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In my thesis I am researching for dancer’s motivation. In my thesis I introduce 
intrinsic and extrinsic motivation and thing affecting on motivation. I did three 
interviews according to my research. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytteessäni halusin tutkia tanssijan motivaatiota ja siihen vaikuttavia teki-

jöitä. Tutkin tanssijan sisäisiä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä suhteessa tanssijan 

ikään ja taitotasoon. Opinnäytetutkimusta varten valitsin kolme taitotasoltaan 

edistynyttä, eri tanssilajin harrastajaa, jotka vastasivat kyselyyn koskien omaa 

motivaatiotaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina.  

 

Erityisen kiinnostunut olin siitä, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat tanssijan moti-

vaatioon, ja milloin sisäinen motivaatio herää tai on vahvimmillaan ja mitkä teki-

jät siihen vaikuttavat. Olen myös kiinnostunut siitä kuinka tanssija itse kokee 

oman motivaationsa kehittymisen ja siihen vaikuttavat tekijät ja mitkä tekijät vai-

kuttavat motivaatioon eniten. 

 

Valitsin lajeiksi juuri baletin, kilpatanssin ja showtanssin, jottai saisin tutkimuk-

seen erilaiset harjoittelun ryhmämuodot; ryhmässä yksin (baletti), ryhmässä 

muiden kanssa (showtanssii) ja parin kanssa työskenteleminen (kilpatanssi). 

Olin kiinnostunut tietämään, millä tavalla ryhmä tai pari vaikuttaa tanssijan moti-

vaatioon. 

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat kaikki vuosina -95–96 –syntyneitä nai-

sia. Haastateltavina oli yksi baletin, showtanssin ja kilpatanssin harrastaja. 

Kaikki haastateltavat ovat harrastaneet yli kymmenen vuotta ja ovat taitotasol-

taan edistyneitä. 

 



 

 

 

2 MOTIVAATIO  

 

 

Motivaatio tarkoittaa toiminnan ärsykettä, joka saa ihmiset tavoittelemaan joko 

omia tai edustamansa yhteisön tavoitteita. (Jaakkola 2010, 177). Opinnäytettäni 

varten valitsin kolme tyttöä, joilla kaikilla on eri laji, koska halusin tutkia laji-

taustan, ryhmän ja parin vaikutusta motivaatioon. Balettia harjoitellaan 

ryhmässä yksin, ja työtä tehdään lähinnä oman kehon kanssa, showtanssija on 

yleensä osana samaa tai vaihtuvaa, isompaa tai pienempää ryhmää, kun taas 

kilpatanssija toimii aina parin kanssa yhdessä, parin ollessa sama yleensä 

useampia vuosia. 

 

Sisäisen ja ulkoisen motivaation määritelmissä löytyy eroavaisuuksia eri tutki-

joiden välillä. Tämä johtuu siitä, että eri tutkijat painottavat tutkimuksissaan eri 

asioita. Vaikka sisäisen ja ulkoisen motivaation määritelmät ovat sisällöltään eri-

laisia, ei niitä siltikään voida pitää täysin erillisinä, vaan ne mielletäänkin usein 

toisiaan täydentäviksi motivaation osiksi.  

 

Suoritusta/työpanosta säätelevät valmius ja motivaatio. Valmius 

vaikuttaa siihen, mitä yksilö osaa tehdä; motivaatio taas määrittää, 
mitä hän haluaa tehdä. Motivaation lisääminen parantaa niiden 
suoritustasoa, joilla on riittävät valmiudet suoriutua tehtävästä. Jos 

valmiudet ovat heikot, motivaation lisääminen ei johda parempiin 
tuloksiin (Peltonen & Ruohotie 1992, 22.) 
 

 

Robertsin (2001) mukaan toiminnan kannalta motivaatiolla on kaksi eri 

tavoitetta. Motivaatio antaa harjoittelulle energiaa, ja juuri tämän takia suuresti 

motivoitunut oppija viettää useita satoja tunteja harjoitellen tullakseen parem-

maksi. Jos oppijan tavoitteena on oppia uusi taito, motivaatio ohjaa häntä har-

joittelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Kun puhutaan motivaatiosta, on ky-

symys aina ”miksi?”. Motivaatio vaikuttaa harjoittelun pysyvyyteen, intensiteet-

tiin ja itse suoritukseen. Hyvin motivoitunut oppija pysyy toiminnassa pitempään 

ja intensiivisemmin, haastaa itseään enemmän ja valitsee vaikeampia harjoit-



 

 

teita ja näin myös suoriutuu paremmin kuin oppija jolla on vähäinen motivaatio. 

(Jaakkola 2010, 118). Urheilussa eniten käytetyt motivaation viitekehykset ovat 

sisäisen ja ulkoisen motivaation sekä tavoiteorientaation mallit. Sisäisen ja 

ulkoisen motivaation määritelmissä löytyy eroavaisuuksia eri tutkijoiden välillä. 

Tämä johtuu siitä, että eri tutkijat painottavat tutkimuksissaan eri asioita.  



 

 

 

3 SISÄINEN MOTIVAATIO 

 

 

Sisäinen motivaatio on yhteydessä korkeimman tason tarpeiden tyydytykseen, 

kuten itsensä toteuttamiseen. Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä että toimintaa 

harjoitetaan lähinnä siitä saatavan tyydytyksen vuoksi, eikä siitä saatavien palk-

kioiden tai seurauksien vuoksi. Sisäisesti motivoidun tekemisen palkitseminen 

ulkoisella tekijällä voi jopa vähentää henkilön motivaatiota. (Deci, Koestner & 

Ryan 1999). 

 

Sisäisessä motivaatiossa emotionaalinen lähestymistapa on sen tärkein 

lähtökohta. Emotionaalinen ilmapiiri aktivoi oppilaissa halun oppia, etsiä 

vastauksia ja tietoa, ja sitä kautta myös sisäinen motivaatio aktivoituu. Sisäinen 

motivaatio on riippuvainen emotionaalisesta tilasta, joka riippuu sosiaalisuude-

sta (Yli-Luoma 2003, 40.) ”Tyypillisiä sisäisesti motivoituneita toimia ovat leikki-

minen ja leikinomainen toiminta, etsiminen ja haasteellinen toiminta.” (Salmela-

Aro & Nurmi 2002, 41.)  

 

 

3.1. Autonomia, pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

(itsemääräämisteoria) 
 

Decin ja Ryanin (2000) mukaan:”Itsemääräämisteorian mukaan motivaatio il-

menee jatkumona, jonka toisessa päässä on motivaation puuttuminen ja tois-

essa päässä sisäinen motivaatio.” Nämä motivaatioluokat eroavat toisistaan 

autonomialtaan, siten että autonomia kasvaa jatkumolla edetessä motivaation 

puutteesta sisäiseen motivaatioon. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 151). 

 

Sisäisen motivaation kolme tärkeää elementtiä ovat autonomia, pätevyys ja 

sosiaalinen yhteenkuuluvuus. (Jaakkola 2010, 119.) Decin ja Ryanin (1985) 

mukaan näitä painottamalla näitä tekijöitä harjoittelussa voidaan lisätä oppilaan 



 

 

motivaatiota. Autonomia tarkoittaa ihmisen tunnetta siitä, että hänellä on 

mahdollisuus tehdä omaan toimintaansa liittyviä valintoja ja osallistua toimin-

taan koskevaan päätöksentekoon. (Jaakkola 2010, 119.) 

 

Harterin (1978) mukaan pätevyys tarkoittaa henkilön uskoa omien kykyjen riit-

tävyyteen tehtävän suorittamisessa. (Jaakkola 2010, 119). Kannustava palaute 

ja tanssijan omalle tasolle suunnatut harjoitteet sekä onnistumisen kokemukset 

lisäävät pätevyyden tunnetta. Myös tunne osaamisesta ja oppimisesta lisää 

pätevyyden tunnetta. Itsensä liikunnallisesti päteväksi kokeminen on erityisen 

tärkeää liikuntaharrastustoiminnassa pysymisen kannalta. Liikuntataitojen op-

piminen, pätevyyden kokemukset sekä viihtyminen ja yhdessäolo luovat vahvan 

ja kestävän pohjan harrastukselle (Lintunen 2003, 43.) 

 

Liikunnan ja urheilun kannalta ikävuodet 7-12 ovat hyvää aikaa, koska tällöin 

lapset harjoittelevat innokkaasti huomatessaan että harjoittelu ja yrittäminen 

kannattavat. Tällöin myös pätevyyden tunteet ovat korkealla. Myös harrastusak-

tiivisuus on korkea juuri kahteentoista ikävuoteen asti. Varhaisnuoruuteen liittyy 

suuria fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, jotka usein heijastuvat myös käsityksiin 

itsestä ihmisenä. 12-13 –vuotiailla nuorilla on jo käytössää aikuismainen ajat-

telu, mutta ei vielä keinoja purkaa ongelmia. Juuri tässä iässä nuorelle syntyy 

helposti negatiivisia liikuntakokemuksia ja pätevyyden tunteet laskevat. Tästä 

syystä liikuntaharrastuneisuus vähenee huomattavasti juuri 12-15 –vuotiailla. 

Pätevyydenkokemukset nousevat jälleen noin 14 vuoden iässä, varsinkin niillä 

nuorilla, jotka ovat säilyttäneet kyvyn verrata omaa kehitystään aiempiin suor i-

tuksiin (Lintunen 2003, 43.) 

 

Ryanin ja Connellin (1989) mukaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa op-

pijan tunneta siitä, että hän kuuluu kiinteänä osana ryhmään (Jakkola 2010, 

120.) Juuri tämä yhteenkuuluvuuden tunne saa oppilaat harrastamaan ja jat-

kamaan harrastuksen parissa vuodesta toiseen.  

 

Decin ja Ryanin (1985) mukaan amotivaatio tarkoittaa, ettei oppijalla ole moti-

vaatiota lainkaan. Oppijan kokiessa että harjoittelu on täysin ulkopäin ohjattua ja 

kontrolloitua hän ei halua ponnistella saavuttaakseen tuloksia. Tällaisen oppijan 



 

 

osallistuminen liikunnalliseen toimintaan ei tuota minkäänlaisia oppimistuloksia. 

(Jaakkola 2010, 151)  

 

3.2. Flow 

 

Flow-tila kuvaa voimakkainta mahdollista sisäisen motivaation muotoa, ja sen 

toteutuminen vaatii täydellistä keskittyneisyyttä, koska tilan saavuttaakseen yk-

silön tulee toimia äärimmäisellä osaamisensa tasolla. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että oppijan tulisi olla erityisen taitava ja oppinut saavuttaakseen flow-

tilan, vaan hän voi saavuttaa tilan harjoitellessaan oman osaamisensa äärira-

joilla. 

 
 

Young tutki väitöskirjatyössään australialaisten naisammattilaisten 
flow-kokemuksia tenniksessä. Flown tavoittaminen onnistui pelaa-
jalta yleensä useammin harjoituksissa kuin kilpailuissa. Flow-tilaan 

vaikuttaviksi tekijöiksi Young tunnisti sekä henkilökohtaisia että t i-
lannetekijöitä mukaan lukien pelaajan fyysisen ja psyykkisen val-
mentautumisen, motivaation, keskittymisen, positiivisen mielialan 

sekä vireystilan kokemuksen ja kontrolloinnin. (Matikka 2013, 28.) 
 

Oleellista flow-tilan saavuttamisessa on tehtävän tai harjoitteen vaikeus ja haas-

teellisuus ovat oikeassa suhteessa oppijan taitoihin. Tehtävän täytyy sisältä so-

piva määrä ponnisteluja, eikä onnistuminen saa tulla liian helposti. Flow-tilaa 

kuvailleet henkilöt ovat kaikki kuvanneet samankaltaisia asioita, jotka edellyttä-

vät tilaan pääsemisen. Näitä seikkoja ovat: täydellinen keskittyminen, saatava 

palaute, vanhva kontrolli toimintaa kohtaan ja ajan käsityksen hämärtyminen 

(Uusikylä 2008, 49-51) 

 



 

 

 
4 ULKOINEN MOTIVAATIO 

 

 

Decin ja Ryanin (1985) mukaan ulkoinen motivaatio tarkoittaa, että toimintaan 

osallistutaan jonkin ulkoisen palkkion vuoksi tai jonkinlaisen rangaistuksen pe-

lossa. Palkinnolla ei välttämättä aina tarkoiteta mitään konkreettista palkintoa, 

vaan palkinnoksi riittää esimerkiksi maineen ja kunnian kerääminen tai hyväk-

synnän saaminen. (Jaakkola 2010, 118.) Lyhyellä aikavälillä ulkoiset motiivit 

voivat olla hyvin tehokkaitakin, mutta pidemmällä aikavälillä ne eivät ole yhtä 

tehokkaita kuin sisäinen motivaatio, koska ulkoisen motivaatiotekijän poistuessa 

katoaa myös motivaatio, innostus toimintaan laantuu ja tämän vuoksi myös ha-

luttu toiminta loppuu (Liukkonen & Jaakkola 2013, 151.) 

 

Ulkoisten motivaatiotekijöiden motivoima oppija saattaa helpommin toimia 

ryhmän paineen alaisena. Hän tavoittelee muidenkin tavoittelemia palkintoja 

välttääkseen ryhmän ulkopuolelle joutumisen. Hänen motivaationaan voi toimia 

pelko esimerkiksi valmentajan epäsuosioon joutumisesta.  Vaikka palkkiot ja 

rangaistukset yleensä mielletään ulkoisina ja siten myös negatiivisina kan-

nustimina, ei näin välttämättä aina ole. Palkkio, kuten urheilustipendi ulkomaille, 

voi toimia apuna, jotta urheilija pääsee toteuttamaan omaa sisäistä motivaatio-

taan lajia kohtaan. (Forssel 2012, 199–200.)  



 

 

 

5 ITSELUOTTAMUS, PYSTYVYYDENTUNNE JA ITSETUNTO 

 

Itseluottamus kuvaa urheilijan hetkittäistä varmuuden ja pätevyyden kokemisen 

tilaa, ja se voi vaihdella esimerkiksi kilpailupäivän aikana useita kertoja. Urheili-

jan itseluottamus kasvaa, kun hän tietää harjoitelleensa ahkerasti ja tehneensä 

kaikkensa saavuttaakseen päämääränsä. Usein kauden ensimmäiset kilpailut 

ovat tärkeässä asemassa juuri itseluottamuksen kannalta, ja urheilijan tulee 

panostaa niihin erityisen paljon. Urheilija voi joko itse tai valmentajan avulla 

vahvistaa itseluottamustaan asettamalla realistiset tavoitteet koskien niin harjoit-

telua kuin kilpailujakin. Palautteen saaminen ja oikeanlainen kannustaminen 

ovat keskeisessä osassa itseluottamuksen säilyttämisessä ja tarvittaessa sen 

nostamisessa. Itseluottamuksen kasvaessa myös motivaatio harjoittelua 

kohtaan nousee (Kaski 2006, 81–82.) 

 

Pystyvyyden tunne kuvaa urheilijan kokemuksia omasta osaamisestaan ja luot-

tamuksesta omiin kykyihinsä. Pystyvyyden tunne ei ole niin hetkittäinen tunne 

kuin itseluottamus, vaan sitä tukevat aiemmat myönteiset kokemukset ja onnis-

tumiset ja muiden antama palaute urheilijan pystyvyydestä ja kyvykkyydestä. 

Valmentaja voi myös tukea urheilijan pystyvyyden tunnetta antamalla tälle vas-

tuuta omasta harjoittelustaan. Pystyvyyden tunne ei heilahtele kilpailupäivän 

aikana, mutta se voi muokkautua erilaiseksi useampien kilpailujen ja koke-

muksien vuoksi. Valmentaja voi myös palautteenannolla vaikuttaa urheilijan 

pystyvyyden tunteisiin luomalla tälle varmuutta ja uskoa omaan tekemiseen 

(Kaski 2006, 82–83.)  

 

Itsetunnolla tarkoitetaan ihmisen perustavanlaatuista käsitystä itsestään. It-

setunnon juuret ovat lapsuudessa ja se vastaa kysymyksiin ”kuka minä olen?”, 

”millainen olen?” ”millainen minun tulee olla?”. Hyvän itsetunnon omaavan ur-

heilijan itsetunto ei muutu suoritusten välillä, kun taas huonon itsetunnon 

omaavan urheilijan käsitys omasta itsestään on riippuvainen suorituksista. 

Huonon itsetunnon omaava urheilija voi kokea epäonnistuneen suorituksen 

jälkeen epäonnistuneensa myös ihmisenä ja hän kokee helposti häpeän 



 

 

tunteita. Tällaisessa tilanteessa valmentajan ja läheisten lohduttaviksi tarkoitetut 

kommentit saattavat herättää urheilijassa häpeää ja epäonnistumisen koke-

muksia ja laskea hänen motivaatiotansa. Urheilu voi olla myös pelastus it-

setunto-ongelmaiselle, koska urheilu tarjoaa myös onnistumisen kokemuksia ja 

sitä myötä myös arvostusta, ja näin itsetunto ja motivaatio kohoavat (Kaski 

2006, 83–84.) 

 



 

 

 
6 MOTIVAATIO HARJOITTELUN ALKUVAIHEESSA 

 

 

Harjoittelun ja oppimisen alkuvaihe on motivaation syntymisen ja harrastuk-

sessa pysymisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Varsinkin harjoittelun alku-

vaiheessa erityisesti pätevyyden kokeminen on tärkeää sisäisen motivaation 

herättämiseksi, ja epävarmuuden poistamiseksi. Jaakkola 2010, 155). Onnis-

tumisen kokemukset ovat tärkeässä osassa oppijan harjoittelua eivätkä liian 

vaikeat harjoitteet motivoi oppijaa jatkamaan harrastuksen parissa. Varsinkin 

alkuvaiheessa oppijan motivoitumisen kannalta on tärkeää, että hän pystyy 

keskittymään omaan harjoitteluunsa eikä ajaudu liiaksi vertailuun tai kilpailuun 

muun ryhmän kanssa. Oppijan pitää saada kokemus, että hänen oma 

kokeilunsa ja harjoittelunsa johtaa onnistuneisiin suorituksiin (Jaakkola 2010, 

155.) 

 

Ryhmässä harjoittelu tukee oppijan yhteenkuuluvuuden tunteita, koska ryhmän 

jäsenet kamppailevat samojen ongelmien kanssa ja saavat näin toisil taan apua, 

tukea ja ymmärrystä tarvittaessa. Ryhmässä toimittaessa oppija näkee myös 

useita oman taitotasonsa tasoisia suorituksia annetusta harjoitteesta ja oppii 

lisää taitoa. 

 

Vaikka on tiedossa, että autonomian merkitys yksilön käyttäytymisen motiivina 

on suuri, juuri harjoittelun alkuvaiheessa se ei kuitenkaan ole niin merkittävässä 

roolissa, koska alussa oppijalla ei ole itsellään vielä tietoa millainen oppija hän 

itse on, eikä näin pysty vielä itse ottamaan vastuuta harjoittelusta. Varsinkin 

harjoittelun alkuvaiheessa virheitä tapahtuu paljon ja harrastuksen lopettamis-

riski on erityisen suuri. Positiiviseksi muotoiltu rakentava, ymmärtäväinen ja 

tukea antava palaute kannustavat oppijaa, ja ovat erityisen tärkeitä tässä har-

joittelun kriittisessä vaiheessa, koska juuri positiiviset kokemukset herättävät 

halun ja motivaation oppia lisää (Jaakkola 2010, 156–157.) 

 



 

 

Alkuvaiheessa oppija vireystila saattaa usein olla liian korkea johtuen muun 

ryhmän tuomasta paineesta ja jännittämisestä. Tämän vuoksi suorituksen kär-

sivät eivätkä välttämättä kuvaa oppijan oikeaa tasoa. Tällöin on tärkeää, että 

oppija saadaan rauhoittumaan ja hän pystyy suorittamaan vaikka jonkun muun 

tehtävän onnistuneesti, jotta oppija saa positiivisen kokemuksen, joka synnyttää 

tai pitää yllä tämän motivaatiota. Tässä vaiheessa harjoittelun tulisi olla vielä 

tehtäväsuuntautunutta eikä vertailua tai kilpailua muiden ryhmäläisten välillä tu-

lisi olla. 

 

Harjoittelun alussa uusi taito on hyvä yrittää hahmottaa kokonaisuutena, koska 

tällöin oppija saa opeteltavasta taidosta kokonaiskuvan, mikä auttaa häntä ym-

märtämään opeteltavan harjoitteen tai taidon sisällön. Juuri tällaiset kokonais-

suoritukset motivoivat erityisesti alkuvaiheessa olevaa oppijaa, koska ne tar-

joavat tälle oman taitotason mukaisen tavoitteen. Kokonaissuoritus ei 

kuitenkaan vastaa kilpailusuoritusta, sillä harjoittelun alkuvaiheessa kokonais-

suorituksista on karsittu pois kaikki muut tekemistä vaikeuttavat tekijät paitsi itse 

taidon ydin. (Jaakkola 2010, 159-160.) Esimerkiksi tanssijan harjoitellessa 

piruettia ensimmäistä kertaa voidaan harjoitteesta jättää pois pyörimisvauhti ja 

keskittyä piruetin muotoon ja toteutustapaan. Tällöin aloittelevakin tanssija voi 

saada piruetti-harjoituksesta onnistumisen kokemuksen ja hänen motivaationsa 

kasvaa. 

 

Blokkiharjoittelu tarkoittaa harjoittelua, jossa ympäristö ja harjoitteet pysyvät 

kutakuinkin samoina, jolloin oppija saa enemmän onnistumisen kokemuksia, 

eikä negatiivisia ja ahdistavia tunteita pääse syntymään niin helposti. Tällainen 

harjoittelu ei ole optimaalisin harjoittelun muoto hermoston ja motoristen oh-

jelmien kehittymisen kannalta, mutta varsinkin harjoittelun alkuvaiheessa tämä 

on keino motivoida oppija harjoittelemaan, jotta oppiminen saadaan käyntiin 

(Jaakkola 2010) 



 

 

 
7 MOTIVAATIO TAIDON OPPIMISEN HARJOITTELUVAIHEESSA 

 

Oppijan sisäinen motivaatio harjoittelua kohtaan on syntynyt harjoittelun alku-

vaiheessa. Tässä seuraavassa, oppimisen harjoitteluvaiheessa, oppija on mo-

tivoitunut harjoitteluun, koska kehittyminen on nopeaa ja se tuntuu helpolta. 

Tässä vaiheessa oppija huomaa, että hänen oma toimintansa johtaa taidon ke-

hittymiseen ja onnistumisiin ja hän kokee, että oppiminen on hänen omassa hal-

linnassaan, joten pätevyyden tunne kasvaa (Jaakkola 2010, 170.) 

 

Harjoitteluvaiheessa yhteenkuuluvuudentunne on edelleen hyvin tärkeässä 

osassa harjoittelumotivaatiota. Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan lisätä jär-

jestämällä samantasoiset oppijat harjoittelemaan omiin pienryhmiin, jolloin he 

saavat toisiltaa tukea, ohjeita ja palautetta. Ryhmän kannustaminen 

kaikenlaiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen lisää oppijoiden motivaatiota 

(Jaakkola 2010, 171.) 

 

Toisin kuin harjoittelun alkuvaiheessa, taidon harjoitteluvaiheessa, autonomia-

sta on tullut erittäin tärkeä motiivi harrastukseen osallistumisessa. Oppijan tieto, 

taito ja ymmärrys omasta oppimisesta ovat kasvaneet ja tämä on nyt valmiimpi 

ottamaan vastuuta omasta harjoittelustaan. Valmentaja voikin nyt antaa oppi-

jalla vapauksia oman harjoittelunsa suhteen, mutta valmentajan tulee pitää 

huoli, ettei oppija joudu itse päättämään asioista joihin tämän kapasiteetti ei 

vielä riitä (Jaakkola 2010, 171.) 

 

Koska tässä vaiheessa oppija on itse hyvin innostunut ja motivoitunut harjoit-

telemaan, ei opettajan tai valmentajan tarvitse motivoida oppijaa enää niin pal-

jon kuin harjoittelun alkuvaiheessa. Valmentaja pitää huolen, että oppimisym-

päristö sekä harjoitteet ovat oppijan taitotasolle tarpeeksi haasteellisia ja moni-

muotoisia. Kun oppimisympäristö on virikkeellinen ja harjoitteet haastavia, oppi-

laan motivaatio kasvaa. Tehtäväsuuntautuneisuus on tässäkin vaiheessa suuri 

oppijan osallistumisen motiivi. Tämä kannustaa oppijaa haastamaan itseään 

uusissa haasteellisemmissa harjoitteissa ja keskittyminen pysyy laadun paran-



 

 

tamisessa eikä tähtää ainoastaan harjoittelun lopputulokseen (Jaakkola 2010, 

172.)



 

 

 

8 MOTIVAATIO TAIDON OPPIMISEN LOPULLISESSA VAI-
HEESSA 
 

Tässä vaiheessa harjoittelua oppijasta on tullut oman harjoittelunsa paras 

asiantuntija ja autonomia sisäisen motivaation tekijänä on suuri. Tässä vai-

heessa oppijalla on syvä tietoisuus omista fyysisistä ja psyykkisistä voi-

mavaroista ja hän tietää itse parhaiten millainen harjoittelu sopii juuri hänelle 

minäkin päivänä. Koska hän on itse tietoisin oman kehonsa ja harjoittelunsa ti-

lasta, hän voi poiketa harjoittelusuunnitelmasta, ja mahdollisuus omaa harjoitte-

lua koskevaan päätöksentekoon motivoi häntä. Haggarin ja Chatzisarantisin 

(2007) mukaan juuri nämä autonomian kokemukset motivoivat tämän tason op-

pijaa kehittymään vieläkin enemmän (Jaakkola 2010, 181–182.) 

 

 Vielä tässäkin harjoittelun vaiheessa yhteenkuuluvuuden tunteilla on suuri 

merkitys oppijan motivaatiossa. Jos ryhmässä on aidosti kannustava ja tasa-

arvoinen ryhmähenki, motivoi ryhmä oppijaa tehokkaampaan harjoitteluun. On 

myös tärkeää, että ryhmä toimii edelleen tehtäväsuuntautuneesti, eikä harjoitte-

lutilanteissa ole kilpailua. Edistyneet oppijat odottavat valmentajalta täsmällistä 

taitoihin liittyvää palautetta, koska jo olemassa oleva sisäinen motivaatio huole-

htii positiivisesta palautteesta Matikka, 2013 s.73). 

 

Yli-Piiparin tutkimuksessa oli saatu seuraavanlaisia tuloksia liittyen eri tasoluok-

kien tanssijoiden yhteenkuuluvuuden ja autonomian tunteiden kokemiseen. 

Luokkatasolla oli selvästi yhteys sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja koetun 

autonomian kanssa. Ylemmällä luokkatasolla tanssivat kokivat sosiaalisen yht-

eenkuuluvuuden voimakkaampana kuin alemmalla luokkatasolla tanssivat. 

Ylemmällä luokkatasolla tanssivat kokivat harjoittelunsa olevan autonomisem-

paa kuin alemmalla luokkatasolla tanssivat. 

 

 



 

 

 

9 TAVOITEORIENTAATIO  

 

 

Tarveorientaatiomalli on yksi urheilussa ja liikunnassa käytetty motivaatioteoria, 

jonka lähtökohtana Nichollsin (1989) mukaan on, että kaiken tavoitteellisen to-

iminnan taustalla on yksilön tarve osoittaa pätevyyttä. Pätevyyttä voidaan osoit-

taa joko tehtävä- tai kilpailusuuntautuneesti ja tämä on oppijan motivaation kan-

nalta ratkaisevaa (Jaakkola 2010, 120) 

 

Tehtävä- ja kilpailusuuntautuneisuus eivät ole toisiaan poissulkevia, eikä kum-

paakaan voida pitää pelkästään huonona piirteenä. Taidon oppimisen ja moti-

vaation kannalta onkin tärkeämpää missä suhteessa nämä kaks esiintyvät oppi-

jassa. Motivaation kannalta olisi ihanteellista, että tehtävä- ja kilpailuorientaatio 

pysyisivät kutakuinkin tasaisina toisiinsa nähden, tällöin oppijalla ei toden-

näköisesti ilmene motivaatio-ongelmia (Jaakkola 2010, 121.) 

 

Tehtäväsuuntautunut oppija saa pätevyyden kokemuksia oppiessaan uutta ja 

huomatessaan kehittyvänsä ja saadessaan siitä onnistumisen kokemuksia. Te-

htäväsuuntautuneisuus ohjaa oppijaa kohti parempaa harjoittelun laatua ja jopa 

aloitteleva oppija voi saada onnistumisen kokemuksia jos hän on tehtäväsuun-

tautunut. Taidon oppimisen kannalta tehtäväsuuntautuneisuus on erityisen 

tärkeää, koska se suuntaa oppijan ajattelua kohti oppimista ja harjoittelun 

laatua(Jaakkola 2010, 121.) Koska harjoittelun alkuvaiheessa oppijan taidot 

ovat vielä vähäiset, tulisi harjoittelun olla hyvin tehtäväsuuntautunutta, ettei 

epäonnistumisen kokemuksia syntyisi (Roberts 2001). 

 

Yli-Piipari tutki pro gradu –tutkimuksessaan (2005) 12-16 –vuotiaiden kilpatans-

sijoiden tavoiteorientaatiota vuoden kestäneessä pitkittäistutkimuksessa. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että tanssijat olivat kaikki melko tehtäväorientoituneita. 

Tytöt olivat poikia hieman tehtäväorientoituneempia. Tanssijoilla oli kokonai-



 

 

suutena suhteellisen alhainen kilpailuorientaatio, mutta kilpailuorientaatiossa ei 

löytynyt tilastollisesti merkittävää eroa tyttöjen ja poikien välillä.  

 

Nichollsin (1989) mukaan kilpailusuuntautunut oppija kokee pätevyyden 

tunteita silloin kun hän voittaa toiset tai on muuten muita parempi annetussa te-

htävässä tai harjoitteessa. Tällainen oppija pyrkii myös käyttämään vähemmän 

energiaa ja yritystä saavuttaakseen saman tuloksen kuin muut. Kilpailusuuntau-

tunut oppija suuntaa toiminnan lopputulokseen eikä niinkään harjoittelun 

laatuun ja sen kehittämiseen. Tämän vuoksi pelkkä kilpailusuuntautuneisuus ei 

ole kovin tehokasta. (Jaakkola 2010, 120-122).  

 

Jos oppijan kilpailusuuntautuneisuus on huomattavasti korkeampi kuin te-

htäväsuuntautuneisuus ja hänen taitotasonsa alhainen, saattaa hänen moti-

vaationsa heikentyä. Vaikka hän haluaa osoittaa pätevyyttään, ei hänen tai-

tonsa vielä riitä kilpailuissa menestymiseen.  

 



 

 

 

10 MOTIVAATIOILMASTO 

 

 

Motivaatio ilmasto tarkoittaa toiminnan psykologista ilmapiiriä ja se on tavoite-

orientaation lisäksi toinen tekijä, joka vaikuttaa oppijoiden motivaatioon. Moti-

vaatioilmasto ohjaa toiminnan tavoitetta, ja se voi olla joko tehtävä- tai kil-

pailusuuntautunutta. Motivaatioilmasto muotoutuu opetuksessa valmentajan ja 

ryhmän yhteistyössä riippuen millainen suuntautuminen valmentajalla sekä op-

pilailla on. Esimerkiksi jos valmentaja on hyvin kilpailullinen, syntyy ryhmään 

helposti kilpailusuuntautunut motivaatioilmasto. Motivaatioilmastolla on todettu 

olevan suuri merkitys hyvänlaatuisiin kognitiivisiin ja toimintaan liittyviin tekijöi-

hin, kuten esimerkiksi koettuun pätevyyteen, lisääntyneeseen sisäiseen moti-

vaatioon ja yrittämiseen sekä viihtymiseen (Jaakkola 2003, 142-143) 

 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa valmentaja antaa oppijoiden 

osallistua pelisääntöjä ja harjoitteita koskevaan päätöksentekoon, jolloin vas-

tuuta siirtyy myös oppijoille, eikä valmentaja pyri itse kontrolloimaan kaikkea. 

(Jaakkola 2003,145.) Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa tärkeää 

on, että kilpailua ei esiinny ja oppijat saavat onnistumisen kokemuksia. Te-

htäväsuuntautuneisuus onkin avainkäsite liikunnan ja urheilun tarjoamien posi-

tiivisten kokemusten, hyvinvoinnin ja sisäisen motivaation kannalta (Jaakkola 

2003, 143.) 

 

Kilpailusuuntautuneessa motivaatioilmastossa korostuu suoritusten vertailu,  

ulkoinen motivaatio, ahdistuneisuus, alentunut kiinnostuneisuus, lopputulokseen 

tähtääminen ja ajatukset siitä, että liikunnan tehtävä on parantaa sosiaalista 

asemaa. Tämän on todettu vaikuttavan negatiivisesti lasten ja nuorten hyvin-

vointiin.  (Jaakkola 2003, 143) 

 

 

 



 

 

 

11 TUTKIMUSMENETELMÄN JA TUTKIMUKSEEN OSALLISTU-
JIEN VALITSEMINEN 

 

 

Kun olin valinnut opinnäytteeni aiheeksi motivaation, aloin miettimään kenen tai 

keiden motivaatiota haluaisin tutkia. Ensimmäinen ajatus oli, että tutkisin mot i-

vaatiota eri-ikäisillä ja eritasoisilla tanssijoilla. Tuolloin ajatuksena oli tehdä pa-

perikysely usealle eri-ikäiselle ja eritasoiselle ryhmälle. Ongelmaksi ilmeni 

kuitenkin ryhmien löytäminen lyhyellä varoitusajalla, sekä kyselyn luominen sel-

laiseksi, että se olisi helposti ymmärrettävä jopa 7-9 –vuotiaille. Huomasin 

myös, että minun oli karsittava pois muuttujia, koska en voinut saada samaan 

tutkimukseen sekä eri-ikäisiä että eritasoisia tanssijoita ilman, että tutkimus olisi 

laajentunut liiaksi.  

 

Juteltuani ohjaavien opettajieni kanssa päädyin valitsemaan tutkimukseeni vain 

edistyneitä tanssijoita. Ajattelin, että juuri pitkään tanssineet, edistyneellä tasolla 

tanssivat tanssijat osaisivat kertoa ajatuksiaan ja kokemuksiaan motivaatio-

staan eri-ikäkausina ja eri taitotasoilla, koska juuri heillä saattaisi olla erilaisia 

kokemuksia motivaatiosta. Halusin tanssijoita eri lajeista, koska halusin tietää 

vaihteleeko motivaatio lajien välillä. Päätin myös rajata tutkimuksen vain naisiin, 

ettei muuttujia olisi liikaa.  

 

Otin yhteyttä kolmeen samanikäiseen tanssijaan, joista yksi oli baletin har-

rastaja, yksi kilpatanssija ja yksi show-tanssija. Kaikki ovat vuosina 1995–96 –

syntyneitä, vähintään 10 vuotta tanssineita nuoria naisia. Kaikki suostuivat osal-

listumaan tutkimukseen. Tässä vaiheessa oli aikomuksenani tehdä heille laa-

jempi paperikysely, joka sisältäisi myös vapaan kirjoituksen osioita. Kyselyn 

laatiminen oli vaikeaa. Oli vaikea saada luotua kysymyksiä, joilla saisin kunnol-

lisia vastauksia, koska tutkimukseni on laadullinen tilannekatsaus, en tarvinnut 

niinkään ”kyllä” ja ”ei” vastauksia.  

 



 

 

Jälleen kävin keskustelua opettajieni kanssa siitä, miten tutkimus tulisi toteuttaa, 

jotta saisin mahdollisimman kattavat vastaukset. Tällöin päädyin tekemään tut-

kimuksen haastattelemalla kasvotusten näitä kolmea tyttöä. 

 

11.1. Haastateltavat 

 

Haastateltavina toimivat Anniina Koivuniemi (kilpatanssi), Vilma Kaajakari (ba-

letti) ja Roosa Kangas (showtanssi). Koivuniemi on aloittanut tanssiuransa jo 3-

vuotiaana, mutta itse kilpatanssin hän koki aloittaneensa noin 6-vuotiaana. 

Suurimpia saavutuksia hänen urallaan ovat olleen moninkertaiset joukkueme-

staruudet lapsuusiässä, sijoittuminen kolmanneksi Suomen Mestaruuskil-

pailuissa juniori-iässä sekä viimeisimpänä 2.sija latinalaistansseissa nuorisoluo-

kassa. Tällä hetkellä Koivuniemi kilpailee yleisessä luokassa parinsa Sebastian 

Saarisen kanssa.   

 

Kaajakari aloitti baletin harrastamisen 6-vuotiaana. Hän on osallistunut baletti-

kilpaluihin osana erilaisia ryhmiä hyvällä menestyksellä ja tanssii nyt seit-

semättä vuotta Oulun ammattikorkeakoulun baletin erikoiskoulutusryhmässä.  

 

Kangas aloitti tanssin harrastamisen noin 8-vuotiaana ja on tanssinut show-

tanssin lisäksi discotanssia sekä useita erinäisiä tanssilajeja. Suurimmat saavu-

tukset hänen urallaan tähän asti ovat olleet discomuodostelmasta saatu kulta-

mitali Suomen Mestaruuskilpailuissa, neljä pronssimitalia showmuodostelmalla 

Performing Arts -kilpailuissa sekä kuudes sija jazztanssin maailman mesta-

ruuskilpailuissa Puolassa. 

 

 

11.2. Haastattelujen valmistelu ja toteutus 

 

Haastatteluissa tutkimuskysymyksenä toimi tanssijan sisäinen ja ulkoinen moti-

vaatio ja siihen vaikuttavat tekijät eri taitotasoilla. Koska halusin jättää haastat-

teluissa tilaa haastateltavalle kertoa omin sanoin mahdollisimman laajasti 



 

 

omasta motivaatiostaan, en laatinut valmiiksi listaa kysymyksistä, vaan päätin 

vain suuremmat linjat joihin haluaisin haastattelua suunnata.  

 

Halusin tietää milloin tanssijat kokivat motivaationsa olleen korkeimmillaan ja 

milloin matalimmillaan ja mitkä asiat olivat vaikuttaneet motivaatioon juuri tuol-

laisina aikoina. Halusin myös tietää perheen, ystävien, valmentajan, koulun 

sekä rahan vaikutuksesta heidän motivaatioonsa. Halusin myös saada heidät 

kuvailemaan motivaatioitaan tällä hetkellä ja ajattelemaan motivaatioidensa ke-

hitystä tulevaisuudessa. Olin myös kiinnostunut tekijöistä, jotka saattaisivat vai-

kuttaa tanssimisen mahdolliseen lopettamiseen. 

 

Kaikki haastattelut toteutettiin Tammikuussa 2014. Kaksi haastattelua suoritet-

tiin kasvotusten juttelemalla ja yksi Skype-yhteydellä. Haastattelut nauhoitettiin. 

 



 

 

 

12 TULOKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Haastateltavista kaksi (Koivuniemi ja Kaajakari) koki motivaationsa olleen hui-

pussaan noin 12-vuotiaana, jolloin harjoittelu muuttui tavoitteellisemmaksi. 

Tällöin he saivat enemmän vastuuta omasta harjoittelusta ja sitä kautta myös 

motivaatio kasvoi. Aikaisemmin harjoittelu oli ollut enemmän opettajalähtöistä, 

eikä harjoittelulla ollut selkeitä tavoitteita. Tämä tulos vastaakin käsityksiä siitä, 

että oppijan kokiessa autonomisuutta ja saadessa vastuuta omasta harjoitte-

lustaan, hänen motivaationsa harjoittelua kohtaan kasvaa. Koska juuri 12-

vuotialla harrastuksen lopettamisen riski on suuri, on erityisen tärkeää, että op-

pija saa tuolloin paljon onnistumisen kokemuksia ja positiivissävytteistä palau-

tetta, jotta motivaatio säilyy ennallaan. Kolmas haastateltava (Kangas) koki mo-

tivaation olleen korkeimmillaan 14-15 –vuotiaana, mikä vastaa käsityksiä siitä, 

että tuossa iässä pätevyyden kokemukset lisääntyvät ja motivaatio kasvaa.  

 

Ryhmällä oli kaikille haastateltaville suuri merkitys osana motivaatiota. Erityisen 

korkeaksi osaksi motivaatiota juuri sosiaalisen yhteenkuuluvuuden elementin 

koki showtanssija, jolla harjoittelu yksin, ilman ryhmää, tuntui mahdottomalta 

ajatukselta. Parin vaikutus harjoittelussa kilpatanssijalla 

 

Kaikki haastateltavat mainitsivat että erityisesti liian helppojen harjoitteiden tois-

taminen on välillä turhauttavaa, mutta ajattelivat, että perusharjoitteet ovat joka 

tapauksessa tarpeellisia. Kyseisillä kolmella tytöllä pätevyyden tunne osana mo-

tivaation kasvua toimii siis silloin, kun kaikki sen osa-alueet toteutuvat. Vaikka 

tanssitunnilla olisi paljon onnistumisen kokemuksia ja positiivista sekä kannus-

tavaa palautetta, mutta harjoitteet ovat olleet tanssijan tasolle liian vaikeita tai 

liian helppoja, voi olla ettei nämä kokemuksen lisää oppilaan motivaatiota.  

 

Kaikki haastateltavat ovat vahvasti sekä kilpailu- että tehtäväsuuntautuneita, 

mutta kaikki kokivat harjoitteluryhmän motivaatioilmaston lähinnä tehtäväsuun-



 

 

tautuneena, eikä ryhmän sisäistä kilpailua ollut. Erityisen tärkeää kilpaileminen 

oli showtanssijalle ja kilpatanssijalle johtuen luultavasti juuri lajien luonteesta. 

Nämä kaksi kokivat kilpailemisen erittäin suureksi osaksi harrastustaan ja moti-

vaatiotaan. 

 

12.1. Valmentaja, opettaja ja palautteen anto osana motivaatiota 

 

 

Valmentajan auktoriteetillä on suuri vaikutus oppijan hyvinvointiin ja moti-

vaatioon (Jaakkola 2003, 145.) Yhteistä haastateltavien välillä oli se, että val-

mentajan toiminta ja persoona vaikuttaa motivaatioon ja kaikki kokivat palaut-

teen saamisen tärkeäksi motivaationsa kannalta. Myös palautteen laatu on eri-

tyisessä roolissa motivaation kannalta. Negatiivista, mutta ei rakentavaa, palau-

tetta saanut tanssija koki palautteen lähinnä lamauttavana ja motivaatiota alen-

tavana. Rakentavat, haastetta lisäävät palautteet koettiin motivaatioon nosta-

vasti vaikuttavina ja erittäin tarpeellisina. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat valmentajan vaikuttaneen heidän motivaatioon 

positiivisesti. Oppilaalla tuleekin olla sellainen opettaja tai valmentaja joka luo 

ryhmään turvallisen ilmapiirin, jotta oppilas voi motivoitua harjoitteluun täyspai-

noisesti ilman häiriötekijöitä (Yli-Luoma, 38). Kaikki haastateltavat pitivät myös 

perheen ja läheisten mielipiteitä tärkeänä osana motivaatiotaan. Myös perheen 

puolelta tuleva tuki on erityisen tärkeää turvallisuuden kokemisen kannalta. 

Tanssijan täytyy tietää että hän saa myös epäonnistua, eikä se johda erityisiin 

rangaistuksiin myöskään perheen tai läheisten osalta. Kahdella haastateltavalla 

suuri positiivinen motivaation lähde henkilöityi nimenomaan yhteen tai kahteen 

valmentajaan ja he kokivat, että juuri nämä valmentajat ovat heidän suuria mo-

tivaattoreitaan. 

 

Kilpailuja varten on hyvä olla olemassa omanlaiset valmistautumisrutiinit. Juuri 

tällaiset tutut kaavat ja tavat toimia äärimmäisissä painetilanteissa antavat tans-

sijalle perusturvallisuutta suoriutua tehtävästä. Tällöin korkea vireystila ei pääse 

turmelemaan suoritusta (Kaski 2006, 119.)  



 

 

 

 

 

12.2. Perhe ja raha 

 

Perheenjäsenten välinen suuri vuorovaikutus ja vanhempien kannustus antavat 

lapselle kuvan siitä, kuinka kiinnostuneita vanhemmat ovat tämän asioista ja 

tämä vaikuttaa lapsen tavoitteisuuteen sekä suoritusmotivaatioon (pulkkinen 

1977.) Kaikki haastateltavat kokivat perheen tuen erittäin tärkeäksi ja vanhem-

pien mielipiteen harrastuksesta kohtuullisen isona osana päätöksen tekoa ja 

motivaatiota.  

 

Raha oli kaikilla haastateltavilla iso osa tanssiharrastusta ja se koettiin välillä 

ahdistavanakin tekijänä, mutta kukaan haastateltavista ei kokenut rahaa 

suoranaisesti motivaatioon vaikuttavana tekijänä.  

 

12.3. Musiikki 

 

Ihmiskehon reagointi musiikkiin on yleisesti tunnettu tapa parantaa kokemuksen 

laatua ja tanssia voidaankin havaita ympäri maailmaa(Csikzenmihalyi 2005, 

163.)  

”On tietenkin mukavaa jos on musiikki josta pitää, mutta ei musiikki sinänsä 

suurin motivaation lähde ole.” (Kaajakari 2014, haastattelu) 

”Vaikuttaa aika paljon että esimerkiksi kisoissa on ihan eri fiilis tanssia jos siellä 

soi kunnon hyvä musiikki. -- muutenki reeneissä menee aika paljon nopeempaa 

kun saa musiikkia taustalle ja se on monesti paljo tuottavampaaki reeniä ku saa 

musiikkia taustalle.” (Koivuniemi 2014, haastattelu) 

”Musiikki vaikuttaa tosi paljo motivaatioon ainaki mun mielestä koska en mä saa 

hirveenä intoo tanssiin ja treenaamiseen jos musiikki on koko tunnin ajan jotain 

semmosta josta en tykkää yhtään. Varsinki tanssipätkän tekeminen ja sen 



 

 

mieleenpainaminen on aina helpompaa ja mukavampaa, jos biisinä on joku 

mieluisa kappale.” (Kangas 2014, haastattelu) 

 

12.4. Tanssi on elämäntapa 

Kaikki haastateltavat kokivat, että tähän ikään mennesä, yli kymmenen vuoden 

harrastustaustan jälkeen tanssista on tullut heille jo enemmän kuin harrastus, 

elämäntapa. He myös kokivat tanssin motivoivan hyvinvoinnin ja kehon 

kunnossa pysymisen vuoksi.  Myös tanssista saatava ilo ja nautinto korostuivat 

motivoivina voimina. Myös itsensä kehittäminen ja tanssin monipuolisuus oli 

kaikille tärkeä motiivi. 

Haastattelussa tuli myös haastateltavien sen hetkiseen elämään suuresti liittyvä 

koulu ja opiskelu. Kaikki ajattelivat, että tanssi seuraa heitä, vaikka heidän tulisi 

muuttaa toiselle paikkakunnalle. Opiskelupaikan valitseminen juuri 

tanssimahdollisuuksia ajatellen oli kaikkien mielessä.  



 

 

 

14 POHDINTA 

 

Haastattelujen tekeminen, ja oikeiden kysymysten kysyminen siten, että saisin 

haluamani kaltaisia vastauksia, ei ollut helppoa. Vaikka kaikki tanssijat olivatkin 

tasoltaan edistyneitä, eivät he välttämättä olleet ennen ajatelleet motivaatioonsa 

vaikuttaneita tekijöitä niin konkreettisesti kuin tässä tilanteessa oli tarpeen. 

Tästä syystä vastausten saaminen yksiselitteisessä muodossa oli mahdotonta.  

Haastatteluissa tuli kuitenkin selvästi ilmi, että sisäinen motivaatio heillä kaikilla 

oli vahva ja tanssi oli heille elämäntapa. Sisäisen motivaation kaikki kokivat 

heränneen samaan aikaan silloin, kun harjoittelu oli muuttunut 

tavoitteellisempaan suuntaan, ja vastuu omasta harjoittelusta oli lisääntynyt, 

tämä ei kuitenkaan ollut riippuvainen iästä.  

Kaikki haastateltavat kokivat tanssiryhmän tärkeänä osana motivaatiotaan. 

Erityisen tärkeäksi osaksi nimenomaan harjoittelumotivaatiota nousi 

kilpatanssijalla pari, koska parin kanssa työskentely koettiin mahdottomana, jos 

tämä olisi motivaatiota laskeva tekijä. Suurimmat yhteenkuuluvuuden tunteet 

tanssiryhmästään sai showtanssija. 

Jatkotukimuksia ajatellen olisin erityisen kiinnostunut tutkimaan aikaisemmin 

tanssin vuoksi vamman saaneita tanssijoita, heidän kuntoutumistaan sekä 

motivaatiotaan.  
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