Taide nuorten
tulevaisuustaitojen tukena
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Nopeasti muuttuvassa maailmassa nuoret kasvavat tulevaisuuteen, joka näyttäytyy
epävarmana, monimutkaisena ja myös mahdollisuuksien runsautena. Tulevaisuuden
mahdollisuuksien hyödyntäminen ja haasteisiin vastaaminen vaativat nuorelta monenlaisia
tulevaisuustaitoja, kuten kriittisen ajattelun taitoa, vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä,
resilienssiä ja kykyä kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuustaitojen kehittäminen
ja käyttäminen auttavat nuorta rakentamaan itselleen merkityksellistä tulevaisuutta.

Tässä tietokortissa tarkastellaan sitä, miten taidetoiminta voi
tukea nuorille tärkeiden tulevaisuustaitojen kehittymistä.

Kriittisen ajattelun
taito on tärkeä
elämäntaito
Tutkimusten mukaan
taideosallistuminen voi edistää
kriittisen ajattelun taitojen
kehittymistä nuorilla ja nuorilla
aikuisilla. Taiteissa oppiminen
vaatii kriittistä pohdintaa,
erilaisten näkökulmien
hahmottamista sekä joustavaa
ongelmanratkaisukykyä. Näitä
taitoja tarvitaan kohdattaessa
monimutkaisia ongelmia, joihin
ei välttämättä ole yhtä oikeaa
vastausta. Taidetoiminta voi
herätellä nuoria myös
pohtimaan kriittisesti sitä, keitä
he ovat, mitä he tietävät ja
millaisessa maailmassa he
elävät. 1,2,3,4
Taidetoiminta mahdollistaa
omien kokemusten kriittisen
tarkastelemisen symbolisen
etäisyyden turvin.

Taidetoiminta voi tukea nuorten
tulevaisuustaitoja kuten
• kriittisen ajattelun taitoja
• vuorovaikutus- ja tunnetaitoja
• empatiakykyä
• resilienssiä
• kykyä kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia.

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen
Yhteisöllinen taidetoiminta voi vaikuttaa positiivisesti nuorten
sosiaalisiin taitoihin, kuten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin.
Taidetoiminta voi parantaa myös tunnetaitoja ja itsesäätelyn taitoja,
kuten kykyä hallita suuttumusta sekä kehittää ongelmien ja
konfliktien ratkaisemiseen liittyviä taitoja. 5,6
Taidetoiminnassa erityistä on se, että vuorovaikutus ja itseilmaisu
on mahdollista myös muutoin kuin sanallisesti.
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Kyky kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia
Resilienssillä tarkoitetaan
nuoren kykyä toimia muuttuvissa
olosuhteissa sekä selviytyä ja
palautua vastoinkäymisistä ja
kuormittavista tilanteista.
Resilienssiin vaikuttavat sekä
sisäiset että ulkoiset tekijät.

Resilienssin vahvistaminen
Taidetoiminta voi tutkitusti tukea
resilienssin kehittymistä edistämällä
nuoren kykyä tunnistaa omia
vahvuuksiaan ja toimintatapojaan sekä
käsitellä omia ajatuksia ja pärjätä
vaikeiden tunteiden kanssa.
Taidetoiminta voi tarjota nuorelle
tärkeitä osallisuuden kokemuksia sekä
jaettuja onnistumisen kokemuksia, jotka
lisäävät nuoren luottamusta sekä
itseensä että muihin.
Nuorten resilienssi on myös
yhteisöllistä toimintaa. Kriittisen
draamapedagogiikan tutkijat puhuvat
luovasta resilienssistä. Tällä he
viittaavat ryhmän yhteisölliseen
mahdollisuuteen käyttää draamaa
paljastamaan, tutkimaan ja
harjoittelemaan erilaisia selviytymis- ja
vastustamisstrategioita, joita voidaan
hyödyntää myös kuvitellun ja näytellyn
tilanteen ulkopuolella. 7,8,9
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Taidetoiminta voi auttaa nuorta kuvittelemaan ja
hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksia ja
tulevaisuudennäkymiä sekä strategioita, joiden avulla näitä
voidaan saavuttaa. Esimerkiksi kriittisen
draamapedagogiikan keinoin voidaan edistää kykyä
kuvitella tasa-arvoisempi maailma sekä kehittää kriittistä
toivoa keinona estää toivottomuuden tai avuttomuuden
tunnetta. 10

Taidetoiminta voi toimia analyyttisena työkaluna, joka
avaa multimodaalisen, reflektiivisen tilan ja tarjoaa
alustan, jolla nuori voi ajatella uusia mahdollisuuksia ja
kuvitella tulevaisuuden maailman. 11

Empatiaa voi harjoitella!
Ryhmämuotoisessa taidetoiminnassa nuoren on
mahdollista kehittää empatiakykyä, kuten muiden
huomioimista, kunnioittavaa ja kannustavaa asennetta
sekä vastuunottoa. Esimerkiksi roolityöskentelyn avulla
nuoret voivat saada kokemuksia toisen asemaan
asettumisesta sekä tutkia konkreettisesti toiseutta ja
toisena olemista. Taidetoiminta voi auttaa myös
vähentämään ennakkoluuloja ja lisätä ymmärrystä erilaisia
ihmisiä kohtaan. 5,12,13
Mielikuvitus on yksi tärkeä empatiakyvyn mahdollistaja.
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