehoansa niinku, tai enemmän jotenki 
semmone et laitetaan silmät kiinni ja rentoudutaan musiikkiin tai liikutaan silmät 
kiinni musiikkiin silleen et ei mietitä et milt se näyttää tai mitä muut näkee, vaan 
et koittaa sen oman kehonsa tuntea ja ilmaista siihen musiikkiin  et miltä susta 
tuntuu ja miten sä voisit kehoa liikuttaa siihen fiilikseen, ni mun mielest sillä vois 
olla semmone niinku isompi terapeuttinen merkitys. (Haastateltava C) 
 
 

Haastateltavien vastauksissa ilmeni toistuvasti jako koreografioihin perustuvan 

tanssin ja ihmisen omiin tuntemuksiin perustuvan tanssin välillä. Tanssin 

itsetuntemusta kehittävästä puolesta puhuttaessa korostettiin ihmisen omasta 

kokemusmaailmasta kumpuavan liikkeen merkitystä.   

 

Se keskittyminen omiin kehon tuntemuksiin on aika outo asia koululaisille, koska 
ei sitä missään oikeestaan opeteta, tai siihen ei tutustu koululaiset missään 
oikeestaan, tai hyvin harva ehkä. Se on aika paljon tommoset liikkumiseen 
liittyvät harrastukset ja opinnot koulussakin aika paljon keskittyy siihen et miltä 
liike näyttää tai miten se tehdään oikein, et siin mielessä se sisäinen kokemus on 
aika toissijainen usein. (Haastateltava A) 

 
 

Omalla tyylillään tanssimisen ja omalla tavallaan tekemisen ajateltiin voivan 

vaikuttaa myönteisesti lasten ja nuorten minäkuvan kehitykseen. Oman kehon 

hyväksymiseen ja itsensä ymmärtämiseen viittaavat lauselmat toistuivat 

haastateltavien puheessa heidän kuvaillessaan tanssin potentiaalia 

kouluopetuksessa. Myös annettujen koreografioiden tai tanssiliikkeiden 
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tekeminen nähtiin hyödylliseksi minuuden tutkimisessa, mikäli tanssiin tuo 

mukaan omaa ilmaisua. 

 

Noihi hiphop-tyyleihin kuuluu aina se orginaalisuus, et tavallaa et joo näin tää 
tehää, mut se mil on väli on et miten se tehää, et niinku tavallaa mä aina 
sanallistan sen et teidän pitää sit itse löytää siihen oma tapa tai tyyli, et teidän 
kautta se sit tulee. (Haastateltava F) 

 

 

6.1.2 Koulunkäyntiä tukevat taidot 

 
Se on ollu ihmetys et miks sitä ei oo kouluissa, et itelle se on ollu niin iso työkalu 
itsensä ymmärtämiseen ja keskittymiseen ja oppimiseen.  (Haastateltava E) 

 

Erilaisiin koulunkäyntiä tukeviin taitoihin liittyvät teemat, kuten keskittymiseen, 

oppimiseen, rauhoittumiseen ja koulussa jaksamiseen viittaavat ilmaukset, 

nousivat esiin kolmella haastateltavalla kuudesta. Tanssin nähtiin olevan työkalu 

rauhoittumisen ja itsehallintataitojen opetteluun. Siitä ajateltiin olevan apua 

oppimisen taitojen ja keskittymisen opettelussa, sekä sen ajateltiin olevan hyvää 

vastapainoa kirjalliselle työskentelylle.  

 
Mut sit se tanssi on sairaan kivaa ja ne loistaa siinä ja se on tosi hauskaa, ni sit 
jaksaa tehä niitä kirjallisia hommia iha eri tavalla. (Haastateltava C) 

 

Et istuminen alkaa puuduttaa ja et oppilaat tarvii jotakin taukoa niin semmosena 
taukoliikuntana tavallaan ja joo et se niinku palauttaa ehkä semmosen 
keskittymiskyvyn jollain tavalla sit pieni liikuntatanssihetki, luovan liikkeen hetki. 
(Haastateltava A) 

 

Haastateltavat kokivat lapsilla olevan nykyään paljon keskittymisongelmia, ja 

tanssin ajateltiin voivan auttaa niihin. Tanssilliset harjoitukset nähtiin toimivina 

rentoutumisen ja rauhoittumisen välineinä. Tanssin ja kehollisten harjoitteiden 

ajateltiin myös vaikuttavan myönteisesti aivojen toimintaan.  

 

Että oppii olemaan läsnä omassa kehossa ja se on ehkä se isoin asia, se 
läsnäolo ja kuuntelu ja tietoisuus siitä et ei oo vaan se mieli täällä (näyttää 
päähän), et ei oo analyyttinen mieli vaan myös keho joka niinku auttaa aivojen 
toiminnassa ja oppimisessa, et sil on tosi paljon annettava koululle, et sehän on 
ihan tosi iso lista kaikkee mitä annettavaa sil on kouluopetukseen.  
(Haastateltava E) 
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Oon viime aikoina, tai no, aika kauaakin sitte perehtyny tai tutustunu tämmöseen 
brain dance -ajatteluun, eli se on tämmönen kehon sisäisten yhteyksien kautta 
liikkeeseen lähestyminen, et on niinku tämmönen teoria siitä että kehon näillä 
yhteyksillä ja aivojen kehityksellä ja yhteyksillä on niinku tekemistä keskenään. 
(Haastateltava A) 

 

 

6.1.3 Liikkeellisten taitojen edistäminen  

 
Ja sit tietenkin tulee kaikki ihan nää motoriset asiat ja yleensä se liikkumisen 
tärkeys noin niin ku tanssi on kuitenki ihan myös liikuntaa. (Haastateltava A) 

 

Kolme kuudesta haastateltavasta nosti esiin tanssin mahdollisuuden liikkeellisten 

taitojen edistäjänä. Tanssin ajateltiin olevan hyvää liikuntaa, joka kehittää 

oppilaiden kehonhallintaa ja motorisia taitoja. Tanssi nähtiin ei-kilpailullisena 

liikuntamuotona, johon ei tarvita mitään erityisiä taitoja tai ominaisuuksia.  

 
Myös se niinku et tarjotaan tommonen liikkumisen tapa jonka ei myöskään tarvi 
olla kilpailullinen. (Haastateltava F) 

 
Kehon hallitseminen, motoriikan kehitys, kehosta huolehtiminen ja kehon 

potentiaalin valjastaminen ovat ilmaisuja, joilla tanssin liikunnallisuutta edistäviä 

puolia kuvattiin.   

 
Mitä jos kaikki sais sen mahdollisuuden kehittää itsessään sitä potentiaalia, sitä 
kehon potentaalia ja sit sitä ilmaisupotentaalia ja sitä vuorovaikutusta ja luovuutta 
ja rohkeutta ja esiintymiskykyä. (Haastateltava A) 

 
 

6.1.4 Ilmaisun taitojen ja tunnetaitojen kehittäminen 

 
Kolme haastateltavista pitivät tanssia hyvänä välineenä ilmaisun taitojen ja 

tunnetaitojen kehittämiseen. Tanssin mahdollisuuksista puhuessaan 

haastateltavat kertoivat tanssin olevan jopa terapeuttinenkin ilmaisun tapa, jonka 

avulla on mahdollista kehittää ilmaisun, vuorovaikutuksen ja esiintymisen taitoja. 

Kehollisen ilmaisun kehittäminen, kehollisen vuorovaikutuksen kehittäminen, 

esiintymiskyvyn kehittäminen ja ilmaisupotentiaalin kehittäminen ovat ilmauksia, 

jotka esiintyivät heidän puheessaan. Tanssi nähtiin myös välineenä länsimaisen 

hillityn ilmaisun normin haastamiseen. 
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semmone et oman ilmaisun ei tarvi olla hillittyä, et ei jotenki semmosen 

länsimaisen, niin no jotenki hillittyä, et on tilaa kaikenlaiselle muullekki tapahtua. 
(Haastateltava F) 

 

Haastateltavat kokivat tunteiden kanssa työskentelyn tärkeäksi, ja tanssin koettiin 

olevan väylä omien tuntemuksien näyttämiseen. Tanssin potentiaali tunteiden 

kanssa työskentelyssä tuli ilmi sekä koreografiapohjaisia, että vapaampaan 

luovaan työskentelyyn nojaavien opettajien puheessa.  

 

Jos se on kauheen vapaata, esimerkiks meillä tiputanssi tai me otettiin virginia 
reel, ni siinä pääsee jo vähä vapaammin näyttää omaa tyyliä ja omia tunteita ja 
tekee sitä niinku omalla tavallaan. (Haastateltava B) 

 

6.1.5 Yhteenveto 

 

Aineistosta ilmeni, että tanssi nähtiin mahdollisena työkaluna itsetuntemuksen ja 

minäkuvan kehittämiseen. Tanssin nähtiin olevan itsetutkiskelua, jonka avulla 

pääsee käsiksi omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin. Sen myötä pystyttäisiin tukea 

oppilaiden hyvinvointia ja itsensä hyväksymistä. Itsetuntemukseen ja minäkuvan 

kehittämiseen viittaavia ilmauksia käyttivät viisi haastateltavaa kuudesta. 

 

Koulunkäyntiä tukeviin taitoihin viittasi ilmaisuissaan kolme haastateltavaa. 

Tanssin ajateltiin olevan työkalu keskittymiseen, oppimiseen ja rauhoittumiseen. 

Se nähtiin myös hyvänä vastapainona kirjalliselle työskentelylle. Tanssin ajateltiin 

tarjoavan apua yleistyviin keskittymisen ongelmiin, sekä sen ajateltiin tukevan 

aivojen kehitystä.  

 

Tanssilla ajateltiin olevan mahdollisuuksia liikunnallisuuden ja liikkeellisyyden 

edistäjänä. Tanssi nähtiin hyvänä liikuntana, joka kehittää erilaisia kehollisia 

taitoja. Liikunnallisia ja liikkeellisiä taitoja edistävää potentiaalia kuvasi kolme 

haastateltavaa.  

 

Kolme haastateltavaa näki tanssi nähtiin mahdollisena kehollisen ilmaisun ja 

vuorovaikutuksen kehittämisen välineenä. Heidän puheista ilmeni, että he 

näkevät tanssissa mahdollisuuden kehittää ilmiasun, vuorovaikutuksen ja 

esiintymisen taitoja.  
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6.2 Tanssin opetuksen tavoitteet 

 

Tässä osiossa tarkastelen haastateltavien kuvauksia opetuksensa tavoitteista. 

Muodostin abstrahoidusta aineistosta neljä lopullista pääluokkaa, jotka ovat 

Liikkeellisten taitojen kehittäminen, Sosiaalisten taitojen ja ryhmässä olemisen 

harjoitteleminen, Kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen 

lisääminen sekä Tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen. 

Aineistosta ilmeni myös muita yksittäisiä tavoitteita, mutta halusin ottaa 

varsinaiseen käsittelyyn vain ne tavoitteet, joiden ilmentyminen aineistossa oli 

säännöllistä. Esittelen näitä neljää tavoitetta kutakin omassa luvussaan, ja teen 

tuloksista lopuksi yhteenvedon.  

 

Taulukko 4. Opetuksen tavoitteiden alaluokat, pääluokat ja esiintyvyys aineistossa. 
 
Alaluokat                          Pääluokka ja esiintyvyys  

Liikunnallisuus 

Kehonhallinta 

Tanssimaan oppiminen 

Kehon potentiaalin valjastaminen 

Liikkeellisten taitojen 

kehittäminen 

5/6 

Ryhmässä tekeminen 

Kohtaamisen ja kohteliaisuuden taidot 

Kosketuksen ja lähellä olemisen harjoittelu 

Sosiaalisten taitojen opettelu  

Ryhmän kuunteleminen 

Sosiaalisten taitojen ja 

ryhmässä olemisen 

harjoitteleminen 

5/6 

Kehollinen läsnäolo 

Kehotietoisuus 

Oman kehon ymmärtäminen ja kuunteleminen 

Itsensä ymmärtäminen ja kuunteleminen 

Kehotietoisuuden, 

läsnäolon ja itsensä 

ymmärtämisen lisääminen 

4/6 

Tanssikulttuureihin tutustuttaminen 

Tanssituntemuksen lisääminen 

Tanssikiinnostuksen herättäminen 

Tanssiin tutustuttaminen ja 

tanssitietouden lisääminen 

3/6 
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6.2.1 Liikkeellisten taitojen kehittäminen 

 

Liikkeelliset tavoitteet olivat aineistossa yksi laajimmin esiintyneistä tavoitteista. 

Niistä puhuivat viisi kuudesta haastateltavasta. Tanssin opetuksella haluttiin 

kehittää oppilaiden kehonhallintaa ja motoriikkaa, sekä sillä haluttiin kannustaa 

oppilaita liikkumaan. Eräs haastateltavista kertoi opetuksensa päätavoitteeksi 

kehon potentiaalin valjastamisen. 

 

--kehon pontentiaali -asian ja se on mulle ehkä yks semmone kulmakivi et mä 
ajattelen niin että jokaisella on valtava potentiaali joka on osittain tai paljon, 
enemmän tai vähemmän vielä käyttämättä, ja sitä ikään kuin laajennetaan. Siis 
mun tarkoitus, mun ohjeistuksilla ja opastuksilla ja ehdotuksilla on ottaa sitä 
potentiaalia käyttöön. (Haastateltava A) 

 

Liikkeen kutsuminen ja liikkeeseen kannustaminen ilmeni myös muiden 

haastateltavien lausumissa. 

 

--yhden oppilaan suorastaan sellasta niinku kannustamista ja vähän sen niinku 
herättelyä ja sieltä vähä maanittelua et sitä tulis sitte sitä omaa ilmaisua ja omaa 
liikettä. (Haastateltava D) 

 

Tanssin avulla haluttiin opettaa käyttämään kehoa ergonomisella tavalla, ja sen 

lomassa kannustettiin oppilaita tutkimaan oman kehonsa mekaniikkaa ja 

anatomiaa. Tanssimaan oppiminen itsessäänkin nähtiin hyödyllisenä taitona, 

vaikkakin se ei kellään haastateltavista ollut opetuksen varsinainen päätavoite.  

 

Kai ne nyt oppi myös jotain hiphopin perusliikkeitä tai housen tai,  niinku eri 
katutanssilajien liikkeitä tai yhdistelykykyy tai, mut emmä jotenki niinku ajatellu et 
se ois ollu niit kaikist olennaisimpii juttui siin hommas. (Haastateltava C) 
 

 
 

6.2.2 Sosiaalisten taitojen ja ryhmässä olemisen harjoitteleminen 

 
Erilaisia sosiaalisten taitojen ja ryhmässä olemisen harjoittelemisen taitojen 

tavoitteita mainitsi viisi haastateltavaa.  Näitä oli muun muassa 

ryhmänkuuntelutaito, yhdessä tekeminen, sekä kosketuksen ja lähellä olemisen 

harjoittelu.  
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Mut kyl mä sit usein rohkeasti myös sitä niinku kosketusta yritin siihen tuoda. Ne 
omat rajat ja toisten rajat ja mitä on semmonen kouluun sopiva kosketus tai 
julkiselle paikalle sopiva kosketus, ni itsen tai muiden koskettaminen, ni sitten  
mut ihan yhtä lailla siinä sit opetetltiin sitä et minkälaista kosketusta voi tehä. 
(Haastateltava D) 

 

Yhdessä tanssimisella voitiin myös opettaa kohteliaisuustapoja ja toisen ihmisen 

kohtaamista. Ryhmässä ja pareittain tehtävillä harjoituksilla pyrittiin 

harjoittelemaan sosiaalista kanssakäymistä myös niiden luokkakavereiden 

kanssa, kenen kanssa ei muuten oltaisi tekemisissä. 

 

Et siin mieles se oli tosi hyvä harjote, et sun oli pakko kohdata toinen oppilas, sun 
oli pakko kohdata semmosia oppilaita ketä sä et yleensä kohtaa, et harjotellaan 
niit tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä. (Haastateltava B) 

 

Monet haastateltavista oli opetuksessaan huomannut, että lapsille on haastavaa 

toimia ryhmässä ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Ryhmässä toimimisen 

tavoitteet nousivat näistä huomioista. Opettajat kuvasivat, kuinka joillekin 

oppilaille piirissä seisominenkin tuotti jo vaikeuksia. Vaikeuksien kuvattiin 

useimmiten johtuvan keskittymisen vaikeuksista, mutta joillekin oppilaille oli 

yksinkertaisesti jännittävää seisoa lähellä muita.  

 

Jonkun kanssa tämmöst et uskaltaa ottaa toista kädestä ja tulla vaik piirin ja olla 
lähellä toisia, ei sees mitään ihokontaktia vaan et ylipäätään pystyy seisoo 
vieressä. Et tosi yksilöityjä tavoitteita. (Haastateltava D)  

 
 

 
6.2.3 Kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen 

 

Kehotietoisuuteen, läsnäoloon ja itsensä ymmärtämiseen liittyviä tavoitteita nosti 

esiin neljä haastateltavaa. Itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittäminen oli isoin 

yhdistävä teema haastateltavien puhuessa tanssin mahdollisuuksista 

kouluopetuksesta, joten ei ole yllättävää, että myös heidän opetuksensa 

tavoitteet olivat liittyneet hyvin samankaltaiseen teemaan. 

 

Se on vähä punoutunu tommoseen pedagogiikkaan et opetellaan ymmärtämään 
jotain omasta kehosta, ni ollu se intressi kanssa, että ois semmosia välineitä jotka 
auttais olee länsä kehossa  ja kuuntelee. (Haastateltava E) 
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Haastateltavat kuvasivat, kuinka tärkeää on olla yhteydessä omaan kehoonsa. 

Kehollisen minuuden fiilistely ja omassa kehossaan oleminen nähtiin oleelliseksi 

tanssin tavoitteeksi. Sen koettiin lisäävän itseymmärrystä ja tukevan oppilaita 

olemaan läsnä tässä hetkessä. Haastateltavien puheista välittyi näkemys siitä, 

että oman kehon kuuntelulla on kokonaisvaltaisia myönteisiä vaikutuksia 

ihmiseen. Kehollisuus nähtiin hyödyllisenä tapana olla ja ajatella.   

 

Tavallaa haluis myös antaaa semmosen uudenlaisen tavan ajatella ja olla 

myöskin sillee ruumiilisesti. (Haastateltava F) 

 

 

 

6.2.4 Tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen 

 
Tanssikulttuureihin tutustuttamiseen, tanssituntemuksen lisäämiseen ja 

tanssikiinnostuksen herättämiseen tähtääviä tavoitteita mainitsi kolme 

haastateltavaa. Haastatteluista ilmeni halu laajentaa oppilaiden ymmärrystä 

tanssista eri tanssilajien ja tanssikulttuurien kautta.  

 

Sit niinku voi lähtee laajentaa semmoseen tiettyyn tanssintuntemukseen ja 
tietoon, et on erilaisii tietynlaisii tanssilajeja ja tanssikulttuureja ja esittävää 
taidetta, et myöskin pystyy liittämään ja laajentamaan sitä kautta sitä ymmärrystä 
tanssista. (Haastateltava A) 

 

Oppilaita haluttiin tutustuttaa erilaisiin tanssin lajeihin ja saada heidät 

innostumaan niistä. Haastateltavat olivat kokeneet tanssin merkittäväksi osaksi 

omaa elämäänsä, ja he halusivat välittää tanssin kulttuuria eteenpäin. 

 

Et tavallaa haluis antaa kaiken sen minkä ite on jo ehtiny kokee ja nähdä, mut 
sitä ei vaa pysty kaataa informaatioo toisen päähän, et niinku, ehkä siinä vaan 
jotenki tavallaa noilla ku on opettanu vaik jotain breikkiiki, jotain alkeisuttui, ni 
ehkä semmonen kipinän sytyttäminenki tavallaa on ollu yks semmone juttu, et 
pystyy luomaan sen innostumisen heille, et he itse haluaa oppia lisää. Luulen et 
se on ollu yks tärkee, et pystyy sytyttää sen kipinän niiden oppilaiden sisällä. 
(Haastateltava F) 
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6.2.5 Hyvinvointi 

 

Kolme haastateltavaa mainitsivat tavoitteikseen hyvinvoinnin tai hyvän olon 

tuottamisen tanssin avulla. Tanssin nähtiin olevan toimintaa joka edistää 

hyvinvointia monella tapaa. Tanssin myötä kumpuava kehollinen läsnäolo nähtiin 

tärkeäksi osaksi hyvinvointia.  

  

Sen kokemuksen saaminen et mä olen tää mun koko keho ja se niinku kehollisen 
minuuden jotenki niinku fiilistely, mun mielest se liittyy tosi paljon siihe 
hyvinvointiin. (Haastateltava C) 

 

Tanssillisen ilmaisun avulla haluttiin edistää hyvinvointia ja auttaa oppilaita  

palautumaan elämän kuormittavista tekijöistä. Tanssista toivottiin löytyvän 

ainakin osalle oppilaista uusi asia mistä innostua, ja tämän innostuksen ajateltiin 

lisäävän hyvinvointia. Eräs haastateltava uskoi intohimon auttavan nuoria 

pysymään paremmin elämässä kiinni.  

 

Annetaan heille mahollisuus löytää jotain uutta mist voi löytää itselleen jonkun 
jutun, koska on jotenki todettu et henkilö jolla on joku intohimo niin pysyy 
paremmin elämässä kiinni. (Haastateltava F) 

 

Tanssin tavoitteeksi mainittiin myös yksinkertaisesti hauskanpito. Sen avulla 

haluttiin antaa vastapainoa kirjalliselle työskentelylle, ja sillä haluttiin lisätä 

opiskelumotivaatiota yleisesti. Tanssin toivottiin olevan mukavaa hassuttelua, 

jonka avulla voidaan lisätä viihtyvyyttä koulussa. 

 

 Ennen kaikkea et se olis kivaa ja mukavaa, ja se olis liikkumista. 
(Haastateltava D 

 

 
6.2.6 Yhteenveto  

 

Yksi aineistossa laajimmin esiintyvistä tavoitteesta oli liikkeellisten taitojen 

kehittäminen. Liikkeellisiä tavoitteita nosti esiin ilmauksissaan viisi haastateltavaa 

kuudesta. Tanssin opetuksen tavoitteena oli oppilaiden kehonhallinnan ja 

motoriikan kehittäminen, sekä heidän kannustaminen liikkumiseen. 
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Tanssiliikkeiden oppiminen oli myös tavoitteena, mutta niiden oppimista pidettiin 

toissijaisena muihin tavoitteisiin verrattuna. 

 

Toinen aineistossa usein esiintynyt tavoite oli sosiaalisten taitojen ja ryhmässä 

olemisen taitojen kehittäminen (5/6). Näitä taitoja oli esimerkiksi 

ryhmänkuuntelutaito, yhdessä tekeminen, sekä kosketuksen ja lähellä olemisen 

harjoittelu. Tanssilla haluttiin opettaa kohteliaisuustapoja ja toisen kohtaamista.  

  

Kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen oli neljän 

haastateltavan tavoitteena. Omassa kehossaan olemisella ajateltiin olevan 

myönteisiä vaikutuksia itsensä ymmärtämiseen ja kehotietoisuus nähtiin 

hyödyllisenä asiana.  

 

Kolmen haastateltavan vastauksista nousi tavoitteeksi tanssiin tutustuttaminen ja 

tanssitietouden lisääminen. Tanssi oli ollut merkittävässä roolissa haastateltavien 

elämässä, ja he halusivat antaa tanssin perintöä eteenpäin. Oppilaat haluttiin 

saada innostumaan tanssista. 

 

Hyvinvoinnin lisääminen tanssin avulla oli myös kolmen haastateltavan 

tanssinopetuksen tavoitteena. Tanssin nähtiin edistävän hyvinvointia 

kokonaisvaltaisesti. Tanssin myötä oppilaille haluttiin antaa palautumiskeino 

elämän kuormittavista tekijöistä, sekä sen avulla haluttiin pitää yksinkertaisesti 

hauskaa.  
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6.3 Kokemukset tanssin opettamisesta 

 

Tässä osiossa tuon esiin haastateltavien käytännön kokemuksia tanssin 

opettamisesta. Muodostin aineistosta viisi pääluokkaa, jotka toistuivat 

haastateltavien puheessa siinä määrin säännöllisesti, että halusin ottaa ne 

tarkempaan käsittelyyn tässä tutkimuksessa. Osiot on esitetty järjestyksessä, 

joka kuvaa niiden ilmaantuneisuutta aineistossa. 

 

 Käsittelen ensin useimmin esiintyneen pääluokan Tanssiminen oli oppilaiden 

mielestä mukavaa. Sen jälkeen käsittelen pääluokat Tanssin opettaminen oli 

antoisaa ja merkityksellistä, Tanssi toi yhteenkuuluvuutta, Kosketuksen ilo ja 

haastavuus sekä Tanssinopetuksen haasteet. Lopuksi kertaan tulokset 

Yhteenveto-osiossa.  

 

 

6.3.1 Tanssiminen oli oppilaiden mielestä mukavaa 

 

Kaikki haastateltavat olivat kokeneet, että tanssiminen on mieluisaa toimintaa 

suurimmalle osalle oppilaista. Käsitys oppilaiden myönteisestä suhtautumisesta 

perustui sekä tunneista saatuun palautteeseen että haastateltavien omaan 

arvioon. Yleensä oli vain muutama oppilas, jotka eivät innostuneet tanssista. 

 

Aina yleensä tein semmosen ringin et jokainen saa sanoo jotain, ni aina suurin 
osa on sanonnu jotain että rauhallinen iloinen hyvä, et tulee tommosia positiivisia 
sanoja, ja myös opettajilta on tullu että on ollu kivaa ja että on sit muutamat ne 
jotka on sitä mieltä jota ei kiinnosta, mut ei ikinä oo semmost että kaikkii 
kiinostais. Eikä tarviikkaa kaikkien kiinostuu. (Haastateltava E) 
 

Jotkut oppilaat saattoivat suhtautua epäileväisesti tanssin harjoittamiseen, mutta 

suhtautuminen muuttui ajan myötä, kun tanssi ei enää ollut uutta ja vierasta.   

 

Sit seuraavan vuonna ku tää ei ollu niin uus juttu, niin tosi moni oli tosi innoissaan 
mukana. (Haastateltava B) 
 

Kahdella haastateltavista tanssin opetukseen oli osallistunut koko koulu, ja he 

korostivat sen merkitystä oppilaiden mukaan saamisen kannalta. Tanssiin 
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rohkaisemista helpotti se, että yksittäinen oppilas ei voi kieltäytyä tanssista, 

koska kyseessä on koko koulun juttu. Näin epäillenkin suhtautuvat oppilaat 

saatiin kokeilemaan tanssia. 

 

Tässä helpotti se että tää oli koko koulun projekti et tavallaan sä et voi 
yksittäisenä oppilaana kieltäytyä ku tää ei oo ees luokan juttu vaan koko koulun 
juttu, et se niinku autto. (Haastateltava B) 

 

Oppilaat saattoivat suhtautua tanssimiseen aluksi varauksella, mutta leikkisyys 

ja hassuttelu loi kevyempää ilmapiiriä. Haastateltavat pystyivät omalla 

esimerkillään murtamaan jäätä ja saada oppilaat heittäytymään tanssiin.  

  

Veikkaan et (toimivia juttuja oli) semmoset alkulämpät missä jotenki pääs vähä 
purkaa semmost jännitystä ja olee vähä sillee tietyl tapaa ”nolo”, ja sit ku me 
ohjaajat ollaa sillee noloja jollai asenteella ja tavallaa näytetään se et joo emmä 
niinku ehk niinku normaalisti tee jossai kadul mut nyt mä vaan hyppelen 
ympäriinsä ja heitän high fivet aina ku nään jonku tyypin ja huudan et jou, et 
niinku tavallaa mä teen sen siin kaikkien edessä, ja sit tavallaa tietty se aiheuttaa 
aluks vähä semmost hihitystä ja kaikkee et voi vitsi ää, mutta sit siit tulee vähän 
ajan päästi iha hauskaa ja tavallaa et siinä tommone niinku alkujännityksen, 
jotenki niinku jään murtaminen yleensä toimi. (Haastateltava F) 

 

Aineistosta nousi esiin joitakin toistuvia teemoja haastateltavien kertoessa 

asioista, joista oppilaat tanssinopetuksessa pitivät. Useat haastateltavat olivat 

huomanneet nuorten pitävän tanssinopetuksesta etenkin, jos se tarjoaa 

haasteita. Oppilaat tykkäsivät harjoitella tanssiliikkeitä ja sarjoja joissa pääsee 

haastamaan itseään sekä fyysisesti että henkisesti. 

 

Et sitten isommille vähä semmoset haastavemmat liikkeet, ni ne on semmosii 
mistä ne tykkää et ne pääsee haastaa itteensä ja voimiaan. (Haastateltava E) 

 

Haastateltavat kokivat, että oppilaat nauttivat tanssiliikkeiden ja koreografioiden 

keksimisestä itse, pareittain tai ryhmissä, ja että oppilaat olivat todella taitavia 

siinä. Työskentelytapaa, jossa ryhmät saivat suunnitella pienen pätkän tanssia 

yhteiseen koreografiaan, kuvattiin ihanaksi. Oppilaat nauttivat myös toistensa 

opettamisesta. 

 

Mä oon huomannu et ne nimenomaan haluu keskenään sunnitella niit tansseja, 
ei niin et tää opettaja välttämättä niitä opettais, et se oli ehkä kaikkein mieluisinta 
oppilaille lähtee pienis ryhmis tekemään koreografioit. (Haastateltava A) 
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6.3.2 Tanssin opettaminen oli antoisaa ja merkityksellistä 

 

Miust se on aina tosi ihanaa ja antosaa. (Haastateltava E) 

 

Haastateltavien puheista välittyi tunne siitä, että he kokivat tekevänsä jotain 

merkityksellistä opettaessaan tanssia. Tanssin opettamisen merkityksellisyys 

ilmeni aineistossa monin eri tavoin. Haastateltavat esimerkiksi kuvasivat, kuinka 

hienoa oli, kun oppilaat rohkaistuivat tanssimaan alun jännityksestä huolimatta. 

 

Ehk ne hienoimmat hetket oli et jos siel oli joku tyyppi joka ei halunnu aluks tehä, 
mut sitte, jonku puolen tunnin jälkee uskalski tulla kokeilee jotain, et vaiks kävi 
vaa, mut tavallaa huomas et nyt ne jotkut muurit laskeutu sielt tavallaa, et se 
halus kuitenki kokeilla. (Haastateltava F) 

 

Ja sit ku sitä tuli (omaa ilmaisua ja liikettä) ni se oli iha mieletöntä, ku muuten oli 
omis oloissaan ja ujoja, ni sieltä sitte, että vaikka joku muu aikuinen kysy että 
tekeekö se siellä yhtään mitään. (Haastateltava D) 

 

 He myös kuvasivat, miten hienoa oli huomata ja saada palautetta siitä, että 

tanssin opettamisella on ollut positiivisia vaikutuksia oppilaisiin tai koulun 

ilmapiiriin.  

 

Toiset oppilaat oli niin kannustavia ja tuli mahtavat aplodit ja se kyllä kosketti tosi, 
se oli todella hienoa. (Haastateltava A) 

 

Eräs haastateltavista kuvasi, kuinka tärkeänä hän piti ei-valkoisen kulttuurin esiin 

tuomista tanssin kautta: 

  

Arvokasta mun mielest niis tunneissa ja niis esityksissä mitä me tehtiin oli se, että 
siellä koulussa oli aika vahvasti semmone niinku valkoisen kulttuurin fiilistely, ei 
mitenkään taas tahallaan, -- ni mun mielest se oli hirveen arvokasta, -- , ja et me 
tehtiin semmosii esityksii mitkä ei ollu vaan semmost korkeakulttuuria, mikä on 
niinku tavallaan valkoinen kulttuuri jotenki, vaan et siel oli esmes vaikka ei-
valkosten musaperinteestä ja ei-valkosten tanssiperinteestä juttuja mitä me 
tehtiin -- mut siit tuli vielä niinku paljon isompi ja tärkeempi juttu ku mitä mä 
suunnittelin tai mitä olisin ajatellu. (Haastateltava C) 
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6.3.3 Tanssi toi yhteenkuuluvuutta 

 
Neljän haastateltavan kertomuksista ilmeni, että tanssiminen oli tuonut 

mukanaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tanssimisen ollessa koko koulun 

projekti, sen harjoittaminen sekä tanssiesitysten tekeminen ja katsominen oli ollut 

luokkarajoja ylittävä tapahtuma. 

 

Ku se on ollu semmone ryhmää ja luokkarajoja ylittävä tapahtuma, että ku meil 
on tosi paljon opetusta vaan siinä omassa pienessä ryhmässä, ni tällä on helposti 
saatu tavallaan yhtäkkii vitoskutoset tekee yhteistyötä, ja kaikki vitoset tekee 
yhessä ja kaikki kutoset tekee yhessä, ni ollaan satu ikään kuin kaikki mukaan. 
(Haastateltava B) 

 

Se havainto oli sillä tavalla, ja mä voin tosiaan sen allekirjoittaa, esimerkiks tota 
kun joulujuhlissa tai kevätjuhlissa jotkut oppilaat esitti tanssinumeroita niin se 
tavallaan, sielt huoku semmonen kannustus sielt yleisöstä. (Haastateltava A) 

  

Yhteenkuuluvuutta oltiin koettu myös tanssinopetuksen koskiessa vain yhtä 

luokkaa tai ryhmää. Tanssikerhoa ohjannut haastateltava kuvasi, kuinka oppilaat 

kannustivat toisiaan esiintymisjännityksen iskiessä: 

 

Ne ilmas et niit jännittää mut ne tuki toisiaan ja tsemppas toisiaan, jos säki 
uskallat nii mäki uskallan. (Haastateltava C) 

 

Erityisen tuen oppilaita iltapäiväkerhossa opettanut haastateltava kertoi, kuinka 

tärkeää oppilaille oli, että heillä ylipäätänsä oli jokin ryhmä, mihin he kokivat 

kuuluvansa. Tanssikerho oli osalle oppilaista ainut kerho, mihin he pystyivät 

erityisten ominaisuuksiensa vuoksi osallistumaan. 

 

Ihan siis pelkästään niinku sen osallistamisen vuoksi  (on tanssilla ollut vaikutusta 
oppilaisiin), että nyt on tämmönen kerho mihin sinä tulet ja saat osalistua. 
Kuulostaa ehkä tosi karulta, mut on semmosii tapauksii jotka ei saa mennä 
kerhoihin, et ku muut on käsityö- tai kuvataidekerhois mis tarvitaa erilaisia taitoja, 
ni sitte niin ihan pelkästään et oli semmonen toistuva joku oma juttu, ja just 
semmone oma ryhmä nimenomaan, se on se tanssikerho. (Haastateltava D) 

 

Myös katutansseja opettanut haastateltava kuvasi tanssin tuomaa 

yhteisöllisyyden tunnetta. Hän uskoi, että yhdessä jaettu kokemus lähentää 

ryhmää.  
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Siin pääsee jotenki tekee tyhdessä ja luomaan semmosen yhteisöllisen tunteen 
joka parantaa ilmpariiriä ja luo sitä turvallisuutta ja pääsee sisälle semmoseen 
omaan olemiseen eri tavalla. Sit mä uskon et ku ryhmä on jakanu yhdessä jonkun 
kokemuksen, ni  se lähentää niit tavallaa automaattisesti. (Haastateltava F) 

 

  

6.3.4 Kosketuksen ilo ja haastavuus  

 

Kolme haastateltavaa kertoi kokeneensa lasten nauttivan pareittain tehtävistä 

harjoituksista, jotka sisälsivät kosketusta. Oppilaat tykkäsivät erityisesti usein 

tanssituntien lopussa olevista harjoituksista, joissa rentoutettiin paria esimerkiksi 

silittämällä selkää. Lasten luontevuus toisen koskettamiseen yllätti. 

 

Joo, tosi usein mie oon ottanu jonku harjotuksen kosketuksen kanssa, ni lapset 
tykkää siitä, ni ne on yllättävän avoimia. (Haastateltava E) 

 

Se oli aika yllättävää miten lapset niinku niistä tykkäs tai koululaiset, ja ne 
kuulemma tän luokanopettajan mukaan oli toivonu et tehään niit useammin ja 
enemmän.  Et ei pelkästään semmosta vauhdikasta aina toivota vaan myös se 
rauhottuminen ja rentoutuminen on kyllä tota, voi olla hyvinkin niinkun 
miellyttävää. (Haastateltava A) 

 

Haastateltavat kertoivat myös, että osalle oppilaista kosketusta sisältävät 

harjoitukset olivat haastavia. Etenkin erityisen tuen oppilaiden kanssa 

oikeanlaisen kosketuksen harjoittelussa oli opettelemista. 

 

No sillee vaik et aina ku tehtiin, ni se oli jatkuvasti sitä et ei takapuoleen ei 
takapuoleen, et ei kosketa takapuoleen nyt ei oo tarkotus koskee näin vaan 
kosketaan näin. (Haastateltava D) 

 

Koskettaminen oli sitä luontevampaa, mitä nuorempia oppilaat olivat. Myös 

aiemman kokemuksen koettiin vaikuttavan siihen, miten oppilaat suhtautuvat 

kosketukseen.  

 

Mitä nuoremmat oppilaat sitä helpompaa ja luontevampaa se on, et sitten se 
alkaa tulla varsinki se poika- tyttöbakteeri juttu alkaa tulla viimeistään, tai alkaa 
varmaan kolmannelt luokalta ja sit niinku voimistuu niin, että joku tyyliin ainaki 
sillon ku mä oon viimeks nähny tän tyyppistä tai tehny, niin viidennellä luokalla 
tuntuu esimerkiks jo melkein mahdottomata esim niinku tyttöjen ja poikien välinen 
tanssiote, tai joku piiri, tai muu vastaava, mut se riippuu kauheen paljon siitä et 
mihin ne on tottunu sit niiden aiemmiilla luokilla, miten niiden luokanopettaja on 
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pitäny yllä semmosta luontevaa suhtautumista omaan kehoon ja toisten kanssa 
toimimiseen. (Haastateltava A) 

 

Kaksi haastateltavista kertoivat, että oppilaiden kulttuuritausta ja uskonnolliset 

syyt saattoivat vaikuttaa siihen, voiko koskettaa vastakkaista sukupuolta. Yksi 

haastateltavista kertoi, että jos uskonnolliset syyt tulivat vahvasti esille, ei 

välttämättä tarvinnut osallistua varsinaisiin tanssiaisiin, mutta opetukseen kyllä. 

Tanssin opetuksella saatiin täytettyä opetussuunnitelman sanelema 

musiikkiliikunta, ja näin oppilaille ja heidän vanhemmilleen pystyttiin 

perustelemaan, miksi koulussa tanssitaan.  

 

Mikäli toisen oppilaan kanssa kosketuksissa oleminen oli ylitsepääsemätöntä, 

käyttivät opettajat apuna erilaisia välineitä, joiden välityksellä oppilaat saattoivat 

olla kontaktissa keskenään ilman ihokontaktia. Oppilaiden väliin saatettiin laittaa 

esimerkiksi pehmeä pallo, jonka kautta he olivat kontaktissa. Koskettamisen 

välineenä saatettiin käyttää esimerkiksi maalipensseleitä. Myös asteittain 

totuttaminen kosketukseen koettiin hyödylliseksi.  

 

 

6.3.5 Tanssinopetuksen haasteet 

 
Pyysin haastateltavia kertomaan haasteista, joita he ovat kohdanneet 

tanssinopetuksen saralla.  Haasteista selkeimmin esiin noussut teema oli 

ryhmänhallintaan liittyvät haasteet, joita nosti esiin kolme haastateltavaa.  

Haastateltavat eivät kokeneet tanssin opettamista itsessään haastavaksi, vaan 

he kuvasivat normaaliin koulunkäyntiin liittyviä haasteita, kuten oppilaiden 

vaikeuksia rauhoittua kuuntelemaan ohjeita. Ryhmänhallinnalliset haasteet 

nousivat esiin erityisesti haastateltavalla, joka kävi opettamassa pienimuotoisia 

työpajoja aina uusille ryhmille. 

 

No just se että osa lapsista ei kunnioita sitä niinku opettajan auktoriteettia, vaan 
ne haluu tehä mitä ne haluu ja ruveta riehumaan, ja usein on sillee et ku on vieras 
opettaja ni ne haastaa vielä enemmän. Sit siel on ne tietyt lapset joil on 
ylivilkkautta tai jotai tommosta ni ne menee iha semmoseks yli, se menee iha yli 
se homma, et saattaa olla semmosta seinille kiipeilyä, juostaan ympäri tilaa eikä 
osata pysähtyä ja lopetta. Sit ku ei tunne sitä ryhmää, et ei pääse mudostaa sitä 
rutiinia sen ryhmän kanssa, ku menee uutena opettajana jonnekki eikä saa sitä 
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mahdollisuutta tutustuu ensin siihe ryhmään, vaan pitäis olla heti opettamassa 
asiaa niille, ni se on tosi vaikeeta, (Haastateltava E) 

 

Kyseinen haastateltava kuvasi, kuinka tärkeää hänen mielestään olisi ollut, että 

samojen oppilaiden kanssa olisi saanut työskennellä pitemmän ajanjakson. 

Silloin ryhmänhallintakin olisi ollut helpompaa, ja sen lisäksi oppilaille olisi jäänyt 

opetuksesta enemmän käteen. Lopulta hänen motivaationsa pitää liikkeellisiä 

työpajoja loppui, sillä hän ei kokenut pystyvänsä antaa niin lyhyessä ajassa sitä, 

mitä olisi halunnut.  

 

Nii et se ei vie myöskään niitä oppilaita eteenpäi, et eihän ne saa siitä mitää jos 
ne pari päivää opiskelee jotai, tai saa ne jotain, jonkun pienen siemenen, mutta 
ei ehkä sitä hyötyä mitä mie niinku haluisin antaa. -- Se tuntu niinku tärkeeltä et 
ois ollu ihana saada semmone kaari sen ryhmän kanssa, et olis saanu vähä 
pitemmän prosessin, ni sen takia vähä motivaatio, ni sit en oo hirveesti jaksanu 
tarjota kouilulle mitää. (Haastateltava E) 

 

Toinen aineistosta esiin noussut haaste oli oppilaiden saaminen mukaan tanssiin. 

Tähän haasteeseen viittasi kaksi haastateltavaa. Eräs haastateltavista koki 

poikien osallistamisen erityisen vaikeaksi.  

 

No se yks haaste mitä just sanoin, että tota et mä jotenki koitin myös niitä jotenki 
pojaksi identifioituja ihmisiä niinku jotenki osallistaa, tai jotenki et ne tuli vaikka 
sille hoppitunnille, mut sit ne ei halunnu tulla esiintymään tai halunu tulla siihe 
porukkaan. (Haastateltava B) 

 

Vaikeus osallistaa poikia tanssiin ei noussut esiin muissa haastatteluissa. Sen 

sijaan haastateltavat kertoivat, että ylipäätään nuorten saaminen mukaan ja 

innostumaan oli toisinaan haastavaa. Vaikeaksi koettiin turvallisen ja rennon 

ilmapiirin luominen, jotta nuoret uskaltaisivat ilmaista itseään. Myös tanssin 

pitäminen mahdollisimman inklusiivisena oli haastavaa, sillä oppilailla oli niin 

erilaiset valmiudet oppia erilaisia koreografioita ja tanssiliikkeitä.  

 

 

6.3.6 Yhteenveto 

 

Haastateltavien kertoessa kokemuksistaan tanssin opettamisesta, yksi 

selkeimmin esiin noussut teema oli kokemus siitä, että lapset ja nuoret pitävät 
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tanssista. Tähän kokemukseen yhtyi kaikki haastateltavat. Vaikka osa 

haastateltavista kertoi, että joidenkin oppilaiden osallistaminen tanssin oli 

vaikeaa, oli tanssiminen pääsääntöisesti mukavaa toimintaa. Leikkisyys ja 

rentous oli tärkeässä roolissa kaikkien mukaan saamisen kannalta, ja eritysesti 

nuoret pitivät haasteista ja koreografioiden tekemisestä keskenään.  

 

Haastateltavat kokivat tanssin opettamisen merkitykselliseksi ja antoisaksi. He 

kuvasivat kokemuksiaan esimerkiksi siitä, kuinka mahtavaa oli saada oppilaat 

ilmaisemaan itseään tanssin keinoin. He kokivat myös  tanssin vaikuttavan 

konkreettisesti oppilaisiin ja koulun ilmapiiriin. 

 

Tanssin harjoittamisella oli haastateltavien kokemuksen mukaan yhteisöllisiä 

vaikutuksia. Tanssiminen oli ollut ryhmää tai koulua yhdistävää toimintaa, jonka 

lomassa kannustettiin toisia ja toimittiin yhteisen päämäärän eteen. Jaettu 

kokemus koettiin oppilaita lähentäväksi tekijäksi, ja mikäli opetukseen osallistui 

koko koulu, oli se luokkarajoja rikkovaa. 

 

Usein tanssiin liittyy ainakin jollakin tapaa kontaktissa oleminen yhden tai 

useamman ihmisen kanssa. Aineistosta ilmeni, että oppilaat suhtautuvat 

vaihtelevasti koskettamiseen. Oppilaat nauttivat kosketusta sisältävistä 

rentoutumisharjoituksista, ja jotkin haastateltavat olivat yllättyneet, miten hyvin 

oppilaat osaavat rauhoittaa toisiaan kosketuksella.  Toisille oppilaille 

koskettaminen saattoi olla hankalaa. Tähän vaikuttivat persoonalliset tekijät ja 

uskonnolliset syyt. Mikäli toisen oppilaan kanssa kontaktissa oleminen oli 

ylitsepääsemätöntä, käyttivät haastateltavat erilaisia instrumentteja kontaktin 

välittäjänä, kuten esimerkiksi pehmeää palloa oppilaiden välissä.  

 

Haastateltavat olivat kokeneet ryhmänhallintaan liittyviä haasteita. Toisinaan oli 

vaikeaa saada oppilaiden huomio pysymään opetuksessa. Haastateltavat olivat 

kokeneet rauhattomuutta ja opettajan auktoriteetin testaamista. Tanssin 

opettamista itsessään ei oltu koettu haastavaksi. 

 

Oppilaiden osallistaminen tanssiin koettiin toisinaan hankalaksi. Oli haastavaa 

luoda rento ja turvallinen ilmapiiri, jossa nuoret uskaltavat ilmaista itseään. Myös 
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tanssin pitäminen mahdollisimman inklusiivisena koettiin haastavaksi, sillä 

oppilailla koettiin olevan niin erilaiset lähtökohdat tanssiliikkeiden ja 

koreografioiden oppimiselle.  

 

 

7 Luotettavuus ja pohdintaa 

 
Tarkasteltaessa laadullisten tutkimusten objektiivisuutta pitää ottaa huomioon ero 

tutkimuksen puolueettomuuden ja luotettavuuden välillä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 119). Tämän tutkimuksen puolueettomuuden voisi kyseenalaistaa siitä 

syystä, että olen itsekin tanssija ja opettaja, ja minulla on halu edistää 

tanssinopetuksen asemaa kouluopetuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa 

puolueettomuusongelma on aina läsnä myös jo siitäkin syystä, että tutkija luo 

tutkimusasetelmansa itse ja tulkitsee sitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 119). 

 

Täydelliseen puolueettomuuteen ei siis laadullisessa tutkimuksessa voi ikinä 

päästä, mutta tässä tutkimuksessa olen parhaani mukaan tehnyt läpinäkyväksi 

aineiston keruun ja sen analysointiin liittyvät vaiheet, sekä perustellut kaikki 

johtopäätökseni käyttäen aineistosta nousseita esimerkkejä. Olen sisällyttänyt 

tutkimukseen määrällisiä elementtejä, jotta voisin esittää aineistosta nousseiden 

teemojen suhteellisen ilmentyvyyden avoimesti.  Olen myös tuonut esiin oman 

taustani tanssijana. Edellä mainittujen seikkojen valossa uskon, että tämän 

tutkimuksen lukijalla on tarvittavat tiedot arvioidakseen sen puolueellisuutta ja 

luotettavuutta.  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa pitää myös muistaa tekijän 

kokemattomuus laadullisen tutkimuksen tekemisessä. Tämä oli ensimmäinen 

laadullinen tutkimukseni, mutta sen arvo on mielestäni enemmänkin siinä, mitä 

opin tutkimusta tehdessäni, kuin siinä, mitä tarjottavaa sillä on tiedeyhteisölle. 

Tutkielman konteksti huomioiden koen sen luotettavuuden olevan hyvällä mallilla.  

 

Kokemattomuuteni laadullisen tutkimuksen tekijänä ilmeni esimerkiksi 

haastattelutilanteissa. Jälkeenpäin ajateltuna minusta tuntuu, että ajauduin 

haastatteluissa useaan otteeseen sivuraiteille tutkimuskysymysten kannalta. 
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Tätä kuvaa hyvin eräs muistiinpanoni erään haastattelun jälkeen: unohdin välil et 

täs tehää tutkimusta eikä radio-ohjelmaa. Kenties olisin saanut tarkempaa tietoa 

jostain ilmiöistä, mikäli olisin suunnitellut haastattelut paremmin, ja pysynyt 

enemmän aiheessa.  

 

Toisaalta minusta tuntuu, että sivuraiteille ajautuminen piti haastattelun rentona 

ja sai haastateltavat jakamaan avoimemmin kokemuksiaan. Olen myös varma, 

että tietyt asiat olisivat jääneet sanomatta, ellei niihin olisi päädytty mutkan kautta. 

Huomasin myös, että kun yritin erään haastateltavan kohdalla olla 

johdonmukaisempi ja pysyä tiukasti tutkimuskysymysten kannalta relevanteissa 

aiheissa, oli haastateltavan vastaukset lyhyitä ja haastattelun tunnelma 

virallisempi.  

 

Arvostan kaikkea sitä, mitä laadullisen tutkimuksen tekemisestä. Kaikista 

arvokkainta olivat mielestäni kuitenkin ne kuusi tuntia, jotka vietin kuunnellessani 

tanssia opettaneiden näkemyksiä ja kokemuksia työstään. Uskon, että nämä 

hetket auttavat minua tulevassa työssäni opettajana (toivottavasti tanssia 

opetukseensa sisällyttävänä sellaisena).  

 

Erään haastateltavan kuvaus kehon potentiaalin käyttöönotosta jäi muhimaan 

päähäni. Oman kokemukseni on, että nykypäivän liikunnanopetuksessa on kyse 

pitkälti urheilusta, jossa ne oppilaat pääsevät loistamaan, kenellä sattuu olemaan 

hyvät lähtökohdat eri lajeihin. Tuntuu utopistisen hienolta ajatukselta, että 

liikunnan opetuksessa voisi olla kyse siitä, että jokaisessa oppilaassa nähdään 

valtava potentiaali, jota voidaan kutsua esiin erilaisin liikkeellisin harjoittein. 

Haluaisin itse ainakin nähdä liikuntatuntien tulevaisuuden vähemmän 

kilpailullisena, ja enemmän oppilaan omat lähtökohdat huomioivana. Uskon, että 

tanssi on väline tämän saavuttamiseen.   

 

Toivon, että tämä tutkielma voi tarjota jotain myös lukijalleen. Mielestäni tämä 

tutkielma osoittaa, että ainakin tanssia opettaneet uskovat vahvasti sen 

potentiaaliin, ja että kyseessä on potentiaali jota olisi syytä tutkia lisää. En osaa 

katsella tätä tutkielmaa sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka ei itse ole kokenut 
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kasvua ja ahaa-elämyksiä tanssin äärellä, mutta toivon, että tämä tutkielma jättää 

edes jonkin muistijäljen tanssin mahdollisuuksista kouluopetuksessa.  

 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista nähdä vertailevaa tutkimusta erilaisten 

tanssin muotojen opetuksesta. Niin koreografioihin kuin vapaaseen liikkeeseen 

pohjautuvilla tansseilla on omat ominaisuutensa ja varmasti myös omat 

vaikutuksensa niiden parissa aikaa viettäviin lapsiin ja nuoriin. Olisi kiinnostavaa 

tietää tarkemmin, minkälaisia omintakeisia ja yhteisiä ilmiöitä eri tanssin 

muotojen opetuksessa nousee esiin.  

 

Toivon, että tanssi ottaa tuulta allensa opetustyössä, ja että siihen liittyvään 

tutkimukseen löytyy kiinnostusta ja resursseja Suomessa ja maailmalla. Ehkä 

vielä joskus tanssilliset elementit löytävät tiensä luokanopettajien liikunnan 

didaktiikan opintoihin. Sitä odotellessani jatkan omaa tutkimusmatkaani tanssin 

ja sen opetuksen parissa.  
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Liitteet 

 

LIITE 1 Haastattelurunko 

 

1. Kerro opiskelu- ja urapolustasi.  

2. Milloin tanssi on tullut elämääsi? 

3. Mitä tanssi on? 

4. Miksi tanssia pitäisi mielestäsi opettaa koulussa? 

5. Mitä tanssin avulla voi opettaa? 

6. Missä muodossa olet opettanut tanssia? 

7. Minkälaisia tavoitteita sinulla on ollut tanssin opetuksessa? 

8. Voisitko kuvailla tyypillistä koulussa pitämääsi tanssituntia? 

9. Miten kuvaisit toimijuuttasi tanssin opettajana? 

10. Mitä tanssin opettaminen vaatii opettajalta?  

11. Mitä tanssin oppiminen vaatii oppilaalta? 

12.  Miten tanssiminen on mielestäni vaikuttanut kouluun, luokkaan tai 

oppilaisiin? 

13.  Miten kuvailisit yleisimpiä haasteita, joihin olet törmännyt tanssin 

opettamisessa? 

14.  Miten olet ratkaissut näitä haasteita? 

15. Millä tavalla oppilaat suhtautuivat tanssin opetukseen? 

16. Millä tavalla oppilaat suhtautuivat fyysisessä kontaktissa olemiseen 

keskenään? 
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