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Tanssinopettajien päivittäinen työ ankkuroituu 
kehollisen oppimisen monisyiseen maastoon. 
Usein näissä yhtälöissä vastataan oppijan turhau-
tuneisuuteen ja toistuviin epäilyihin siitä, onko 
hän mahdollisesti oppinut mitään. Kysymyksissä 
tanssijan subjektiivinen kokemus ja ruumiin tun-
temukset käyvät vuoropuhelua ulospäin suuntau-
tuvien kehollisten viestien kanssa. Tanssinopettaja 
on tässä kommunikaation kudelmassa usein tark-
kailijan roolissa. Pedagogille reflektoiva tehtävä on 
luonteeltaan palkitseva, onhan kyseessä oppimisen 
todentaminen ja saavutettujen taitojen tai ominai-
suuksien sanallistaminen. Tulokset kolahtavat siis 
vähintään kahteen koriin, kun oppimistapahtuman 
molemmat osapuolet linkittyvät onnistumisten sar-
jaan. 

Liikkeen oppimisen prosessit ovat usein pitkä-
kestoisia ja hitaita, koska taidot rakentuvat ker-
roksisesti.  Vasta perinpohjaisesti omaksuttujen 
ydintaitojen päälle on mahdollista luoda monimut-
kaisempia liikekokonaisuuksia. Otetaan esimerk-
kinä relevéhen pysäytetty arabesque, joka kätkee 
sisälleen valtavan määrän työtä ja kehollisia oival-
luksia. Ensin on jäsenneltävä ydintuen merkitys, 
seuraavaksi tanssija vahvistaa käsityksen lattian 
tuesta eli maadoituksesta ja lopulta keho valmis-
tautuu ottamaan jonkin muodon eli asennon, jossa 
tasapainon hallintaa vaativa liike toteutuu.  

Kutsutaanko sitä oppimiseksi, jos ei halua oppia? 
Entä jos oppii vahingossa tai tahtomattaan? Omak-
summe koko ajan asioita ilman, että ymmärrämme 
lainkaan oppivamme. Tässä taiteen tekemisen ja 
oppimisen strategiat risteävät erinomaisella tavalla. 
Molemmissa heijastuu rohkeus mennä pelotto-
masti ei tietämisen äärelle. Yhtäkkiä ennalta-arvaa-
mattomat, yllättävät ja oudot kohtaamiset avaavat 
eteemme uusia maailmoita. Kehollisuuden viiteke-
hyksessä oppimisen saattaa tunnistaa vasta, kun 
jännittävyydet asettuvat rationaaliseksi ymmärryk-
seksi ja kokonaisuudet alkavat käsitteellistyä.     

Opettamisen ammattilainen tietää kausi- tai tun-
tisuunnitelmaan laadittujen osaamistavoitteiden 
olevan alituisesti muuttuvia. Oppimistilanteissa 
mennään oppijan ehdoilla ja välillä kaikkien on 
uskallettava sukeltaa tuntemattomaan. Kannuste-
taan siis itseämme ja toisiamme keholliseen roh-
keuteen. On ihan ookoo olla raaka ja keskeneräinen 
– kunhan pysyy liikkeessä.   
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