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1 JOHDANTO 

Musiikin parissa toimiminen liikkuen on lapsille luontaista toimintaa. Siksi liikunnallisten 

leikkien merkitys on tärkeä alakoulun musiikinopetuksessa. Musiikin peruselementteihin 

tutustuttaessa liikunnan ja tanssin käytöstä musiikinopetuksessa on paljon apua. Musiikin 

opettelua voi yhdistää liikuntaan, mutta myös esimerkiksi äidinkieleen, ilmaisutaitoon tai 

kuvataiteeseen.   

Musiikki liikkuen määritellään usein tanssiksi. Tanssia voi peruskoulussa lähestyä sekä 

liikunnan- että musiikinopetuksen lähtökohdista. Tarkastelen tutkielmassani tanssia erityisesti 

musiikinopetuksen välineenä. Koska käsittelen tanssia musiikkikasvattajan näkökulmasta, on 

tärkeää, että tutkielmassa avataan sekä tanssia että liikettä käsitteinä. Tanssista kasvatuksen 

välineenä käytetään usein nimitystä tanssikasvatus. Esittelen tutkielmassani tanssikasvatusta 

yleisesti, tanssikasvatuksen tavoitteita, sitä, miten tanssikasvatusta käytännössä voi toteuttaa, 

sekä tanssikasvatuksen arviointimenetelmiä. 

Tutkielmassani avaan myös musiikkiliikunnan käsitettä ja siihen läheisesti liittyvää Dalcroze-

rytmiikkaa. Dalcroze-rytmiikan kasvatuksellisena tavoitteena on hyödyntää liikekokemusta ja 

kehollisuutta musiikinopetuksessa. Sen keskeisenä ajatuksena on, että musiikin sisäinen 

mieltäminen tapahtuu liikkumisen kautta.  

Käsittelen musiikin ja liikunnan asemaa alakoulun perusopetuksen opetussuunnitelmissa ja 

tarkastelen sitä, miten liikuntaa ja tanssia voidaan hyödyntää alakoulun musiikinopetuksessa. 

Miten opettaja voi yhdistellä eri oppiaineita, mitä hyötyjä niiden yhdistelemisestä on, ja miten 

musiikkiliikunnan käyttöön perusopetuksen opetussuunnitelmissa kannustetaan? Otan 

huomioon myös, sen miten musiikkiliikunnan ja tanssin keinot opetuksessa voivat kehittää 

monipuolisesti myös muita kuin oppilaiden musiikillisia valmiuksia, esimerkiksi 

pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä sekä vuorovaikutustaitoja.  
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2 MUSIIKKILIIKUNTA PERUSOPETUKSEN 

OPETUSSUUNNITELMISSA 

Tarkastelen liikunnan ja musiikin yhteyksiä oppiaineina perusopetuksen opetussuunnitelmissa 

vuodelta 2004 ja 2014 erityisesti musiikkiliikunnan ja tanssin näkökulmasta niin, että huomioin 

sekä liikunnan että musiikin oppiainesisällöt. Anttila (2013, 54) huomauttaa 

opetussuunnitelmien sisältöjen kuvastavan arvovalintoja ja näkemystä siitä, millaisiksi ihmisiä 

halutaan kasvattaa. Oppilaiden maailmankuvan avartaminen edellyttää koulun pedagogisten 

käytäntöjen monipuolistamista. Kehollisen oppimisen ja taiteellisen toiminnan pedagogiikat 

avaavat siis mahdollisuuksia oppilaan monipuolisemman ja rikkaamman maailmankuvan 

muodostumiseen. (Anttila 2013, 54.)   

 

2.1  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

Musiikinopetuksessa vuosiluokilla 1–4 mainitaan yhteyksien etsiminen muihin oppiaineisiin 

eli musiikin integrointi muiden oppiaineiden, kuten liikunnan kanssa. Näin tuetaan oppilaan 

kokonaisvaltaista ilmaisua ja sen kehittymistä. Musiikinopetuksen tulee olla leikinomaista ja 

kokonaisvaltaista toimintaa. Keskeisinä sisältöinä musiikkiliikunnan osalta mainitaan 

laululeikkien käyttö. Liikkeen käyttö opetuksessa tuodaan esiin myös musiikillisen keksinnän 

eli improvisaation sekä musiikin peruselementteihin (rytmi, harmonia, melodia, dynamiikka, 

sointiväri ja muoto) liittyvän peruskäsitteistön opettelun yhteydessä. (POPS 2004, 232–233.)  

Vuosiluokkien 5–9 musiikinopetuksen perusopetuksen perusteisiin liikunta ei juuri sisälly. 

Ainoa esiin nouseva ajatus on opetuksen keskeisissä sisällöissä, joissa mainitaan liikkeen 

hyödyntäminen improvisoinnissa, säveltämisessä ja sovittamisessa eli musiikillisessa 

keksinnässä (POPS 2004, 234). Liikunnan merkitys musiikin oppiaineessa on siis selkeästi 

vähentynyt siirryttäessä vuosiluokille 5–9. Opetussuunnitelman perusteista saa vaikutelman, 

että musiikkiliikuntaa käytetään enemmänkin nuorempien oppilaiden opetuksessa eikä 

niinkään kehittyvänä jatkumona, jonka toimintatavat muuttuvat oppilaiden kehityksen mukana.  

Liikunnanopetuksen keskeisissä sisällöissä vuosiluokilla 1–4 mainitaan musiikki- ja 

ilmaisuliikunta sekä tanssit. Leikki nousee esiin myös liikunnan puolella, sillä keskeisissä 

sisällöissä mainitaan liikunnalliset leikit. Myös liikunnanopetuksessa tavoitellaan ilmaisun 

kehittymistä. Neljännen luokan päättyessä oppilas osaa liikkua musiikin tai rytmin mukaan ja 

ilmaista itseään fyysisesti. (POPS 2004, 248–249.) 
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Vuosiluokkien 5–9 liikunnanopetuksen kuvauksessa todetaan jälleen oppilaan itseilmaisun 

tukeminen. Myös musiikki- ja ilmaisuliikunnan sekä tanssin käyttö sisältyy opetuksen 

keskeisiin sisältöihin edelleen. Päättöarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8 mainitaan, että 

oppilaan tulee toiminnassaan osoittaa ymmärryksensä rytmin merkityksestä liikunnassa ja 

tanssissa. (POPS 2004, 249–250.) Liikunnanopetuksessa musiikkiliikunnan merkitys pysyy 

siis tasaisempana jatkumona verrattuna musiikinopetukseen. 

 

2.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuodelta 2014 kuvaillaan musiikin tehtävää 

oppiaineena. Musiikinopetusta kuvataan toiminnalliseksi ja monipuoliseksi ottamalla 

oppimisen tueksi huomioon esimerkiksi oppilaiden muut oppiaineet sekä koulun ulkopuolella 

tapahtuva toiminta. Tavoitteena on siis musiikillisten taitojen oppimisen lisäksi oppilaan 

kokonaisvaltainen kasvu, kyky toimia yhdessä muiden kanssa sekä ilmaisutaitojen 

kehittäminen. (POPS 2014, 263.) Myös liikunnan oppiaineen kuvauksessa on mainittu 

mahdollisuudet kehollisen ilmaisun kehittämiseen (POPS 2014, 148). Ilmaisullinen puoli 

esiintyy siis yhteisenä tekijänä näiden molempien oppiaineiden sisällöissä. 

Musiikinopetuksesta liittyen musiikin ja liikunnan yhteyksiin vuosiluokilla 1–2 mainitaan 

esimerkiksi kinesteettisen hahmottamiskyvyn kehittymisen merkitys. Musiikkiliikunta toimii 

yhtenä oppimisen välineenä leikkien, lorujen ja liikunnan ohella. Musiikinopetuksen 

tavoitteissa mainitaan konkreettisesti sekä liikkuminen että kuunteleminen äänen ja 

ääniympäristön hahmottamisessa ja kokemisessa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja ohjata 

oppilaita omien musiikillisten ideoidensa ja improvisaation tuottamiseen käyttäen erilaisia, 

esimerkiksi liikunnallisia ilmaisukeinoja. Liikkuminen nousee esiin myös musiikilliseen 

kulttuuriperintöön tutustumisen välineenä (POPS 2014, 141–142.) Musiikin käyttöä 

liikunnanopetuksessa (POPS 2014, 149) vuosiluokilla 1–2 lähestytään voimistelu- ja 

musiikkileikkien kautta, joiden tarkoituksena on oppilaan kehonhallinnan parantaminen rytmin 

mukaan liikkuen edistäen samalla ilmaisua ja kehonhahmotusta. 

Vuosiluokilla 3–6 musiikin oppiaineen liikunnalliset toimintatavat ovat selvästi vähentyneet 

verrattuna luokkiin 1–2. Ainoa konkreettisesti mainittu asia on kehollinen musiikin, tarinoiden, 

kuvien ja tunnetilojen ilmaisu kokonaisvaltaisesti liikkuen (POPS 2014, 263). Liikunnan 

oppiaineen tavoitteissa vuosiluokilla 3–6 nostetaan esiin musiikin osalta taas musiikki- ja 

tanssiliikunta, joiden tavoitteena on tukea tasapaino- ja liikkumistaitojen kehitystä. 
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Opetuksessa korostetaan myös ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. (POPS 2014, 274.) 

Musiikin ja liikunnan yhteydet perusopetuksen opetussuunnitelmassa siirryttäessä 

vuosiluokilta 1–2 vuosiluokille 3–6 ovat siis vähentyneet. Oppiainerajat ovat myös tulleet 

selkeämmiksi. 
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3 MUSIIKKILIIKUNTA 

Musiikkiliikuntaa hyödyntäen voidaan opettaa ja kehittää musiikillisten elementtien, kuten 

tempon, dynamiikan ja musiikin muotorakenteiden hahmottamista sekä melodian, intervallien 

ja sointujen kuulemista. Sen tavoitteena on kehittää rytmitajua, keskittymis- ja kuuntelu-, 

reaktio- ja koordinaatiokykyä sekä oppilaan kommunikointitaitoja ja liikunnallisia valmiuksia. 

(Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1994, 156.) Musiikin ja liikunnan 

yhdistämisen tavoitteena on saada koko keho sisäistämään ja aistimaan musiikkia. Kehollinen 

toiminta on syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa kuin käsitteellisen ajattelun tasolla 

toimiminen. (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson 2010a, 11.) 

Yhtenä tärkeimpänä musiikkiliikunnan osa-alueena voidaan nähdä rytmikasvatus. Rytmisiä 

perusasioita, kuten musiikin sykkeen eli pulssin hahmottamista, tempon vaihteluita, ostinatojen 

eli samana toistuvien lyhyiden rytmiaiheiden kuulemista sekä tasa- että kolmijakoisten rytmien 

tai yhdistettyjen tahtilajien ymmärrystä voidaan opettaa musiikkiliikunnan avulla. (Hongisto-

Åberg ym. 1994, 157.) Rytmien harjoitteleminen saadaan aikaiseksi harjoitusten avulla ikään 

kuin huomaamatta. Rytmisiä kuvioita ei tarvitse lähestyä paperille kirjoitettujen nuottien 

mukaan, vaan ne pyritään tuntemaan kehossa omakohtaisen toiminnan kautta.  

Musiikkiliikunnassa keholla on suuri rooli tärkeimpänä soittimena ja näin ollen se antaa 

kaikille mahdollisuuden musisoida (Hongisto-Åberg ym. 1994, 157). Musiikkiliikunnan 

vahvuus onkin siinä, että oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia musiikillisesta 

toiminnasta ilman aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta, sillä tekeminen tapahtuu 

liikkumisen ja leikin kautta. Liikunta ja leikki ovat portti myös omien tunteiden jakamiseen ja 

läheisyyden kokemiseen muiden kanssa (Hongisto-Åberg ym. 1994, 157). 

Musiikkiliikunnan ohjaustuokion voi aloittaa esimerkiksi tavallisella ja mahdollisimman 

luonnollisella kävelyllä musiikin soidessa taustalla. Tarkoituksena on, että kävelemällä 

oppilaat oppisivat seuraamaan musiikin tempoa ja liikkumaan sen mukaan. Harjoituksen 

toiminnallisena tarkoituksena on oppia myös kehon hallintaa. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 

158.) Kävelemiseen voi yhdistää myös esimerkiksi tilan hahmottamiseen niin, että oppilaat 

voivat opettajan ohjeiden mukaan hakeutua aina sinne, missä vapautuu tilaa tai vastaavasti 

hakeutua mahdollisimman lähelle muita. Tämä kehittää myös reaktionopeutta. 

Reaktionopeutta voi harjoittaa soveltamalla kävelyharjoitusta eteenpäin. Oppilaiden kävellessä 

musiikkiin tulee välillä taukoja, joiden aikana he toimivat eri tavoilla, esimerkiksi ottavat kiinni 
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omasta varpaastaan, istahtavat lattialle tai jähmettyvät patsaiksi. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 

158.) Tämänkaltaiset harjoitukset herkistävät oppilaita kuuntelemaan musiikkia ja 

keskittymään siinä esiintyviin muutoksiin. 

Hongisto-Åberg ym. (1994, 159) esittävät, että jähmettymistä asentoihin voi hyödyntää myös 

asennonvaihtoleikissä, jossa ohjaaja laskee neljään ja jokaiselle ykkösellä oppilaat vaihtavat 

asentoa ja pysyvät siinä jähmettyneenä taas seuraavaan ykköseen asti. Laskemista voi tehdä 

myös musiikin mukana, jolloin oppilaat oppivat kuuntelemaan musiikin sykettä ja 

hahmottamaan opettajan laskemisen mukaan sen, mihin ensimmäinen isku musiikissa sijoittuu. 

Kävelemällä voidaan toteuttaa myös harjoitus, jossa oppilaat liikkuvat tasajakoisen musiikin 

mukaan niin, että ensimmäiseksi kävellään kahdeksan askelta eteenpäin, sitten kahdeksan 

askelta taaksepäin, sen jälkeen kahdeksan askelta paikallaan ja lopuksi seistään paikallaan 

kahdeksan askeleen ajan. Näin oppilaat oppivat tutustumaan musiikin muotoon. Leikin 

toiminnallisen tarkoituksen on myös kehittää tasapaino- ja keskittymiskykyä. (Hongisto-Åberg 

ym. 1994, 159.)   

Toimivia ja hyviä musiikkiliikunnallisia harjoituksia löytyy varmasti paljon lisää. Harjoituksia 

voi myös varioida ja soveltaa omalle ryhmälleen sopivaksi, sillä vaikeustasoa on helppo 

muuttaa esimerkiksi nopeuttamalla musiikin tempoa tai ottamalla käyttöön liikunnallisia 

välineitä, kuten pallon heittelyä tai hernepussin kuljettamista pään päällä. Anttila (1994, 27A) 

muistuttaa kuitenkin, että vaikka erilaiset välineet voivat tehostaa oppimista, ei niille kannata 

asettaa liikaa arvoa, sillä liike itsessään on tärkein oppimisen väline. 

Musiikkiliikuntaharjoituksiin voi lisätä myös oppilaiden luovuutta ja keksintää kehittäviä 

toimintatapoja ottamalla mukaan esimerkiksi draamallisia aineksia.   
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4 TANSSIKASVATUS 

4.1 Tanssikasvatuksen määrittelyä 

Tanssi yhdistelee musiikkia ja liikuntaa. Se on samaan aikaan sekä taiteellista että liikunnallista 

toimintaa. (Anttila 1994, 10A.) Anttila (2013, 53) näkee tanssin olevan yhteydessä muihin 

taidealoihin ja oppiaineisiin kehollisen oppimisen kautta. Liikunnallisten toimintatapojen 

yhdistäminen musiikinopetukseen saattaa kuitenkin vaatia enemmän tilaa kuin mitä tavallisella 

luokkahuoneella on tarjota. Näin ollen oppitunteja voisi mahdollisesti järjestää myös 

liikuntasalissa ja samalla hyödyntää myös sieltä löytyvää materiaalia opetuksen suunnittelussa 

ja toteutuksessa.  

Tarkastelen tanssia lähinnä kasvatuksellisesta näkökulmasta. Mitä käsite tanssikasvatus siis 

tarkoittaa? Anttilan (1994, 75A) käsittää tanssikasvatuksen kokonaisvaltaisesti tapahtuvaksi 

harrastustoiminnaksi, joka on jakautunut tanssi-ilmaisuun, tanssimuotoihin ja -tekniikkaan 

sekä tanssitietoon. Pienten lasten opetuksessa tanssi-ilmaisun osuus on suurin, seuraavina 

tulevat tanssi-muodot ja -tekniikka ja pienimpänä määränä tanssitieto. Tanssikasvatuksen osa-

alueiden painotus siis vaihtelee riippuen siitä, missä vaiheessa tanssinopiskelua ollaan. (Anttila 

1994, 22B-23A.) 

Tanssitieto on tanssikasvatuksen osa-alue, joka käsittää teoreettisen puolen tanssikasvatukseen 

liittyvistä ilmiöistä. Esimerkiksi tanssihistoria on osa tanssitietoa. (Anttila 1994, 75B.) Erilaisia 

tanssimuotoja ovat muun muassa lastentanssi, kasvatuksellinen tanssi ja luova tanssi (Anttila 

1994, 8B). Lastentanssilla tarkoitetaan lapsen ensimmäisiä kokemuksia tanssista. Siinä on 

vaikutteita voimistelusta, luovasta tanssista sekä kansantanssista, sillä se ei oikeastaan ole 

minkään varsinaisen tanssimuodon mukaista. Luova tanssi määritellään oppilaskeskeisiin 

työtapoihin perustuvaksi tanssikasvatukseksi. Kasvatuksellinen tanssi perustuu taas 

tilaharmonian lakeihin ja liikeanalyysiin tanssikasvatuksen menetelmänä. (Anttila 1994, 74B–

75A.) 

Tanssimuodot ovat luonteeltaan joko esittäviä tai osallistuvia. Luova ja kasvatuksellinen tanssi 

ovat osallistuvia tansseja, sillä niiden painopiste ei ole esiintymisessä. Tanssimuodot, kuten 

kansantanssi tai lastentanssi, voivat olla luonteeltaan sekä osallistuvia että esittäviä. 

Esimerkiksi kansantanssia esitetään paljon, mutta samalla tanssi on osallistuvaa, sillä se toimii 

sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. (Anttila 1994, 9A.) Nostan tanssimuodoista esiin 
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kasvatuksellisen, luovan sekä lastentanssin niiden osallistuvan luonteen vuoksi, sillä Anttila 

(1994, 9A) painottaa osallistuvan tanssin merkitystä tanssikasvatuksen alkuvaiheessa.   

 

4.2 Tanssi-ilmaisu 

Kasvatuksellinen, luova sekä lastentanssi ovat läheisesti yhteydessä tanssi-ilmaisuun (Anttila 

1994, 8B–9A). Tanssi-ilmaisu, joka on yksi tanssikasvatuksen osa-alueista, on opetuksen 

alkuvaiheessa tärkein tanssikasvatuksen osa-alue. Tanssi-ilmaisu on oppilaskeskeistä. Siinä on 

merkityksellistä luovuuden ja mielikuvituksen käyttäminen sekä oman kehon tuntemus ja 

hallinta. Se on tanssikasvatuksen perusta. (Anttila 1994, 21B–22B.)   

Milloin on kyse tanssista ja milloin tavallisesta liikkumisesta? Anttila (1994, 24B–25A) 

määrittelee luonnollisen liikkeen muuttuvan tanssiksi yksilön sisäisen kokemuksen kautta, sillä 

juuri tämä sisäinen kokemus eli keskittyminen liikkeeseen ja kinesteettinen tietoisuus 

liikkeestä määrittelee sen, onko joku liike tanssia vai ei. Liike voi olla joko funktionaalista, 

jolloin liike vaatii motorista taitoa ja sillä on ulkopuolelta määräytyvä tarkoitus tai 

ekspressiivistä, jolloin kyse on enemmänkin “kehon kielestä”. Tällöin yksilön sisäinen tila 

heijastuu ekspressiiviseksi liikkeeksi esimerkiksi tunteiden, ilmeiden ja persoonallisen 

liiketyylin mukaan. Näitä molempia kuitenkin tarvitaan tanssi-ilmaisun toteutumiseen. (Anttila 

1994, 24B–25A.) 

Liike tapahtuu aina tilassa ja sillä on aina alku- ja päätepisteensä suhteessa tilaan. Peräkkäiset 

liikkeet muodostavat taas liikeradan, jolla on oma muotonsa. Liikkeen synnyttää sisäinen pulssi 

eli intentio. Liikkeet muodostuvat elementeistä eli liiketekijöistä, joita ovat voima, aika, tila ja 

virtaus. (Anttila 1994, 27B–29A.) 

Yksilön asenne liiketekijöihin voi olla intention  ja ensivaikutelman luonteesta riippuen joko 

vastustava tai antautuva. Kun asenne voimaan on vastustava, yksilö käyttää lihasvoimaansa 

vaikuttaakseen ympäristöönsä eli lihasvoimaa käytetään paljon. Kun asenne voimaan on 

antautuva, lihasvoimaa käytetään kevyesti ja vähän. Jos asennetta ei ole ollenkaan, ihminen on 

painovoiman varassa ja liike on raskasta ja lysähtänyttä. (ks. Anttila 1994, 29B.)     

Aika voi olla tanssi-ilmaisussa kiirehtivää eli liikkujan asenne aikaan on vastustava ja näin 

ollen liikkuminen on nopeaa. Jos liikkujan asenne aikaan on antautuva, liike on hidasta ja 

epäröivää. Liikettä voidaan ohjata ulkoapäin metrisesti esimerkiksi musiikin mukaisesti tai 

liikkujan oman sisäisen rytmin mukaan eli rytmisesti. (Anttila 1994, 30A.) 
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Kun puhutaan tilasta, liikkujan asenne eli sisäinen kokemus määrittelee sen, minkälainen 

vaikutelma liikkumisesta syntyy. Liikelaadut voivat olla joko epäsuoria, jolloin katse on 

vaeltava, ja liikkeet ovat samanaikaisesti eri puolille suuntautuneita. Tällöin asenne tilaan on 

antautuva. Jos asenne on vastustava, katse on kohdistunut tiettyyn pisteeseen ja liikkeet ovat 

hyvin suoraviivaisia. Vastustavassa asenteessa liikkeillä on myös selkeä aloitus- ja päätepiste. 

(Anttila 1994, 30B–31A.)   

Viimeinen liiketekijä on virtaus eli flow, joka määrittelee liikkeen kontrollointia. Se on liikkeen 

perusvoima. Antautuva asenne kontrolliin on vapautunutta ja virtaavaa. Sitä on vaikea 

pysäyttää nopeasti. Esimerkiksi vapautunut juokseminen salissa on antautuvan asenteen 

mukaista. Vastustava asenne taas on helppo pysäyttää nopeasti, sillä se ei ole vapautunutta eikä 

virtaavaa. Näiden kaikkien liiketekijöiden yhdisteleminen muodostaa yksilöllisen 

liikeilmaisun. (Anttila 1994, 31A–31B.) 

Tanssi-ilmaisussa lasten päivittäiset ja aikaisemmat tutut liikekokemukset sekä luonnollinen 

tarve liikkumiseen ovat keskeisiä. Tanssi-ilmaisussa näille tutuille liikkeille annetaan rytmi ja 

muoto, niitä muokataan ja niitä yhdistellään uusiin liikeratoihin ja liikelaatuihin. Näitä 

luonnollisia liikekokemuksia syvennetään siis luovan prosessin kautta ohjeiden mukaan, 

jolloin liike ole pelkkää jäljittelyä eikä myöskään rajattoman vapaata liikettä. (Anttila 1994, 

25B–26B.) Ohjeet varmistavat, että opetuksella on jokin suunta ja tavoite ja sen, että oppilaat 

kokevat olonsa turvalliseksi. Liiallinen vapaus saattaa aiheuttaa ahdistusta ja levottomuutta 

ohjeistuksen puutteellisuuden takia. Toisaalta taas pelkkä jäljittely saattaa aiheuttaa ilmiön, 

jossa tanssissa ole enää kyse taiteen tekemisestä, sillä kokemus ei enää ole henkilökohtaista 

eikä se täytä taiteen tekemisen määritelmää, joka Anttilan (1994, 25B) mukaan on tuoda esiin 

yksilön tarvetta ilmaista tunteitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan eli tuoda yksilön sisäistä 

maailmaa ulkoiseen muotoon.   

Tanssi ei pyri, kuten ei taidekaan, mielikuvien tai todellisten tilanteiden jäljittelyyn, vaan voi 

luoda merkityksensä ilman tätä yhteyttä (Anttila 1994, 25B). Sen ei siis tarkoituksellisesti 

tarvitse esittää mitään. Anttila (1994, 25B) huomauttaa kuitenkin, että liike itsessään voi 

synnyttää tunteita, assosiaatioita ja mielikuvia, jolloin tämä subjektiivinen sisäinen kokemus 

yhdistyy ulkoiseen liikkeeseen ja näin ollen liikkeet saavat merkityksen.  
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4.3 Tanssikasvatuksen tavoitteet 

Tanssikasvatuksen tarkoituksena on parantaa liikkeen kautta lapsen fyysisiä, tunneperäisiä 

sekä älyllisiä valmiuksia. Yksi keskeisimmistä fyysisistä tavoitteista on oppia tuntemaan 

paremmin omaa kehoaan ja sen kapasiteettia liikkuen. Tanssikasvatuksen tärkeänä tavoitteena 

on kehittää myös kehon koordinaatiota. Toistuvan harjoittelun kautta kehon yksittäiset osat 

oppivat toimimaan yhdessä esimerkiksi musiikin rytmin mukaan. Tanssinopetuksen kautta 

lapsi oppii hahmottamaan ympäröivää tilaa. Hän oppii sopeuttamaan liikkeensä tilan 

olosuhteisiin sekä määrittelemään etäisyyksiä. (Haselbach 1971, 26–27.) Myös reaktiokyky 

paranee, kun lapsi joutuu vauhdikkaissa leikeissä ja peleissä tekemään nopeita ja itsenäisiä 

liikeratkaisuja ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin (Haselbach 1971, 30). 

Tanssinopetusta voidaan hyödyntää myös levottomien ja liikunnallisesti arkojen oppilaiden 

opettamisessa. Levottomia oppilaita voidaan tanssikasvatuksen keinoin auttaa kontrolloimaan 

motorista aktiivisuuttaan niin, että he saavat tehdä sen itse oivaltaen. (Haselbach 1971, 27.) 

Tanssinopetuksen tavoitteena on siis auttaa heitä kanavoimaan energiaansa oikeaan suuntaan 

(Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson 2010b, 172). Lapsia voidaan kannustaa työskentelemään 

pidempiaikaisesti saman teeman tai tehtävän parissa niin, että he saavat jatkuvasti eteensä uusia 

ongelmia ratkaistavakseen. Näin ollen mielenkiinto ja motivaatio tekemiseen pysyvät yllä. 

Suurta keskittymistä vaativat tehtävät tulisi kuitenkin pitää ajallisesti lyhyinä ja lomittaa 

lepotaukojen väliin. Keskittymisvaikeudet eivät useinkaan johdu mielenkiinnon puutteesta 

vaan osaamattomuuden tunteista. (Haselbach 1971, 29.)  

Liikunnallisesti arkoja oppilaita voidaan tanssikasvatuksen keinoin auttaa saavuttamaan 

onnistumisen kokemuksia, jotka rohkaisevat heitä osallistumaan toimintaan ja näin ollen 

saavuttamaan muita tanssinopetukseen liittyviä tavoitteita (Haselbach 1971, 27). Olisikin 

tärkeää, että jokainen lapsi löytäisi oman yksilöllisen tapansa liikkeen ilmaisuun. Näin ollen 

esimerkiksi lasten itsensä keksimät liikkeet ja harjoitteet voivat välillä olla hyödyllisiä 

opetuksen suunnittelussa, sillä ne eriyttävät opetusta ja sallivat lapsen toimia juuri omalla 

osaamisalueellaan. (Haselbach 1971, 31.) Myös Anttilan (1994, 26B) mielestä opettajan ei 

tulisi liikaa määritellä opetuksessa käytettäviä mielikuvia, vaan jättää niihin valinnanvapautta. 

Tanssikasvatus kehittää siis oppilaan luovuutta sitä enemmän, mitä opettaja antaa siihen 

oppilailleen mahdollisuuksia ja mitä enemmän sallii oppilaiden vaikutuksen näkyä opetuksen 

suunnittelussa sekä toteutuksessa.  
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Tanssikasvatus suo mahdollisuuksia myös lukuisiin myönteisiin sosiaalisiin tilanteisiin muiden 

kanssa. Yksin toimiessaan lapset joutuvat usein huomioimaan muita tilan käytössään siinä, 

miten löytävät tarpeeksi tilaa toimia ja näin ollen samalla olemaan häiritsemättä muiden 

tekemistä. Ryhmä- ja parityöt opettavat reagoimaan muihin ja mukauttamaan omaa toimintaa 

toisen osaamiseen ja valmiuksiin. (Haselbach 1971, 30.) Sosiaaliset tilanteet ovat vaihtelevia 

ja asettavat eteen hyvinkin erilaisia haasteita siinä, miten toimia kyseisissä tilanteissa muiden 

kanssa. Tunneilla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin paremmin kuin esimerkiksi 

oppitunneilla, joilla työskentely on itsenäisempää. Tanssikasvatuksen yhtenä tavoitteena voi 

siis olla myös ryhmäytyminen. 

Vaihtelevat sosiaaliset tilanteet parantavat myös oppilaan kommunikointikykyä ja näin ollen 

voivat ehkäistä sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja tai estoja. Yhdessä tanssiminen on 

erinomainen keino ryhmän muodostumisessa. Se tuo iloa yhteisestä tekemisestä ja kasvattaa 

jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on luontaista yhteisöllisille ja perinteisille 

tansseille. (Haselbach 1971, 30–31.) Tanssit ja laululeikit toimivat myös kulttuurisena 

kasvattajana, sillä ne opettavat kotimaan ja muiden maiden historiaa ja perinteitä (Perkiö 2010, 

12). 

Musiikilliset tunnekokemukset vaikuttavat ihmisen psyykkisten tarpeiden toteutumiseen. 

Näistä tarpeista esimerkiksi yhteenkuuluvuudentunteen vahvistuminen voi tapahtua musiikin 

avulla ja tuottaa voimakkaita myönteisiä tunne-elämyksiä. (Saarikallio 2010, 226.) Juntunen 

(2010b, 253) toteaakin, että musiikista liikuttuminen muuttaa jotain kehon ja musiikin 

suhteesta ja tavastamme tuntea itsemme suhteessa musiikkiin.  

Aistien harjoittaminen ja havainnointikyvyn kehittäminen sekä niiden tarkastelu kriittisesti 

sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä ovat tärkeimpiä esteettisen kasvatuksen tavoitteita. 

Esteettiset kokemukset olikin nostettu aiemmin esiin liikunnan oppiaineen kuvauksessa 

vuosiluokilla 3–6 (POPS 2014, 274). Tanssikasvatuksen tavoitteena on antaa virikkeitä 

aisteille, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat kosketuksissa liikkeeseen. Kinesteettinen aisti 

kertoo kehon asennoista tilaan nähden sekä siitä, miten joku kehon osa on liitoksissa toiseen. 

Kinesteettinen aisti antaa siis palautetta kehon asennoista sekä liikkeistä. Tasapainoaistia taas 

kehitetään harjoituksilla, jotka sisältävät liikkeen suunnan ja nopeuden vaihteluita. (Haselbach 

1971, 27–28.) 

Muita kehitettäviä aisteja ovat näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Näköaistin kehittäminen auttaa 

havainnoimaan ja ymmärtämään linjoja ja muotoja muiden oppilaiden havaitsemisen kautta ja 
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suhteessa muihin. Kuuloaistin kehittäminen tanssikasvatuksen keinoin auttaa hahmottamaan 

äänen kestoa, sävelkorkeutta, voimakkuutta, sointiväriä sekä rytmisiä ja melodisia rakenteita, 

vaikka edistyneempi korvan harjoittaminen syntyykin vasta pidempiaikaisen musiikin 

opiskelun kautta. Tuntoaisti sisältää taas esimerkiksi tuntemuksia pinnoista, tilasta, 

lämpötilasta ja paineesta. (Haselbach 1971, 28–29.)  

Aistien harjoittaminen on läheisesti yhteydessä muistin kehittämiseen. Haselbach (1971, 29) 

esittää, että tanssikasvatuksen tavoitteena on parantaa visuaalisen, motorisen ja akustisen 

muistin kehitystä. Muistia voi kehittää erilaisilla liikesarjoilla, joiden muistamista auttavat 

musiikissa esiintyvät vihjeet ja impulssit, kuten dynamiikat, tauot tai aksentit. Liikesarjojen 

opettelua voi auttaa myös visuaalisia apuvälineitä, kuten symbolein merkattuja kylttejä 

käyttäen. Näin sekä visuaalinen, motorinen että akustinen puoli ovat käytössä opetuksen 

suunnittelussa. Myös liikkeen herättämät fyysiset tuntemukset sekä liikkeen suhde 

ympäröivään tilaan voivat olla apuna liikesarjojen opettelussa (Haselbach 1971, 29–30).   

Lapset parantavat tanssikasvatuksen avulla myös kielellisiä valmiuksiaan. Tanssikasvatukseen 

liittyvä käsitteistö pitäisi tulla lapselle tutuksi itsenäisen toiminnan kautta eli niin, että lapsi 

pääse itse kokemaan sen, miltä tuntuu toimia tietyllä tavalla. (Haselbach 1971, 32.) Käsitteitä 

voivat Haselbachin (1971, 32) mukaan olla esimerkiksi:  

• yhdessä, yksin, vastakkain toisen kanssa, perätysten 

• oikea, vasen, alas, ylös, läpi, yli 

• rivi, kaari, jono 

• kovaa, hiljaa, kevyesti, voimakkaasti  

• kävellen, juosten, kiiruhtaen, liukuen, huojuen 

Useat näistä käsitteistä voidaan myöhemmin myös siirtää suoraan musiikkiin. Näitä ovat 

esimerkiksi tempoon ja dynamiikkaan liittyvät käsitteet. Kun lapsi oppii ensin esimerkiksi 

itsenäisesti liikkumaan voimakkaasti tai kevyesti, on tämä toiminta helpompi käsittää myös 

musiikissa. Tämä voi auttaa hahmottamaan ja erottamaan musiikin dynamiikkaa kuuntelussa 

tai musiikkia itse soittaessa tai laulaessa.  

Tanssikasvatuksen tavoitteet voidaan jakaa myös eri tasoisiksi. Tasot jakautuvat kolmeen 

luokkaan, joita ovat yleiset tavoitteet, persoonallisuuden osa-alueiden tavoitteet sekä 

sisältöalueiden tavoitteet. Yleiset tavoitteet ovat pitkällä aikavälillä tapahtuvia vaikeammin 

havaittavia tavoitteita, jotka liittyvät oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. 
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Esimerkiksi oppilaan uteliaisuuden tukeminen on yksi tanssikasvatuksen yleisistä tavoitteista. 

Nämä tavoitteet voivat siis ohjata sisältöjen ja menetelmien valintaa, mutta tanssikasvatus ei 

voi toteuttaa niitä yksin, sillä sen tehtävä on niiden tukeminen. (Anttila 1994, 18B.) 

Toinen tanssikasvatuksen tavoitteiden kolmesta jaottelusta on persoonallisuuden osa-alueiden 

tavoitteet. Ne toteutuvat keskipitkällä aikavälillä. Persoonallisuuden osa-alueiden tavoitteet on 

helpompi havaita ja niihin pyritään vaikuttamaan konkreettisen toiminnan avulla. Tämä 

tavoitekokonaisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Psykomotorinen alue vastaa fyysisen 

suorituskyvyn parantamisesta eli esimerkiksi koordinaatiokyvyn ja tasapainoaistin 

kehittämisestä. Psykomotorinen alue vastaa myös aistimusten yhdentymisestä eli sensorisesta 

integraatiosta. Toinen eli sosiaalis-emotionaalinen alue vastaa nimensä mukaisesti esimerkiksi 

minäkäsityksen ja itseluottamuksen tukemisesta, luovuudesta sekä sosiaalisista taidoista. 

Viimeinen kolmesta osa-alueesta on kognitiivinen alue, joka käsittää esimerkiksi 

oppimisvalmiuksien sekä luovan ajattelun kehittämisen. (Anttila 1994, 18B–19A.) 

Sisältöalueiden tavoitteet ovat jaottelun kolmas taso, jotka ovat välittömiä tavoitteita, joihin 

pyritään jokaiselle tunnilla. Ne vaikuttavat siis voimakkaasti opetuksen sisältöön. (Anttila 

1994, 19A.) Jotta sisältöalueita voidaan jäsentää, täytyy ymmärtää liikeanalyysin kolmijako, 

keho, tila sekä dynamiikka, jotka Anttila (1994, 32A) jaottelee vielä tarkemmin viiteen 

sisältöalueeseen, joita ovat keho, kehon toiminta, tila, dynamiikka sekä sosiaaliset suhteet. 

Sisältöalueiden tehtävänä on ohjata opetusta. Ne varmistavat, että opetus on monipuolista ja 

että erilaiset tavoitteet sisältyvät opetukseen. (Anttila 1994, 32B.) 

Näiden tanssikasvatuksen tavoitteiden tiedostaminen voi auttaa opettajaa opetuksen 

suunnittelussa ja antaa uusia ideoita toimintatapoihin ja siihen, mitä painottaa milloinkin 

opetuksessaan. Tavoitteet auttavat varmasti myös havainnoimaan ja arvioimaan omaa 

opetustaan ja antamaan opettajalle itselleen esimerkiksi pidemmän tai lyhyemmän aikavälin 

tavoitteita opetuksen toteutuksessa ja suunnittelussa. Tavoitekokonaisuudet auttavat näkemään 

sen, kuinka monipuolista opetus voi tunneilla parhaimmillaan olla. 
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4.4  Tanssikasvatusta käytännössä 

Tanssikasvatuksen toteutuksessa on erityisen tärkeää turvallisen ilmapiirin aikaansaaminen. 

Tämä on usein pitkäaikainen prosessi. Juntunen (2010b, 254) tuo esiin huomion siitä, että 

liikkuminen musiikin mukana voi olla vaivaannuttavaa ja itsensä paljastaminen liikkumalla voi 

aiheuttaa ahdistusta. Turvallisuuden tunnetta ja hyvää ilmapiiriä voi edistää tanssitunnin 

käyttäytymisohjeiden luomisella ja opettajan huolehtimisella siinä, että sääntöjä noudatetaan 

(Asanti, Nirhamo & Tuominen 1995, 12). Rauhoittumista, keskittymistä sekä kontaktin 

luomista muihin voidaan auttaa aloittamalla tunti kontaktiharjoituksella, joka auttaa 

suuntaamaan huomiota omaan kehoon, muihin oppilaisiin sekä opettajaan (Anttila 1994, 57B).  

Koska oppilaat ovat usein hyvin energisiä tuntien aluksi ja varsinkin, jos tunti toteutetaan 

houkuttelevan suuressa salissa, olisi Anttilan (1994, 57B) mielestä hyödyllistä antaa oppilaiden 

purkaa energiaansa liikkumalla vapaasti tilassa, kuitenkin niin, että toiminta on suunniteltua ja 

tarkoituksellista eli fyysistä lämmittelyä sekä virittäytymistä luovaan prosessiin.  

Tanssitunneilla voidaan rikkoa ainerajoja hyödyntämällä tunnin suunnittelussa esimerkiksi 

kuvia tai tekstejä yhdistämällä niitä tanssiin. Myös taustamusiikki voidaan tuottaa itse 

oppilaiden toimesta soittaen tai laulaen. Musiikin valinnassa kannattaa kuitenkin huomioida 

se, ettei musiikki ole liian vaikeasti seurattavaa. (Asanti ym. 1995, 13.) Ajankohtaa, jossa 

musiikki otetaan mukaan toimintaan kannattaa myös harkita, sillä musiikin tuomien 

elementtien kuunteleminen vaatii keskittymistä ja voi siksi viedä huomiota pois liikkeen 

aiheuttamilta aistimuksilta (Anttila 1994, 27A). 

Tanssitunnilla olisi hyvä olla alun kontaktiharjoituksen ja lämmittelyharjoituksen lisäksi myös 

esimerkiksi yksilöharjoitus, jossa harjoitellaan keskittymään omaan kehoon ja sen toimintaan, 

pari- ja ryhmätyöskentelyä, jossa syvennetään oppimista, mielikuva- ja musiikkiharjoitus, jossa 

sovelletaan opittua ja harjoitetaan kokonaisvaltaista ilmaisua sekä lopetusharjoitus, jossa 

rauhoitutaan sekä annetaan palautetta tunnista. Koska ei ole olemassa yhtä oikeaa 

toimintatapaa tanssitunnin suunnitteluun, on tärkeintä, että opettaja tiedostaa tavoitteensa ja 

suunnittelee tunnista tasapainoisen kokonaisuuden. (Anttila 1994, 58B.) 
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4.5  Tanssin arvioinnista 

Juntunen (2002) huomauttaa, että tanssinopetuksessa on tärkeää suoda oppilaille aikaa 

kokemuksiensa reflektointiin, sillä omien tuntemuksiensa muistelu, ajattelu ja ilmaisu 

sanallisesti tehtävien jälkeen vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä. Se vahvistaa myös 

henkilökohtaista kokemusta tekemisestä eli sitä, että oppilas tiedostaa itse olevansa tekemisen 

kohteena. Tunneperäisiä kokemuksia ei silti koskaan ole mahdollista muuttaa täysin 

sanallisiksi. Joskus tämä ei ole lainkaan mahdollista. Ilman sanallistakin reflektiota keho 

kuitenkin muistaa ja heijastaa aikaisempien kokemuksiensa kehollisia tuntemuksia uusiin 

tilanteisiin, koska liikkuessa mieli on tietoisesti läsnä. (Juntunen 2002, 75, 79.) 

Itsereflektointi voi kuitenkin olla haastavaa. Nuoremmille oppilaille voi tuottaa vaikeuksia 

käsitteellistää ja verbalisoida kokemuksiaan (Anttila 1994, 25A). Yksi vaihtoehto voi olla 

projektiivisten menetelmien käyttö. Oppilaat voivat esimerkiksi piirtäen tai luovaa 

kirjoittamista käyttäen esittää sen, mitä he ovat tanssitunneilla kokeneet. Näin ollen oppilaat 

antavat myös opettajalle palautetta opetuksesta.  (Anttila 1994, 70A.) 

Haselbach (1971) muistuttaa, että tanssikasvatuksen tarkoituksena on kasvattaa kriittiseen 

ajatteluun. Lasten tulisi oppia arvioimaan ja tarkastelemaan toimintaansa –  liikkumista tai 

tanssia – omien kokemustensa kautta objektiivisten normien mukaisesti, joita voivat olla 

esimerkiksi itsevarmuus esiintymisessä, runsas inspiraatio ja oivallukset, kyky eläytyä 

musiikkiin, eläväiset dynamiikat, rytminen tarkkuus tai ryhmään mukautuminen, eikä niinkään 

sen perusteella, onko jokin “kaunista” tai “rumaa”. (Haselbach 1971, 32.) Tavoitteena on siis 

se, että tanssia tai liikettä ei arvioida vain sen perusteella, miltä se visuaalisesti näyttää.   

Tanssin ja musiikkiliikunnan keinoin voidaan aktivoida lasta myös musiikin kuuntelijana ja 

kiinnittää huomiota musiikin eri elementtien, kuten rytmin tai dynamiikan kuuntelemiseen ja 

samalla näiden elementtien tuottamiseen ja kokemiseen itsenäisesti. Säännölliset itsearvioinnit 

voivat kannustaa oppilaita suuntaamaan ajatteluaan ja itsearviointiaan monipuolisten 

objektiivisten normien mukaisesti. Näin ollen arviointi on syvällisempää ja sitä voidaan 

suunnata ja rohkaista myös vertaisarvioinnin muotoon, jolloin oppilaat oppivat paljon myös 

toistensa tekemistä seuraamalla. Laajempi oman toiminnan tarkkailu rikastaa myös oppilaiden 

itsetuntemusta ja parantaa käsitystä siitä, missä olen hyvä ja missä tarvitsen enemmän 

harjoitusta. Näin opitaan havainnoimaan omaa toimintaa ja suhtautumaan tekemisiin 

objektiivisesti kehitettävinä asioina sen sijaan, että liikaa painoa asetettaisiin esimerkiksi 

luontaisen lahjakkuuden varaan.   
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Kun nämä objektiiviset normit ovat käytössä, huomataan myös se, että oppilailla on olla 

erilaisia vahvuusalueita. Joku on rytmisesti erittäin tarkka, toiselle taas musiikkiin eläytyminen 

on luontaista. Tämä suo oppilaille monipuolisesti onnistumisen kokemuksia eri asioissa. 

Tanssikasvatuksen keinoin näitä eri osa-alueita voidaan vahvistaa ja kehittää 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mikä taas voi helpottaa muita musiikillisia toimintoja, 

kuten soittamista tai laulamista. Juntunen (2010b, 249) toteaakin, että soiton tai laulun 

opiskelussa kehollisesta aistimisesta ja toisen ihmisen liikkeille herkistymisestä on paljon apua.  

Opettajan palaute oppilaille on hyvin tärkeää ja sitä tulisi antaa mahdollisimman paljon. Olisi 

suotavaa, että jokainen oppilas saisi oppitunnilla edes kerran jonkin henkilökohtaisen ja 

positiivisen palautteen, joka voi olla esimerkiksi hymy, kosketus tai kannustava sana. (Asanti 

ym. 1995, 14.) Pienellä huomionosoituksella voi olla oppilaalle hyvinkin suuri merkitys. 

Samalla se myös haastaa opettajaa itseään ja suuntaa huomiota oppilaiden tekemiseen ja 

kehitykseen. 

Anttila (1994) muistuttaa vielä, että tanssinopetuksessa opettajan tulisi pyrkiä tekemään 

arvioinnissaan mahdollisimman tarkkoja havaintoja myös oppilaiden liikekielestä ja 

sanattomista viesteistä. Ryhmän sisäiset suhteet ja ilmapiiri ovat tärkeitä havainnoin kohteita, 

jotta niitä voi ohjata oikeaan suuntaan. Oppilaiden toimintaa voi arvioida tarkkailemalla 

kehityksestä myös kehontuntemusta eli kehonhallintaa, omaperäisyyttä eli liikemateriaalin 

vaihtelevuutta, innostuneisuutta, keskittymistä, pitkäjänteisyyttä, itseluottamusta sekä 

yhteistyökykyä. (Anttila 1994, 70A–70B.) 
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5 DALCROZE-RYTMIIKKA 

Juntunen (2010a) määrittelee Dalcroze-rytmiikan prosessiksi, joka korostaa oppimisen 

kehollisuutta oppilaan musiikaalisuuden kehittämisessä. Émile Jaques-Dalcroze kehitti 

Dalcroze-rytmiikan yhdistääkseen musiikin ja liikkeen musiikinopetuksessa. (Juntunen 2010a, 

18.) Dalcroze-rytmiikassa musiikin sisäinen mieltäminen tapahtuu liikkumalla ja liikunta 

toteutuu neljän peruselementin (tila, aika, voima ja muoto) puitteissa (Hongisto-Åberg, 

Lindberg-Piiroinen & Mäkinen 1994, 155).  Dalcroze-rytmiikasta voidaan käyttää myös 

nimitystä Jaques-Dalcroze-metodi. Englannissa ja Yhdysvalloissa metodi tunnetaan nimellä 

Eurhythmics. (Viitaila-Pulkkinen 1994, 195.) 

Viitaila-Pulkkinen (1994, 195) esittelee Jaques-Dalcroze-metodin jaottelun kolmeen 

pääalueeseen, joita ovat rytmiikka, säveltapailu sekä improvisointi. Usein näiden kolmen osa-

alueen ja erilaisten harjoitusten integroinnin toteutuksen tarkoituksena on tutustua johonkin 

musiikilliseen ilmiöön (Juntunen 2010b, 246). Rytmiikkaan kuuluu keskeisesti käsite 

kinestesia. Ihmisen liikkuessa kokemus liikkeestä siirtyy aivoihin ja palautuu sieltä takaisin 

kehoon muuttuen tietoiseksi palautteeksi. Tavoitteena on kehon liikkeiden automaattisuus, 

jotta liikkumiseen voi alkaa yhdistellä muuta musiikillista toimintaa. Näin kehittyvät 

esimerkiksi musiikillinen muisti ja luovuus. (Viitaila-Pulkkinen 1994, 195.) 

Juntunen (2010b, 248) esittää, että kinesteettisessä oppimisessa merkittävää on oppilaan 

kinesteettisen mielikuvituksen herättäminen. Liike kuvitellaan mielessä ennen sen 

toteuttamista tai toteuttamisen jälkeen, niin että se aktivoituu uudelleen. Harjoituksen myötä 

liikesuorituksen kuvittelu mielessä ennen toimintaa tai sen jälkeen muuttuu tarkemmaksi ja 

kun toteutustavat on mahdollisimman monipuolisia ja erilaisia, toimintaan liittyvät mielikuvat 

lisääntyvät. Mielikuvat sisältävät monilla eri aistialueilla muodostuneita havaintoja, vaikka ne 

usein keskittyvätkin yhteen tiettyyn aistialueeseen. (Juntunen 2010b, 248.) 

Kehon liikkeiden muututtua automaattisemmiksi rytmiikkaan voidaan tuoda lisäksi puhe- ja 

lauluääni, jotka tässä yhteydessä tarkoittavat säveltapailua. Metodin kolmas jaottelu on 

improvisointi, jonka tavoitteena on tuottaa musiikkia spontaanisti ja kekseliäästi käyttäen 

apuna esimerkiksi liikettä, laulua, puhetta sekä soittimia. Ensimmäisinä instrumentteina 

toimivat kuitenkin vain korva ja oma keho. Varsinainen äänen tuottaminen laulaen tai soittaen 

tulee mukaan myöhemmin improvisaatiossa, joka voi hyödyntää oppimiskokemuksen 

rakentumista esimerkiksi siirtymällä musiikkiin ja liikkeeseen tarinan kautta. (Viitaila-

Pulkkinen 1994, 196.) Improvisaatiossa soittaen, liikkuen tai laulaen keskeistä on erityisesti 
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läsnäoleminen hetkessä, spontaani reaktio ja ilmaisu sekä kuuntelun, toiminnan ja ajattelun 

yhteispeli (Juntunen 2010b, 252).  

Dalcroze-rytmiikassa musiikillista ilmiötä voidaan lähestyä joko ohjattujen kehollisten 

liikeharjoitusten avulla tai niin, että musiikillinen ilmiö on oppilaan henkilökohtaisen 

kehollisen tutkimuksen välineenä. Kun musiikillisen ilmiön opettelua lähestytään ohjattujen 

liikeharjoitusten kautta, joilla pyritään luomaan yhteys päivittäisten liiketoimintojen ja 

musiikillisen ilmiön välille, on usein tavoitteena opettaa oppilas ymmärtämään musiikillinen 

ilmiö esimerkiksi nuoteista lukien. Näin kehon liikkeestä abstraktoitu toiminta on fyysinen 

metafora, joka luo yhteyden konkreettisen toiminnan eli liikkeen ja abstraktisen musiikillisen 

ilmiön välille. (Juntunen 2010b, 250.) 

Toisessa tapauksessa musiikillinen toiminta on oppilaan henkilökohtaisen tutkimuksen 

välineenä. Tällöin on tarkoituksena saada oppilaat liikkumaan itsenäisesti, spontaanisti ja 

ilmaisemaan liikkuen sen, mitä he kuulevat musiikissa. Liikkuminen auttaa oppilaita 

kuuntelemaan musiikkia sekä havaitsemaan ja käsittelemään siihen liittyviä ilmiöitä. Näin 

kuunteleminen, aistiminen, liikkuminen ja ymmärtäminen myötäilevät toisiaan, sillä ne ovat 

samaan aikaan sekä irrallisia että toisiinsa vaikuttavia toimintoja. (Juntunen 2010b, 250–251.) 

Voisi siis sanoa, että liikkuminen rikastaa oppilaiden havainnointia musiikista sekä auttaa heitä 

kasvattamaan kapasiteettiaan esimerkiksi musiikin kuuntelijana. Liikkuminen ikään kuin avaa 

oppilaiden aisteja kuulemaan musiikkia paremmin, monipuolisemmin ja syvällisemmin.  

Juntunen (2010b, 251) mainitseekin Dalcroze-rytmiikan tavoitteeksi oppilaan kuuntelukyvyn 

parantamisen eli kehon tehtävän vahvistaa kuuntelukokemusta ja konkretisoida sitä. Kehon 

tehtävä kuuntelukokemuksen jäsentäjänä voi olla esimerkiksi liikkeen käyttö kuuntelun aikana. 

Opettajan antamiin tehtäviin voidaan vastata liikkeellä. Opettaja soittaa duuri- ja 

mollikolmisointuja. Kun oppilaat kuulevat duurikolmisoinnun, he avaavat käsivartensa sivulle 

ja mollikolmisoinnun kuullessaan laittavat käsivartensa ristiin. Näin ollen oppilaat saavat tukea 

toistensa vastauksista ja oppivat toisiltaan. Samalla opettaja näkee kaikkien vastaukset samaan 

aikaan. (Juntunen 2010b, 252.) 

Dalcroze-rytmiikassa rohkaistaan siis havainnoimaan toisten oppilaiden toimintaa sekä 

soveltamaan heidän ideoitaan. Yhteistoiminnallinen tehtävä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

ilman puhetta käyttäen vuorovaikutuksessa vain kehollista yhteistoimintaa. Tämänkaltainen 

toiminta voi olla ryhmän keskinäisten suhteiden kannalta jopa hyödyllisempää kuin asioiden 
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käsittely verbaalisesti. (Juntunen 2010b, 253–254.) Näin ollen myös ryhmäytyminen ja luokan 

tai ryhmän keskinäinen ilmapiiri voi kehittyä ja hyötyä kehollisista harjoituksista.  

Jaques-Dalcroze-metodi on lapsikeskeinen (Viitaila-Pulkkinen 1994, 195). Sen tarkoituksena 

on parantaa kehon ja mielen yhteyttä musiikillisessa toiminnassa, mutta samalla vahvistaa 

myös muita kuin oppilaan musiikillisia valmiuksia, kuten luovuutta, mielikuvitusta, ilmaisua, 

oppilaan itsetuntemusta, kokonaisvaltaista kehonhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja (Juntunen 

2010b, 246). Dalcroze-rytmiikan tavoitteet ovat siis monipuolisia ja hyvin samankaltaisia kuin 

tanssikasvatuksen tavoitteet, joita esittelin luvussa 4.3.   
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6 POHDINTA 

 

Tutkielmaa tehdessäni huomasin, kuinka monipuolisia tavoitteita erityisesti 

tanssikasvatukseen sisältyi ja mitä kaikkia kehityksen osa-alueita opetus voi parhaimmillaan 

koskettaa. Samalla esiin nousi ajatus myös opetuksen hienovaraisen suunnittelun tärkeydestä 

ja siitä, kuinka tärkeää vuorovaikutus ja joustavuus opettajan ja oppilaiden välillä itse 

tuntitilanteessa on. Anttila (1994, 53A) mainitseekin opetuksen luovaksi toiminnaksi, jossa on 

tärkeää kyetä tekemään nopeita päätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia vaihtelevissa tilanteissa. 

Opetuksen onnistumisen kannalta onkin erittäin tärkeää, että opettaja pystyy myös itse 

jatkuvasti arvioimaan itseään ja kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan. 

 

Opettajan ja oppilaiden välinen suhde on merkittävässä asemassa siinä, että oppiminen olisi 

innostavaa ja luokan ilmapiiri tuntuisi turvalliselta. Anttila (1994, 53B) määrittelee luovaan 

opettajuuteen kuuluvan ajatuksen suoruudesta ja rehellisyydestä verbaalisessa 

kommunikoinnissa. Positiivinen, rehellinen ja selkeä asenne opetukseen tuottaa myös 

samankaltaista kommunikointia, joka varmasti parantaa oppilaiden ja opettajan välistä 

vuorovaikutussuhdetta.  

 

Toinen merkittävä asia oppilaiden ja opettajan välisen vuorovaikutussuhteen lisäksi on 

oppilaiden keskinäisten suhteiden toimiminen ja tunne siitä, minkälainen olo ryhmässä on ja 

miltä työskentely siellä tuntuu. Koska musiikkiliikunnan ja tanssin työtavat herättävät 

voimakkaita ja vaihtelevia tunteita, nousee haasteeksi luoda turvallinen ympäristö, joka 

oikeasti on sellainen eikä jää vain kauniiksi lauseeksi tai toteutumattomaksi tavoitteeksi. Siksi 

konkreettiset toimintatavat, jotka kulkevat kohti tätä tavoitetta, ovat tärkeitä. Tässä korostuukin 

taas opetuksen huolellinen suunnittelu ja joustava, ryhmälähtöinen toteutus sekä kärsivällisyys 

näissä pitkän aikavälin tavoitteissa, joita kohti kuitenkin pyritään määrätietoisesti lyhyen 

aikavälin tavoitteilla. 

 

Toimintatapojen suunnittelu oppilaiden kehityksen mukaan auttaa varmasti myös kokemaan 

opetuksen motivoivana ja mielekkäänä. Opettajan tulisi luoda tilanne, jossa myös oppilaan 

suhde musiikkiin varmistuu oppilaiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden lisäksi (Juntunen 

ym. 2010a, 13). Pienemmillä oppilailla leikkilähtöisyys ja runsas mielikuvituksen käyttö 

helpottavat omaksumaan tavoitteita ja suhdetta musiikkiin. Oppilaiden kehittyessä 
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toimintatavat olisi hyvä pitää oppilaiden “tasalla”, jotta oppiminen tuntuisi yhä mielekkäältä. 

Opetus saattaa usein helpommin toteutua silloin, kun opettaja tuntee ryhmänsä hyvin ja 

pidemmältä aikaväliltä. Esimerkiksi juuri toimintatapojen merkitystä tanssissa ja 

musiikkiliikunnassa, sekä oppilaiden kehityksen ja kasvun mukana tapahtuvaa työtapojen 

muutosta voisi hyvin käsitellä mahdollisessa jatkotutkimuksessa.  

 

Tanssikasvatus ja musiikkiliikunta voivat siis hyvin suunniteltuina ja toteutettuina työtapoina 

tuoda paljon uusia ulottuvuuksia opetukseen. Ainakin ne tarjoavat vaihtoehtoja kehollisempaan 

ja liikunnallisempaan toimintaan, joka voi monille oppilaille tuoda vaihtelua ja piristystä 

koulupäivään. Monipuolisuus opetuksen toimintatavoissa ei varmasti koskaan ole ainakaan 

haitaksi.  
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