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Tanssi on kulttuuria ja taidetta. Samalla se on
kokonaisvaltaista, fyysistä toimintaa. Tanssi voi
tukea jokaisen peruskoulun oppilaan oppimista, fyysistä aktiivisuutta, kulttuurista osallisuutta ja valmiutta ilmaista itseään monipuolisesti.
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POLICY BRIEF

Toimenpidesuositus Opetus
hallitukselle, opettajille, opettajan
kouluttajille, rehtoreille, kunnille
ja poliittisille päättäjille

T

anssi on suosittu vapaa-ajan harrastus ja liikuntalaji. Tanssin oppilasmäärät taiteen perusopetuksessa ovat toiseksi suurimmat. Koululaisten keskuudessa kiinnostus tanssin ja luovan liikkumisen tapoihin on
laajaa.1 Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia osallistua tanssiin koulun ulkopuolella. Koko ikäluokan tavoittavan koulun
tehtävä on vähentää tätä eriarvoisuutta.
Koulun perusopetuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan
aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa
onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Tavoitteena on myös,
että oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin, esiintymään eri
tilanteissa ja käyttämään liikettä vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa.
Perusopetuksessa ”oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan
omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja
ideoiden ilmaisemiseen.”2 Kehollisuus ja aistit ovat keskeinen osa perusopetusta ohjaavaa oppimiskäsitystä.
Kehollisuus on yhä laajemmin tunnistettu kokonaisvaltaisen oppimisen perusta. Ihmisen tietoisuuden ja ajattelun kehitys perustuu eri
aistikanavien välittämille aistimuksille, havainnoille ja kokemuksille ympäröivästä maailmasta.3 Liikkuminen tuottaa monipuolista aistitietoa ja
havaintoja ympäristöstä. Se tuottaa myös kinesteettisiä kokemuksia, jotka
vahvistavat yksilön toimijuutta.4 Lisääntynyt tutkimustieto on osaltaan
johtanut siihen, että fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden merkitys oppimiselle on huomioitu vuonna 2016 käyttöön otetuissa valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Liikkeen
kautta oppiminen ja toiminnallinen pedagogiikka ovatkin keskeisiä teemoja perusopetuksen menetelmällisessä uudistamisessa.
Vaikka toiminnallinen pedagogiikka ja liikkeen kautta oppiminen esiintyvät yhä useammin koulun uudistamisen yhteydessä, ei näkemys oppimisen kehollisesta perustasta ja tanssista kehollisen oppimisen erityisenä
muotona ole vielä jalkautunut laajasti koulun pedagogisiin käytäntöihin.
Tanssilla on merkittävät ja suurelta osin vielä käyttämättömät mahdollisuudet toiminnallisen pedagogiikan ja kehollisen oppimisen kehittämisessä. Tanssi voi tukea jokaisen oppilaan oppimista, fyysistä aktiivisuutta,
kulttuurista osallisuutta ja valmiutta ilmaista itseään monipuolisesti.
Tässä toimenpidesuosituksessa esitämme, miten koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa voidaan uudistaa huomioiden kokonaisvaltainen
kehollisuus ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet. Esitämme seuraavia
toimenpiteitä tanssin hyödyntämiseksi perusopetuksessa:
·· Tanssia integroidaan eri oppiaineiden opetukseen
·· Tanssia käytetään alkuopetuksessa ja perusopetuksen nivelvaiheissa
oppimisvalmiuksien, ryhmäytymisen ja erityisopetuksen tukena
·· Tanssia käytetään oppituntien lomassa liikunnallisina tuokioina
·· Tanssia järjestetään koulun tiloissa kerho- ja harrastustoimintana
yhteistyössä muun muassa taiteen perusopetuksen kanssa
·· Tanssia tuodaan entistä enemmän koulujen arkeen ja juhliin erilaisten tapahtumien osana
·· Tanssin muotoja ja kulttuurista merkitystä käsitellään muun muassa
vanhempainilloissa, tavoitteena vähentää ennakkoluuloja, jotka liittyvät esimerkiksi uskonnollisiin näkemyksiin
Edellä mainittujen pedagogisten ratkaisujen tueksi tarvitaan
opettajien pedagogisten valmiuksien kehittämistoimenpiteitä:

1 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2012, 34; Husu, Paronen, Suni & Vasankari 2011, 21; Valtakunnallinen koululaiskysely 2016
2 Opetushallitus 2014, 21
3 Mm. Anttila 2013; Johnson 2008; Thelen 2008
4 Haywood & Getchell 2009; Rouhiainen 2011
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·· Liitetään luokanopettajien ja taideaineiden opettajankoulutukseen
mahdollisuus suorittaa tanssin sivuaineopinnot
·· Luodaan opettajien täydennyskoulutusohjelma, joka antaa opettajille
perusvalmiudet integroida tanssia eri oppiaineiden opetukseen ja
käyttää tanssia oppimisvalmiuksien ja ryhmäytymisen tukena
·· Vahvistetaan entisestään tanssin, kehollisuuden ja kehollisen ilmaisun osuutta liikunnanopettajien koulutuksessa
·· Laaditaan erityisesti koulujen rehtoreille suunnattu tietopaketti tanssin pedagogisista mahdollisuuksista
·· Laaditaan tanssinopetuksen tueksi oppimateriaalia
Ongelma

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on hälyttävän alhaisella tasolla.5
Fyysinen aktiivisuus vähenee jo kouluaikana: alakoululaisista alle puolet
ja yläkoululaisista vain viidennes liikkuu vähimmäissuosituksen mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Keskimäärin kolmannes päivän kaikesta
reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana. Vähän liikkuvilla lapsilla osuus on vielä suurempi, yli 40 prosenttia. Koulupäivän aikaisella liikunnalla näyttäisi olevan erityisen suuri merkitys vähän liikkuvien lasten
kokonaisaktiivisuudelle.6
Vähäisen liikkumisen epäsuotuisat vaikutukset kokonaisvaltaiseen
terveyteen ja hyvinvointiin ovat kiistattomat.7 Valtakunnallisen selvityksen mukaan kokemus heikosta liikunnallisesta pätevyydestä on eräs
liikunta-aktiivisuutta vähentävä tekijä.8 Liikuntasuoritusten arviointi,
vertailu ja kilpailullisuus tuottaa monelle kielteisiä kokemuksia.9 Digitaalisen viihteen ja sosiaalisen median parissa vietetyn ajan lisääntyminen
vähentää fyysistä aktiivisuutta ja lisää istumista. Epäergonominen kehonkäyttö on erityisen ongelmallista kasvuikäisille.
Kun koululaisten fyysinen aktiivisuus vähentyy, on toiminnallisen
koulukulttuurin kehittäminen entistä tärkeämpää. Kehollisessa ilmaisussa ja tanssissa fyysinen aktiivisuus yhdistyy tunteisiin, vuorovaikutukseen
ja kulttuuriseen osallisuuteen, ja siten sen yhteys kokonaisvaltaiseen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin koulun kontekstissa on moniulotteinen. Tähän perustuen tanssi voi toimia tukena myös lasten ja nuorten
mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä.
Tanssi kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Se on itsenäinen taidemuoto
ja suosittu vapaa-ajan harrastus. Tanssiin liittyy kuitenkin myös ennakkoluuloja ja kielteisiä käsityksiä, esimerkiksi tiettyjen uskonnollisten näkemysten mukaisesti. Vanhempien mieltymykset, kulttuuriset käsitykset
ja yhdenmukaisuuden paine suuntaavat lasten ja nuorten harrastusvalintoja. Alueellinen ja sosioekonominen eriarvoisuus sekä perheiden kulttuurinen pääoma tuottavat niin ikään voimakkaita jakolinjoja suhteessa
siihen, miten suomalaiset lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaansa.10
Kulttuuriset käsitykset ovat hidastaneet tanssin kasvatuksellisen potentiaalin todentumista. Toiminnallista pedagogiikkaa onkin syytä kehittää
tutkimustietoon perustuen.
Tanssi tukee kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisvalmiuksia

Nelivuotinen ”Koko koulu tanssii!” -hanke ja siihen liittyvä tutkimus
vahvisti käsitystä, jonka mukaan opetussuunnitelmaan integroitu tanssinopetus tukee luontevaa suhtautumista keholliseen ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja esiintymiseen. Yhteisöllinen kehollinen ilmaisu ja toiminta riisuu oppilailta estoja, ennakkoluuloja ja pelkoja omaa kehollista
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ilmaisua ja esiintymistä kohtaan. Esiintyminen tulee mahdolliseksi, kun
itseluottamus kehittyy, toisaalta esiintyminen kehittää itseluottamusta
edelleen.11 On ilmeistä, että laadukkaalla tanssinopetuksella on suuret
mahdollisuudet tukea kouluviihtyvyyttä ja ns. keskeisten kyvykkyyksien
(central capabilities) rakentumista.12
ArtsEqual-hankkeen tanssipedagogisissa interventioissa on havaittu
tanssin rakentavan vuorovaikutusta, yhteishenkeä ja voimaantumista
ryhmissä, joissa oppilailla ei ole yhteistä puhuttua kieltä.13 Myös alku- ja
erityisopetuksen ryhmissä tanssi on edistänyt ryhmäytymistä merkittävästi. On selvää, että osallisuuden ja onnistumisen kokemukset tukevat
kouluviihtyvyyttä ja myönteistä suhdetta oppimiseen. Tämä puolestaan
ennaltaehkäisee koulukyynisyyden kehittymistä sekä nuoruusiän syrjäytymiskehitystä. Tanssipedagogiikan ammattilaisten ohjauksessa oppilaat
ovat saaneet mahdollisuuden itseilmaisuun turvallisessa ilmapiirissä.
Opettajien havaintojen mukaan kehollinen ilmaisu ryhmässä vahvistaa
itsevarmuutta ja me-henkeä.14
Kansainväliset tutkimukset vahvistavat käsitystä tanssin yhteydestä muun muassa sosiaaliseen kognition ja empatiakyvyn kehitykseen.15 Nämä kyvyt ovat merkittäviä erityisesti kouluviihtyvyyden,
erilaisuuden hyväksymisen ja kiusaamisen ehkäisemisen näkökulmista.
Ennaltaehkäisevä toiminta on myös taloudellisesti järkevämpää kuin
nuoruusajan ongelmien ja syrjäytymisen korjaaminen.16
Tutkimusten mukaan liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Tiedollista toimintaa näyttäisivät edistävän parhaiten haastavat,
motorisia taitoja kehittävät liikuntamuodot, kuten tanssi.17 Erityisesti oppitunnin aikana pidetty liikunnallinen tuokio ja opetukseen integroitu
liikkuminen vaikuttavat myönteisesti oppimistuloksiin.18 Liikkuminen
edistää myös tiedollista toimintaa, erityisesti toiminnanohjausta, kuten
käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyä, työmuistia ja kognitiivista joustavuutta, ja näyttäisi vaikuttavan positiivisesti myös tarkkaavaisuuteen,
tehtäviin keskittymiseen ja oppitunteihin osallistumiseen.19
Nykyaikainen aivotutkimus on tuottanut uutta ymmärrystä tanssimisen yhteydestä aivojen kehitykseen. Tuoreen väitöstutkimuksen20 mukaan
tanssijoilla havaittiin muun muassa tunteisiin ja muistiin liittyvien prosessien vahvistumista. Tällaiset prosessit ovat keskeisissä asemissa henkilökohtaisissa muistoissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Aivotutkimuksenkin
näkökulmasta tanssin potentiaali on siis merkittävä. ArtsEqual-konsortion
tutkimus perustuu kuitenkin käsitykseen itseisarvoisten ja välineellisten
vaikutusten yhteen kietoutumisesta ihmisen kehityksessä ja oppimisessa.
Niin välittömien kuin välillistenkin vaikutusten edellytyksenä on joka tapauksessa korkeatasoinen pedagogiikka ja oppijan kokemusten laatu.
Tanssilajeja ja -kulttuureja on lukuisia. Tanssi voi tarjota myös kilpailua
ja haasteita, mutta yleisesti tanssi voidaan nähdä luovana, mielihyvää ja
hyvinvointia tuottavana toimintana. Moni lapsi ja nuori, joka kokee suorituskeskeisen liikunnan vastenmielisenä, nauttii vapaammasta liikkumisesta, kuten tanssista.21 Tanssi voi tukea erityisesti sellaisten oppilaiden
oppimista, jotka oppivat parhaiten kinesteettisen ja luovan kokemuksen
kautta. Se voi tarjota onnistumisen kokemuksia oppilaille, jotka muuten
kokevat akateemisen opiskelun ja siihen liittyvät sosiaaliset tilanteet haastavina. Tanssin integroiminen inklusiiviseen oppimisympäristöön voi

auttaa kohtaamaan erityistä
Moni lapsi ja nuori, joka kokee
tukea tarvitsevien oppilaiden
suorituskeskeisen liikunnan
tarpeita. Tutkimustiedon mu- vastenmielisenä, nauttii vapaammasta
kaan tanssin sisällyttäminen
liikkumisesta, kuten tanssista.
perusopetukseen tukee niiden
Tanssi voi vahvistaa lasten ja
lasten akateemisten taitojen
nuorten tasa-arvoista mahdollisuutta
kehittymistä, joilla esiintyy
osallistua kulttuuriin ja taiteeseen.
esimerkiksi autismin kirjon tai
tunne-elämän häiriöitä, oppimishäiriöitä ja kognitiivisia häiriöitä. Kaikkia
oppilaita yhdessä osallistava tanssinopetus voi myös auttaa oppilaita suhtautumaan omaan tai toisten erilaisuuteen avoimemmin ja luontevammin.22
Tanssilla on mahdollisuus tukea perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista monella tavoin. Tanssi
yhdistää oppilasryhmää, voimaannuttaa yksittäistä oppilasta ja luo toiminnallista koulukulttuuria. Yleisemmällä tasolla kysymys on kulttuurisesta osallisuudesta ja aktiivisesta toimijuudesta.
Tanssi yhdistää

Tanssi on usein ryhmätoimintaa, joka tuottaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Tanssiin liittyy kontakti toisiin ihmisiin ja yleisöön. Vaikka tanssi ei kuulu peruskoulun opetussuunnitelmaan itsenäisenä oppiaineena, on monia tapoja tuoda tanssi koulun arkeen ja juhlaan.
Uuden opetussuunnitelman ilmiöihin nojaava opetus, oppimisympäristöjen vaihteleminen ja erilaiset tavat oppia tukevat tätä ajatusta.
Tanssi vahvistaa

Tanssi on moniaistista sensomotorista toimintaa, joka kehittää kehontuntemusta ja koordinaatiokykyä monipuolisesti. Tanssi on tehokas tapa
pitää yllä ja kehittää liikkuvuutta ja muita fyysisiä ominaisuuksia. Kokemus omasta kehosta taitavana, vahvana, notkeana ja ketteränä tuottaa
mielihyvää ja vahvistaa itsetuntoa. Tanssiin liittyvä esiintymisen kokemus, nähdyksi tulemisen kokemus, tukee ilmaisukykyä, esiintymisvalmiuksia ja itsevarmuutta.
Tanssi avartaa

Tanssi on luovaa toimintaa, jossa jokainen voi tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Tanssin kautta kokemus omasta kehosta, sen yksilöllisistä rajoista ja mahdollisuuksista, voi vahvistua ja avartua. Tanssin
keinoin erilaiset, myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat saada
positiivisia kokemuksia oman kehon ehdoilla tapahtuvasta ilmaisusta ja
vuorovaikutuksesta.
Tanssi liikuttaa

Tanssi on fyysistä toimintaa, joka myös herättää tunteita ja tuottaa kokonaisvaltaisia kokemuksia. Tanssin avulla voi ilmaista sellaisiakin tunteita,
joita on vaikea ilmaista sanoin. Tanssi tuottaa iloa ja mielihyvää.

Tanssissa kehollisuus, aistit ja vuorovaikutus tuottavat kokonaisvaltaista oppimista.
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