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1 JOHDANTO 

Musiikkiliikunta ja tanssi ovat kiinnostaneet minua pitkään. Kun aloitin musiikkikasvatuksen 

opinnot, ensimmäisenä syksynä innostukseni aihetta kohtaan syveni kuitenkin 

merkityksellisesti. Tällöin opintoihini kuului ”musiikki ja ilmaisu” -kurssi, joka antoi niin 

paljon lisää inspiraatiota, että vaikutti selkeästi jopa kandidaatintutkielman aiheen 

valitsemiseen. Jo silloin oli selvää, että haluan perehtyä lisää musiikkiliikunnan maailmaan. 

 

Toinen mainitsemisen arvoinen ajanjakso, joka jäi vahvasti mieleeni ja lisäsi kiinnostustani 

musiikkiliikuntaa kohtaan, oli eräs Jyväskylässä järjestetty kansantanssikurssi. Silloin koin 

musiikkiliikunnan tuoman yhteisöllisyyden niin voimakkaasti, että se teki minuun vaikutuksen. 

Esimerkiksi opettelemamme ”perhevalssi” jäi hyvin mieleeni. Se koostui koko ryhmän 

yhteisestä koreografiasta, jonka harjoittelimme innostavan opettajan johdolla. Kun liikesarjoja 

opeteltiin, onnistumisen yhteisöllinen riemu ja ”me-henki” olivat sellaisia kokemuksia, joita en 

taatusti unohda. 

  

Vaikka en tuntenut etukäteen ainuttakaan kansantanssikurssilaista, muutamien tuntien aikana 

saimme kokea musiikkiliikunnan tuomaa iloa ja mahtavaa yhteistyön tekemistä. Mikä salaisuus 

musiikkiliikunnan positiivisella voimalla on? Tukeeko kehon avulla opettelu todella musiikin 

oppimista? Entä miten musiikkiliikuntaa käsitellään perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014? Millaisia opetusmateriaaleja musiikkiliikuntaan löytyy? 

 

Tässä kandidaatintutkielmassani etsin vastauksia edeltäviin kysymyksiin. Rajaan tutkimukseni 

alakoulun oppilaisiin. Perehdyn ensin musiikkiliikuntaan – sen keskeisiin periaatteisiin, 

uranuurtajiin ja niin edelleen, mutta otan myös selvää, miten valtakunnallinen 

opetussuunnitelma näkee musiikkiliikunnan tärkeyden opetuksessa. Etsin rinnalle erityisesti 

opettajille suunnattuja musiikkiliikuntamateriaaleja, ja tutkin, miten niissä käsitellään asiaa ja 

kannustetaan sekä oppilaita että opettajia löytämään musiikkiliikunnan ja yhdessä tekemisen 

ilo. 
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2 MUSIIKKILIIKUNTA 

Musiikkiliikunta on musiikkikasvatuksen osa-alue, jossa yhdistyvät musiikilliset elementit ja 

kehon liikkeet. Musiikillisia elementtejä ovat tyypillisesti esimerkiksi kuuntelu ja laulaminen. 

Musiikin oppimista lähestytään siis musiikin ja liikkeen yhdistävän toiminnan sekä siinä 

syntyvien kehollisten kokemusten kautta. Musiikkiliikunnassa on tyypillistä oppilaiden oma 

keksintä ja luovuus. (Juntunen 2010a, 11.) Toisinaan voidaan käyttää myös valmiita 

liikesarjoja, liikkumistapoja ynnä muuta. 

 

Musiikkiliikunnan asiantuntijat Inkeri Simola-Isaksson (2010) sekä Marja-Leena Juntunen 

(2010a) ovat sitä mieltä, että tavoitteena on aktivoida oppilaan koko keho aistimaan, 

vastaanottamaan ja sisäistämään musiikkia (Simola-Isaksson 2010, 37; Juntunen 2010a, 11). 

Juntunen (2010a) jatkaa, että musiikkiliikunnan avulla tapahtuvaa kokonaisvaltaista oppimista 

edistää se, kun ajattelu, havainnot, tunteet, kuuntelu ja aistitoiminnot yhdistyvät vahvasti 

toisiinsa. Ne vahvistavat kehon ja mielen yhteyttä. Musiikkiliikunta pitää sisällään ajatuksen 

siitä, että kehollisten kokemusten kautta tapahtuva oppiminen tapahtuu syvemmällä tasolla kuin 

pelkästään ajattelun avulla oppiminen. (Juntunen 2010a, 11.) 

 

Juntunen (2010b) lisää, että musiikki toimii ikään kuin opettajana. Pyrkimyksenä on antaa 

oppilaille mahdollisuus tehdä itse havaintoja ja oivalluksia musiikista. On tärkeää antaa 

tarpeeksi aikaa ja tilaa oppilaiden omille havainnoille ja ajatuksille. (Juntunen 2010b, 13.) 

Omien kokemusten, havaintojen ja oivallusten kautta oppiminen vahvistaa oppilaassa 

oppimisen tuomaa iloa ja motivoi siten myös jatkamaan harjoittelua (ks. Juntunen 2010b, 13). 

Kun oppilaat tekevät havaintoja musiikista, keho toimii tällöin ”musiikillisena instrumenttina” 

(Simola-Isaksson 2010, 37; Juntunen 2010a, 11). Musiikkiliikunnassa tehtävien harjoitusten 

avulla oppilaat kokeilevat ja keksivät erilaisia tapoja ilmaista liikkeen avulla sen, mitä he 

kuulevat musiikissa (Juntunen 2010b, 13). 

 

Musiikkiliikunta pitää sisällään luovuuteen ja kekseliäisyyteen painottuvien tehtävien lisäksi 

myös sellaisia harjoituksia, joissa oma keksiminen ei ole niin olennaisessa roolissa. Joissain 

harjoituksissa on valmiita vinkkejä liikkumis-/ilmaisutapoihin sekä täysin valmiita 

liikesarjojakin. Nekin ovat tärkeä osa musiikkiliikuntaa, ja ne luovat pohjaa oppilaiden 

luovuudelle ja mielikuvitukselle – valmiista opettajan näyttämistä liikkeistä tai koreografioista 

oppilaat saavat esimerkkiä ja ideoita myös oman ilmaisunsa kehittämisen tueksi. Myös toisilta 
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ryhmän jäseniltä oppiminen on musiikkiliikunnassa huomionarvoinen seikka (ks. Juntunen 

2010a, 11). 

 

Musiikkiliikunnan toinen asiantuntija Soili Perkiö (2010a) myötäilee Juntusen ajatusta siitä, 

että musiikkiliikunnan ensisijaisena tavoitteena on musiikista oppiminen. Hän listaa myös 

kohteita, joita musiikkiliikunnan on pyrkimys auttaa kehittämään: kommunikointikyky, 

mielikuvitus ja ilmaisu, kehonhallinta ja koordinaatio sekä musiikin elementtien 

ymmärtäminen. Musiikkiliikunnan on tarkoitus auttaa kehittämään myös keskittymistä, 

havaintokykyä, ajattelua, muistia, eri aisteja sekä kielellistä kehitystä. (Perkiö 2010a, 12.) 

 

Perkiön ja Juntusen lisäksi myös Liisa Tenkku (1981d) oli samalla linjalla musiikista oppimisen 

suhteen. Hän totesi jo lähes 40 vuotta sitten, että musiikillisen ajattelukyvyn kehittäminen on 

yksi musiikkiliikunnan tavoitteista. Tenkku näki asian niin, että liikunnallisilla harjoitteilla on 

keskeinen osuus tiedollisen osa-alueen opettamisessa. Lisäksi hän nosti esiin musiikkiliikunnan 

henkisen ja fyysisen virkistävän vaikutuksen, jota ei sovi vähätellä. Myös sosiaalinen puoli on 

tärkeä: Musiikkiliikunnan harjoitukset, joissa otetaan kontaktia toisiin, edistävät 

sosiaalistumista. (Tenkku 1981d, 280.) 

 

Sekä Simola-Isaksson (2010) että Juntunen (2010a) noteeraavat musiikkiliikunnan laaja-

alaisemmat tavoitteet kuin pelkän musiikista oppimisen. Musiikkiliikunnan tarjoamien 

elämysten ja kokemusten myötä oppilaille avautuu paljon mahdollisuuksia musiikin 

ymmärtämiseen, tulkintaan ja henkilökohtaiseen toteutukseen. Huomion arvioista on silti se, 

että vaikka musiikkiliikunnassa tähdätäänkin ensisijaisesti musiikkikasvatuksellisiin 

tavoitteisiin, niiden rinnalla kulkee vahvasti myös yleiskasvatuksellisia tavoitteita. Päämääränä 

on vapautunut, tasapainoinen ja omia luovia ratkaisujaan ja kykyjään toteuttava ihminen. 

Kasvatustyössä on noteerattu musiikkiliikunnan vapauttava ja inspiraatiota vaaliva vaikutus, 

jonka vuoksi aihealuetta pidetäänkin varsin merkittävänä. (Simola-Isaksson 2010, 37; Juntunen 

2010a, 11.) 

 

Jotta musiikkiliikunnan harjoituksiin uskaltaa heittäytyä kunnolla mukaan, ryhmän ilmapiirin 

täytyy olla turvallinen. Oikeanlainen ilmapiiri on avain myös siihen, että harjoituksista saa 

kaiken hyödyn sekä oppimisen mahdollisuudet irti. Perkiö (2010a) toteaa, että lähtökohtana 

oppimiselle on turvallinen vuorovaikutus musiikin ja liikkeen yhdistävän kokemuksen kautta 

(Perkiö 2010a, 12). Juntunen (2010b) täydentää samaan teemaan liittyen, että on tärkeää luoda 
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sellainen ilmapiiri, jossa jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi ja merkitykselliseksi. Opettajan 

on tärkeää tehdä pohjatyötä ryhmäyttämisessä esimerkiksi tutustuttaen oppilaat toisiinsa ja 

virittäen ryhmän tulevaa toimintaa varten siihen sopivien harjoitusten avulla. (Juntunen 2010b, 

13.) 

 

Turvallisuuden tunnetta ryhmässä toimimiseen lisää Juntusen (2010b) mukaan se, kun tehdään 

näkyväksi, että virheet ovat sallittuja, jopa suotavia. Hän jatkaa, että ne ovat ovia oppimiseen. 

Oppilas oppii usein vähitellen - harjoituskertojen ja toiston kautta. Oppimiselle on syytä antaa 

aikaa. Opettajan tulee myös rohkaista oppilaita olemaan välittämättä omista sekä toisten 

virheistä ja erehdyksistä. (Juntunen 2010b, 13.) 

 

On tärkeää muistaa, että jotkut voivat tuntea olonsa vaivautuneeksi liikkuessaan musiikin 

mukaan. Tällainen epämukavuuden tunne voi olla esteenä positiiviselle kokemukselle ja siten 

myös oppimiselle. (Juntunen 2010c, 17.) Tällaisessa tilanteessa opettajan on syytä kiinnittää 

huomiota (edelleen) ryhmähengen ylläpitämiseen sekä toisaalta antaa oppilaille mahdollisuus 

tottua musiikkiliikuntaan. ”Jos musiikkiliikuntaa tehdään usein ja säännöllisesti, siihen 

osallistuminen on oppilaille helpompaa.” (Juntunen 2010c, 17). 

 

Myös Tenkku (1981c) on pohdiskellut aihetta. Hän kokee tärkeänä, että musiikkiliikunta 

sisältyy koulun musiikintunteihin. Hän lisää, että musiikkiliikuntaa tulee jatkaa koko 

peruskoulun ajan, jotta murrosiässä sitä kohtaan ei syntyisi tarpeettomia estoja. Jos jotkut 

oppilaat ovat kuitenkin estyneitä harjoituksiin, heitä ei saa pakottaa osallistumaan, mutta heitä 

tulee rohkaista kaikin tavoin. Rohkaisevaa on myös se, kun opettaja itse näyttää esimerkkiä 

osallistumalla itse kaikkiin harjoituksiin. (Tenkku 1981c, 279.) 

 

Juntunen (2010a) muistuttaa, että myös musiikkiliikunnassa läsnä oleva ”leikin 

henki”/leikkimielisyys sekä aktiivinen ryhmässä toimiminen auttavat vapauttamaan oppilasta 

liiallisesta itsetietoisuudesta ja itsekriittisyydestä. Erilaisten harjoitusten on tarkoitus tuoda 

iloisia elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia, jotka puolestaan lisäävät halua oppia ja opiskella. 

Musiikkiliikunta pyrkii musikaalisuuden kehittämiseen ja innostuksen vahvistamiseen 

musiikkia kohtaan. (Juntunen 2010a, 11.) 
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2.1 Dalcroze-pedagogiikka 

Musiikkiliikunnan isäksikin tituleerattu Émile Jaques-Dalcroze on ollut merkittävä uranuurtaja 

musiikkiliikunnan saralla. Hän vaikutti 1800- ja 1900-luvuilla Euroopassa. Suomalainen 

musiikkikasvatuksellinen musiikkiliikunta pohjautuu hänen kehittämäänsä Dalcroze-

pedagogiikkaan, joka tunnetaan myös nimellä Dalcroze-rytmiikka. (Juntunen 2009, 246; 

Juntunen 2010d, 18.) Juntusen mukaan tätä pedagogiikkaa voi lähestyä esimerkiksi 

tutustumalla ensin kehollisuuden filosofiaan, jonka Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) on 

luonut (Juntunen 2009, 245). 

 

Juntunen (2009) kirjoittaa, että Merleau-Pontyn filosofiassa korostuvat maailman havainnointi 

ja aistiminen keholla (Juntunen 2010d, 23). Ihmisen kehollisuus nähdään maailman 

subjektiivisena tuntemisena ja elämisenä kehollisten kokemusten välityksellä.  Merleau-Pontyn 

lausahdus onkin: ”Maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan se, minkä elän”. Hänen filosofiassaan 

aistiminen on kehollista tietämistä. Kehon liikkuvuus luo uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia 

maailman aistimiseen ja kokemiseen. Tämä luo ihmisen havainnoille uusia merkityksiä. 

(Juntunen 2009, 245.) 

 

Merleau-Pontyn filosofiassa mielletään ihmisen ajattelevan ja toimivan kokonaisvaltaisesti. 

Kun ihminen tutkii maailmaa, hänen aistimukset ja havainnot sulautuvat hänen 

kokemusmaailmaansa. (Juntunen 2009, 245.) Merleau-Ponty tuumii kehon myös olevan 

maailman ymmärtämisen edellytys (Juntunen 2009, 247). Maailman kehollinen ymmärtäminen 

ja havainnointi tapahtuvat merkittävimmin juuri liikkeen kautta. Liikkeen, tuntoaistin ja 

kosketuksen avulla ihmiselle muodostuu käsitys maailmasta. Voisi sanoa, että liike on ikään 

kuin äidinkielemme. (Sheets-Johnstone 1999, 148, 226, 253, viitattu lähteessä Juntunen 2009, 

247.) 

 

Dalcroze kehitti pedagogiikkansa siltä pohjalta, että hän halusi älyyn perustuvan musiikin 

opetuksen tilalle toisenlaista opetusta – sellaista, jonka päämäärä on oppilaan aistihavaintojen 

herättäminen ja niiden hyödyntäminen oppimisessa (Jaques-Dalcroze 1921/1980, viitattu 

lähteessä Juntunen 2009, 245). Hänen kehittämässään pedagogiikassa keho on sekä väylä 

musiikilliseen ymmärtämiseen että tunteiden ja ajatusten yhdistämiseen musiikillisessa 

kokemuksessa. Oppiminen tapahtuu kehossa niin tiedostetun kuin tiedostamattomankin 

toiminnan välityksellä. (Juntunen 2009, 247.) 
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Dalcroze-pedagogiikka on kehollisuutta korostavaa musiikin opetusta (Juntunen 2009, 245). Se 

pohjautuu ajatukselle yhdistää musiikki ja kehon liikkeet musiikin opetuksessa. Itse Dacroze 

on todennut, että hänen pedagogiikassaan musiikki on sekä päämäärä että väline. (Juntunen 

2010d, 18.) Pedagogiikan kokonaisvaltaisuutta on kuvattu jopa niin, että siinä ajatellaan 

musiikin ja sinun itsesi olevan yksi ja sama (Mead 1994, 5). 

 

Virginia Hoge Mead (1994) kuvailee Dalcroze-pedagogiikan olemusta siten, että kehon 

liikkeen avulla voi oivaltaa ja toteuttaa spontaanisti ja yksilöllisesti niitä asioita, mitä kuulee 

musiikissa. Musiikin opiskelu kirjasta lukemalla ei anna tilaa nauttia (musiikkiliikunnassa 

esiintyvästä) ilmiöstä, jossa aistit, tunteet, keho ja mieli muodostavat kokonaisvaltaisen 

kokemuksen. Dalcroze-pedagogiikan mukainen musiikkiliikunta antaa tilaisuuden ”elää” 

musiikkia sen pohjalta, mitä kuulee ja havaitsee. (Mead 1994, 4.) 

 

Juntunen (2010d) on listannut Dalcroze-pedagogiikan pääpiirteitä. Kokonaisvaltaisen ihmis- ja 

oppimiskäsityksen ohella pedagogiikan periaatteissa nousevat esille pyrkimys kehittää 

muusikkoutta laaja-alaisesti sekä pyrkimys aktivoida oppilaiden omaa keksimistä ja luovuutta.  

Tarkoituksena on myös, että musiikista oppimisen perustana ovat monipuoliset kokemukset, 

jotka syntyvät musiikkiliikunnan avulla. Oppiminen tapahtuu ryhmässä, mutta oman, 

yksilöllisen kokemuksen kautta. Dalcroze-pedagogiikan tavoitteena on ennen kaikkea korostaa 

ilon merkitystä oppimisessa. (Juntunen 2010d, 18.) 

 

Dalcroze-pedagogiikan osa-alueiksi Juntunen (2010d) määrittelee rytmiikan, säveltapailun ja 

improvisoinnin. Tarkasteltaessa rytmiikan osa-aluetta pinnalle nousee ajatusmalli siitä, että 

musiikin rytmiä on mielekästä lähestyä kehollisen kokemisen kautta. Harjoituksissa oppilasta 

ohjataan tunnistamaan ja löytämään musiikissa oleva rytmi ja ilmentämään sitä liikkeen avulla. 

Kuten muissakin harjoituksissa, tässäkin on tärkeää edetä loogisesti helpommista harjoitteista 

vaikeampiin. Aluksi olennaista on oppia löytämään musiikista tasainen syke. Sitä voidaan 

opetella Dalcroze-pedagogiikan mukaisesti esimerkiksi kävelyharjoituksilla. Ne ovat hyviä sen 

vuoksi, koska kävelyyn osallistuvat lihakset ovat tahdonalaisia. Kävely on siis luonnollinen 

lähtökohta rytmin opiskelulle. (Juntunen 2010d, 20.) 

 

Myös Tenkku (1981a) vahvistaa Dalcrozen pohtineen rytmejä ja niihin liittyvää luonnollisuutta. 

Hän lisää, että Dalcroze oli aikoinaan havainnut, kuinka joillakin oppilailla oli hankaluuksia 
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omaksua rytmejä. Samoilta henkilöiltä paljastui kuitenkin jokapäiväisten toimintojen 

yhteydessä erinomainen rytmitaju. Tämä sai Dalcrozen oivaltamaan, että musiikin rytmin 

toteuttaminen pohjautuu ennen kaikkea kehon luonnollisiin liikerytmeihin. (Tenkku 1981a, 50.) 

 

Dalcroze tuumasi, että jos oppilaat pystyvät liikkumaan rytmisesti, he todennäköisesti pystyvät 

myös soittamaan rytmejä tarkasti. Rytminen liike synnyttää voimakkaan aistikokemuksen. 

(Juntunen 2010d, 20–21.) Ihminen aistii ja elää rytmejä luonnollisesti. Kehollista rytmiikkaa 

voi havaita jo esimerkiksi taaperoikäisellä, kun hän seisoo tukea vasten ja notkuttelee polvillaan 

musiikin tahdissa. Jo siinä vaiheessa musiikkiin ja rytmiin on luonnollista reagoida kehon 

liikkeiden avulla. 

 

Taputtaminen on myös yksi esimerkki kehollisesta, rytmisestä ilmaisusta. Kuvitellaanpa vaikka 

jonkin bändin keikka. Ihmiset todennäköisesti eläytyvät kuulemaansa rytmiin tanssien, 

taputtaen, tai vaikkapa vähäeleisesti varvasta liikuttaen tai sormea naputtaen. Rytmin tuntee 

kehossa. (Tämä ilmiön vahvuus riippunee kuitenkin musiikista – joissain kappaleissa rytmi 

korostuu selkeämmin ja voimakkaammin kuin toisissa kappaleissa.) Keikan loputtua, ennen 

mahdollista encore-kappaletta ihmisjoukko yltyy taputtamaan samassa rytmissä, jotta saisivat 

bändin vielä takaisin lavalle. Silloinkin huomaa sen, että rytminen liike on aistittavissa kehossa. 

Nämä esimerkkitapaukset tukevat Dalcrozen havaintoa, että rytminen liike saa ihmisissä aikaan 

aistikokemuksen. 

 

Juntunen (2010d) ottaa esiin kinesteettisen aistin. Aivoihin tallentuu muistikuvia 

kinesteettisistä kokemuksista, joissa musiikki ja liike yhdistyvät (Juntunen 2010d, 21). 

Kinestesia tarkoittaa asento- ja liikeaistia, jonka avulla ihminen voi kontrolloida ja ohjata 

liikkeitään sekä asentojaan. Se ohjaa liikkeitä suhteessa aikaan, tilaan ja lihasenergiaan. 

Kinesteettisen aistin välityksellä ihmiselle syntyy käsitys liikkeittensä oikeellisuudesta sekä 

siitä, miltä liikkeet tuntuvat. Tähän informaatioon nojautuen hän pystyy arvioimaan fyysistä 

suoritustaan sekä muuttamaan sitä parempaan suuntaan. Kinesteettinen tiedostaminen luo 

mahdollisuuden liikkeiden kautta oppimiseen. Tätä taitoa voidaan kehittää harjoitusten avulla. 

(Juntunen 2010d, 24.) 

 

Aivoissa nämä kinesteettiset, liikkeen aistimiseen liittyvät mielikuvat linkittyvät muihin 

erilaisiin mielikuviin, kuten visuaalisiin tai auditiivisiin (Juntunen 2010d, 21). Tämän pohjalta 

voidaan tulkita, että oppimista, muistamista ja ymmärtämistä voi tehostaa tekemällä 
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kinesteettisiä, kehollisia harjoituksia. Näin aivoihin jää monipuolinen muistijälki koetusta 

asiasta ja aivoissa syntyy ”muistisiltoja” asioiden välille eri aistien hyödyntämisen ansiosta. 

 

Liikkeeseen liittyvät mielikuvat voidaan yhdistää esimerkiksi symboleihin tai käsitteisiin, joita 

musiikissa käytetään (Juntunen 2010d, 21). Tällaiseen tilanteeseen liittyen voidaan ottaa 

esimerkiksi tilanne, jossa opetellaan äänenvoimakkuutta kuvaavia symboleja. Luokan taululla 

on jana, jossa on järjestyksessä neljä eri äänenvoimakkuutta kuvaavaa termiä: p 

(=piano=hiljaa), mp (=mezzopiano=melko hiljaa), mf (=mezzoforte=melko voimakkaasti) ja f 

(=forte=voimakkaasti). Oppilaat ilmentävät äänenvoimakkuutta tällä kertaa vaikkapa jaloillaan 

tömistellen. Opettaja näyttää taululta, missä kohti janaa mennään, ja oppilaat reagoivat siihen 

jaloillaan tömistellen. Näin asian opiskeluun liitettiin kehollinen toiminta, joka todennäköisesti 

tukee asian ymmärtämistä ja muistamista. 

 

Juntunen (2010d) jatkaa Dalcroze-pedagogiikan osa-alueista: rytmiikan ohella niihin kuuluvat 

säveltapailu ja improvisointi. Säveltapailu viittaa yleisesti ottaen yksittäisiin harjoituksiin tai 

pidempään opinjaksoon, jossa tavoitteena on luoda yhteys kirjoitetun ja soivan musiikin välille 

siten, että oppilas kykenee kirjoittamaan nuottien avulla kuulemansa musiikin (rytmin, 

melodian, harmonian) sekä muuttamaan kirjoitetun nuottitekstin soivaan muotoon (joko 

omassa mielessään tai omaa ääntään käyttäen). Opiskelemalla säveltapailua sävelkorkeuden ja 

sävelsuhteiden hahmottaminen kehittyvät. Myös kyky kuulla, kuunnella, muistaa ja erottaa 

äänen sävyjä harjoittuu. Säveltapailuharjoituksissa pyritään kehittämään sisäistä kuulokykyä, 

joka tarkoittaa oman mielen sisällä ”kuultavia” sävelkulkuja tai soivia mielikuvia ilman 

soittimen tai äänen apua. (Juntunen 2010d, 21.) Tenkku (1981a) tukee tätä ajatusta: Yksi 

päätavoite harjoituksissa on kehittää oppilaiden sisäistä kuuntelukykyä (Tenkku 1981a, 51). 

 

Dalcroze-pedagogiikka pyrkii kehittämään oppilaiden sisäistä kuulokykyä niin, että nuottia 

lukiessaan oppilas ymmärtää, miltä nuottikuva voisi kuulostaa soitettuna. Eli oppilas oppii 

kuulemaan sisäisesti esimerkiksi kirjoitettuja rytmejä, intervalleja ja dynaamisia vaihteluita. 

Säveltapailu antaa pohjaa myös luovuudelle, esimerkiksi omien melodioiden säveltämiselle. 

(Juntunen 2010d, 21.) 

 

Dalcroze piti tärkeänä, että säveltapailuopetus ei alkaisi nuoteista, vaan oppilaita aktivoivasta 

toiminnasta kuten laulamisesta tai luonnollisista tavoista liikkua. Liikunnallisissa 

säveltapailuharjoituksissa liike on oppimisen apukeino – sen välityksellä kuuntelukokemus 
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aktivoituu, konkretisoituu ja vahvistuu. Liikunnalliset tehtävät myös pyrkivät tukemaan 

musiikillisen ilmiön ymmärtämistä. (Juntunen 2010d, 21.) 

 

Juntunen (2010d) täsmentää, että Dalcroze-pedagogiikan mukaisissa säveltapailuharjoituksissa 

liike ilmaisee, mitä oppilas on kuullut ja ymmärtänyt (Juntunen 2010d, 21). Kun 

kuunteluharjoitukseen yhdistetään liike, se aktivoi jokaisen oppilaan keskittymään omaan 

toimintaansa. Tämä on hyvä asia oppilaiden osallistumisen sekä opettajan havainnoinnin 

kannalta – opettaja voi seurata samanaikaisesti kaikkia oppilaita ja heidän osaamistansa. Tällä 

pyritään myös minimoimaan ”vääristä vastauksista” aiheutuvat nolouden tai jännityksen 

tunteet, sillä kaikki ikään kuin vastaavat ja reagoivat tehtävänantoon yhtä aikaa, jolloin jokainen 

oppilas keskittyy omaan tekemiseensä. Toisaalta he saattavat nähdä tai katsoa muidenkin 

reaktioita, jolloin he huomaavat erilaisia tapoja toteuttaa asioita, ja he mahdollisesti myös 

oppivat toisiltaan. (Juntunen 2010d, 21–21; Juntunen 2009, 252.)  

 

Liiallista huomiota toisten tekemisestä vie kuitenkin pois se, että harjoituksissa oppilaita 

aktivoidaan osallistumaan ja reagoimaan monella tavoin ja jatkuvasti. Lisäksi liikunnalliset 

säveltapailuharjoitukset ovat myös hyväksi aivojen kannalta; liikkeen yhdistäminen musiikin 

kuunteluun lisää aivojen eri aistialueiden ristikkäisaktivoitumista. (Juntunen 2010d, 21–22.) 

 

Juntunen (2010d) listaa kolmanneksi Dalcroze-pedagogiikan osa-alueeksi improvisoinnin. 

Harjoituksissa improvisoidaan yleensä liikkuen, laulaen tai soittaen, toisinaan myös näytellen. 

Harjoitukset tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ja vapauksia esimerkiksi spontaaniin 

ilmaisuun. Opettajan on hyvä rohkaista oppilaita kokeilemaan erilaisia tapoja liikkua ja ilmaista 

musiikkia. Oppilaiden tulkintoja kohtaan opettajan tulisi suhtautua kiinnostuneesti, 

hyväksyvästi ja kannustavasti. (Juntunen 2010d, 22.) 

 

Luovuus ja oma spontaani ilmaisu ovat usein herkkiä, hyvin henkilökohtaisena koettuja asioita. 

Opettajan tulee panostaa ennen luovuuden harjoittelua ja sen aikana turvalliseen, hyväksyvään 

ilmapiiriin sekä antaa aikaa oppilaille. Myös opettajan oma osallisuus ja esimerkit helpottavat 

todennäköisesti oppilaiden luovaa tekemistä, kun he ensinnäkin rohkaistuvat ja näkevät 

esimerkkiä opettajan toiminnasta – ”hänkin tekee tätä täysillä, miksen minäkin”! Opettajan 

esimerkit voivat antaa myös sopivasti ideoita ja lähtökohtia, joita voi halutessaan hyödyntää 

jossain määrin omassakin työskentelyssä. 
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Tilanteesta riippuen luovaa toimintaa saattaa helpottaa myös se, jos luovuutta ei odoteta niin 

sanotusti liikaa, vaan tehtäville annetaan tietyt, selkeät raamit. Harjoituksissa raameja voi 

asettaa tehtävänannon ympärille siten, että siinä määritellään, kuinka paljon tilaa on 

käytettävissä, mitä kehonosia on tarkoitus käyttää, kuinka monta eri liikettä on tarkoitus keksiä 

ynnä muuta. Tulee myös muistaa, että luovuutta on monen tyyppistä. Esimerkiksi spontaanissa 

ilmaisussa pyritään usein vapaaseen ilmaisuun, joka ei sisällä tarkasti ennalta mietittyjä asioita, 

mutta joissain harjoituksissa luovuutta harjoitetaan puolestaan eri tavoin, oikeastaan 

pitkäjänteisemmin – vaikkapa säveltäessään oppilas voi ensin kokeilla jotain melodiapätkää, 

vähän muokata, kokeilla uudestaan ja niin edelleen. 

 

Juntunen (2010d) kirjoittaa, että Dalcroze-pedagogiikassa toiminnan lähtökohtana on oppilaan 

kokemus; Oppimisen tulisi pääsääntöisesti pohjautua kokemukseen ja teorian tulisi olla 

jatkumona käytännölle. Tavoitteena on, että oppilas sanoo opetuksen jälkeen pikemminkin 

”olen kokenut” kuin ”tiedän”. Valmiin oppimistuloksen sijaan Dalcroze-pedagogiikassa 

korostetaan enemmän oppimisprosessia ja -kokemusta, mikä tarkoittaa, että oppilaille annetaan 

mahdollisuus oppia asioita omalla tavallaan ja aikanaan. Harjoitusten on pyrkimys aktivoida 

oppilaan mielikuvitusta ja haastaa oppilasta löytämään omannäköisiä, persoonallisia 

ratkaisutapoja ja varioida niitä. Oppimiskokemukset tavoittelevat sitä, että oppilaan itsenäinen 

kyky kuunnella, esittää ja luoda kehittyvät. Tämä vahvistaa oppilaan varmuutta sekä yksilöllistä 

ajattelua musiikillisessa toiminnassa. Juntusta siteeraten: ”Kokemuksen kautta opittaessa 

oppimisen tuloksena syntyneet ajatukset ovat alkuperältään ja autenttisesti oppilaan omia.” 

(Juntunen 2010d, 23.) 

 

Dalcroze-pedagogiikkaan liittyy myös oppilaan oma itsetuntemus. Pedagogiikassa pyritään 

vahvistamaan oppilaan minuuden kokemusta sekä itsetuntemusta. (Juntunen 2009, 253.) 

Tenkku (1981a) täydentää, että kasvatus kohdistuu ihmiseen kokonaisuutena: hänen 

ajatuksiinsa, tunne-elämäänsä ja niin edelleen (Tenkku 1981a, 51). Juntunen (2009) jatkaa, että 

harjoituksissa oppilaalla on mahdollisuus luoda yhteys musiikin lisäksi myös itseensä. 

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun opettaja pyytää ja rohkaisee kuuntelutilanteessa 

oppilasta käyttämään mielikuvitusta tai löytämään oman tapansa ilmaista musiikkia liikkeiden 

avulla. Myös silloin, kun oppilas kiinnittää huomiota oman kehonsa reaktioihin ja tuntemuksiin, 

hänellä on mahdollisuus kehittää itsetuntemustaan ja luoda yhteys itseensä. Oman itseyden 

kokemisen kautta musiikin opiskelusta ja musisoinnista tulee todennäköisesti 
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henkilökohtaisempaa. (Juntunen 2009, 253.) Kun oppiminen tuntuu omakohtaiselta, se usein 

lisää myös motivaatiota. 

 

Juntunen (2010d) käsittelee myös oppimisen sosiaalista näkökulmaa. Vaikka Dalcroze-

pedagogiikassa korostetaan yksilön omaa kokemusta ja sen kautta oppimista, oppimisen 

sosiaalista näkökulmaa ei voi sivuuttaa (Juntunen 2010d, 23). Toiminta tapahtuu aina ryhmässä, 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat saattavat ottaa jo luonnostaan jotain vaikutteita 

toisiltaan. Heitä voi myös joissain tilanteissa rohkaista oman tekemisensä ohella tarkkailemaan 

toisten oppilaiden tapoja ilmaista musiikkia sekä tietoisesti myös kokeilemaan ja soveltamaan 

itse toisten ideoita. (Juntunen 2010d, 23; Juntunen 2009, 253.) Näin oppilaan oma liikevarasto 

laajenee, ymmärrys liikkeen ja musiikin yhteydestä syvenee sekä uusia mielikuvia ja 

kokemuksia syntyy (Juntunen 2009, 253). Kaiken tämän lisäksi myös itse sosiaalisuus kehittyy 

luontevasti, kun on löydettävä kontakti toisiin ihmisiin (Tenkku 1981a, 51). 

 

Juntunen (2010d) korostaa, että oppimisen sosiaalista näkökulmaa tarkasteltaessa on hyvä 

muistaa, kuinka toisten toiminnan tiedostaminen sekä ymmärtäminen tapahtuvat 

vuorovaikutuksessa oman itsen kanssa. Vaikka välillä kävisi niin, että omat sekä jonkun toisen 

liikkeet muistuttaisivat paljon toisiaan, ne ovat kuitenkin ainutlaatuisia ja ilmentävät tekijänsä 

yksilöllisyyttä. Oppilaan tietoisuus omasta itsestään ja ainutlaatuisuudestaan vahvistuu, kun 

hän tiedostaa oman toimintansa sekä omien liikkeidensä samankaltaisuuden tai eroavaisuuden 

suhteessa toisiin oppilaisiin. (Juntunen 2010d, 23.) 

 

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä ajatuksena Dalcroze-pedagogiikkaa tutkittaessa 

mainittakoon oppimisen ilo. Juntunen (2010d) kertoo Dalcrozen itse uskoneen, että ilo 

vahvistaa oppimista merkittävästi. Hän ajatteli, että jos ilo on läsnä opetuksessa, oppilaiden 

oppiminen tehostuu. Hänen mukaansa leikin henki saa oppilaat päästämään irti liiallisesta 

itsetietoisuudesta. Leikillisyys myös saa aikaan iloa, mikä puolestaan vahvistaa esimerkiksi 

mielikuvitusta ja taiteellisia kykyjä. Iloa syntyy myös siinä, kun toimitaan ja liikutaan ryhmässä 

yhdessä toisten kanssa. Myös sopivan tasoiset ja vaihtelevat tehtävät pitävät iloa ja myös 

motivaatiota yllä. Opettajan tulee pyrkiä siihen, että harjoitukset vaihtelevat helpon ja vaikean 

välillä, jolloin oppilaiden mielenkiinto pysyy yllä. (Juntunen 2010d, 24.) 

 

Myös Tenkku (1981a) myötäilee ajatusta, että on tärkeää säilyttää harjoituksissa hyvä 

yhteishenki ja iloinen leikkimieli (Tenkku 1981a, 54). Huomion arvioista on myös opettajan 
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asenne erehdyksiä kohtaan, sillä se vaikuttaa myös olennaisesti ryhmän ilmapiiriin sekä 

oppilaiden rohkeuteen heittäytyä harjoituksiin. Tenkku (1981a) huomauttaa, että hyvä opettaja 

tekee itsekin välillä virheitä (Tenkku 1981a, 54). Myöntäessä omat erehdyksensä opettaja luo 

ilmapiiristä virheitä sallivamman ja sitä kautta rennomman. Sen seurauksena usein myös 

ryhmän yhteishenki ja yhteisöllisyyden tunne syvenevät. (Ks. Tenkku 1981a, 54.) 

2.2 Orff-pedagogiikka 

Kuten Inkeri Simola-Isaksson (2010) toteaa, suomalainen musiikkiliikunta pohjautuu Émile 

Jaques-Dalcrozen ohella myös Carl Orffin (1895–1981) musiikkikasvatusideoille (Simola-

Isaksson 2010, 37). Perkiö (2010b) pohjustaa, että Orff-pedagogiikka on saanut nimensä 

kehittäjänsä, saksalaisen säveltäjän Carl Orffin mukaan. Orff-pedagogiikka on 

kokonaisvaltaista musiikkikasvatusta, jossa oppijalähtöisyys on näkyvässä roolissa. 

Pedagogiikan keskiössä on vuorovaikutteinen opetusprosessi, jonka elementtejä ovat kuuntelu, 

liike, puhe, laulu sekä soitto. Musisointia kohtaan Carl Orffin pedagogiikalla on 

kokeilunomainen lähestymistapa – edetään kokeilusta improvisointiin ja ilmaisuun. 

Musiikillista ilmaisua voidaan integroida myös muihin taideaineisiin. (Perkiö 2010b, 28.) 

 

Orff-pedagogiikan pääpiirteitä tarkasteltaessa kokonaisvaltaisuus asuu kuvioihin nopeasti. 

Perkiö (2010b) kertoo, että yksi pedagogiikan keskeisistä ajatuksista on seuraava: liike, tanssi, 

soittimet, ihmisääni ja kieli luovat kokonaisuuden (Perkiö 2010b, 28). Tämä hieman 

uudelleenmuotoiltu ilmaisu juontaa juurensa alun perin musiké-käsitteestä, jota Perkiö (2010b) 

ja Goodkin (2002) avaavat: Se on kreikkaa ja tarkoittaa taidetta, jossa yhdistyvät musiikki, 

liikunta, tanssi ja puhe (Goodkin 2002, 17; Perkiö 2010b, 28). Perkiö (2010b) jatkaa, että Orff 

etsi uutta, omanlaistaan ilmaisua kyseiselle käsitteelle, kun hän kehitteli 

musiikkikasvatuksellisia ajatuksiaan. Hän nimitti pedagogista lähestymistapaansa 

”villikukaksi”. Hän tarkoitti sillä, että kun kukkaa hoidetaan huolella, se puhkeaa 

kukoistamaan, mutta kuitenkin läpi elämänsä se säilyttää oman identiteettinsä, villikukan 

luonteensa. Orff täsmensi, että hän halusi luoda musiikkikasvatukseen sellaisen 

lähestymistavan, joka ottaa huomioon lapsen tarpeet riippumatta lahjakkuuden tasosta. Orffin 

kokemukset opettivat hänelle, että lähes jokainen lapsi on musikaalinen ja että kaikilla lapsilla 

on osa-alueita, joissa hänellä on mahdollisuus kehittyä. (Perkiö 2010b, 28.) 
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Luovuus ja leikillisyys ovat selkeitä teemoja Orff-pedagogiikassa. Tenkku (1981b) toteaa, että 

lähtökohtana on luova ja toiminnallinen oppilas (Tenkku 1981b, 58). Perkiö (2010b) täydentää, 

että tarkoituksena on virittää oppilaan luova kapasiteetti. Luovuudelle tulee antaa aikaa sekä 

virikkeitä. Oppiminen tapahtuu oman kokeilun kautta, ja oppimisessa on mukana leikin henkeä. 

Opetustilanteissa musisointi tapahtuu usein laulaen, liikkuen ja soittaen yhdessä ryhmän 

kanssa, jolloin on mahdollista oppia asioita yhdessä. Oppilaat ottavat luultavasti vaikutteita 

myös toisiltaan, ja tällöin on tilaisuus oppia muilta ryhmän jäseniltä. (Perkiö 2010b, 28.) 

 

Orff-pedagogiikassa on läsnä myös kulttuureihin ja historiaan tutustuminen. Oman kulttuurin 

juuret ovat se, mistä lähdetään liikkeelle. Kulttuurin juurilla tarkoitetaan tässä tapauksessa 

lauluja, tansseja, kansansoittimia sekä runoja, tarinoita sekä loruja. Omiin juuriin tutustuttua 

edetään myös muiden maiden kulttuureihin ja historiaan. Orff-pedagogiikan keskeisiä 

pääpiirteitä ovat myös improvisointi ja säveltäminen sekä näiden yhdistäminen kuunteluun, 

valmiiden sävellysten työstämiseen ja musiikillisen tiedon oppimiseen. (Perkiö 2010b, 28.) 

 

 

KUVIO 1. Orff-pedagogiikan muistilista työtavoista ja äänen elementeistä (Perkiö 2010b, 28). 

 

Perkiö (2010b) on sommitellut Orff-pedagogiikan keskeiset työtavat ja äänen elementit yllä 

olevan kuvan mukaisesti. Hän kuitenkin korostaa, että pedagogiikassa kaiken lähtökohtana on 

kokeilu ja elämys. Musiikkiin sisältyviä elementtejä (KUVIO 1: vasemman käden termit) 

tutkitaan ja kokeillaan monipuolisten työtapojen (KUVIO 1: oikean käden termit) avulla. 

Oppimistilanteissa syntyneiden elämysten avulla saadaan myös välineitä ja virikkeitä omaan 

ilmaisuun. (Perkiö 2010b, 28.) 
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Työtapoja tarkemmin käsiteltäessä pureudutaan ensin liikkeeseen ja tanssiin. Liike on Orff-

pedagogiikassa opetusprosessin lähtökohta (Perkiö 2010b, 28). Sen nähdään olevan jopa niin 

kytköksissä musiikkiin, että Goodkin (2002) kuvailee musiikin olevan ikään kuin soivaa liikettä 

ja liikkeen olevan tanssittua ääntä. Hän jatkaa havainnoimalla, kuinka vahvana liike on 

ihmisellä omassa sisimmässään. Vaikka ihmiset ovat meidän kulttuurissamme tottuneet ja 

opetelleet siihen, että konsertissa ollaan hiljaa ja kuunnellaan, ihminen silti tanssii oman 

kehonsa sisällä. (Goodkin 2002, 17.) Tämän kokemuksen jaan itsekin. Kun musiikki inspiroi ja 

”vie mennessään”, olisi intoa liikkua mukana ja ”elää rytmiä”. Kuinka joskus joutuukaan 

säästelemään sitä eläytymisen riemua, kun kuuntelee oikein svengaavaa musiikkia virallisessa 

konserttisalissa, mutta joutuu tyytymään vain pienieleiseen eläytymiseen (kuten varpaan 

liikutteluun), kun tilaisuuden luonteeseen kuuluu istua vain paikoillaan. 

 

Perkiö (2010b) jatkaa, että oma keho nähdään tärkeänä soittimena. Liikkeen avulla voidaan 

ilmaista musiikissa esiintyviä asioita, kuten musiikin tunnelmaa, sykettä tai muotoa. 

Liikkuminen voi tapahtua esimerkiksi kävellen, juosten, pomppien, hypellen tai ryömien. 

Liikkuessa voidaan kokeilla myös erilaisia tapoja liikkeen laadun ja tilan käytön suhteen: 

liikutaan kevyesti, raskaasti, korkealla, matalalla, sulavasti, kankeasti ja niin edelleen. Ilmaisu 

syntyy ja kehittyy siitä, että tiedostaa liikkeen yhteyden omaan hengitykseen sekä omaan ja 

yhteiseen musiikilliseen sykkeeseen. (Perkiö 2010b, 29.) 

 

Toinen Orff-pedagogiikan työtapa on puhe ja laulu. Puhuttu kieli ja sen rytmi ovat Orff-

pedagogiikassa tärkeä lähtökohta (Tenkku 1981b, 56). Kaikki lähtee liikkeelle omasta äänestä; 

äänikokeilut perustuvat omaan ääneen. Harjoituksissa testataan erilaisia äänenvärejä ja äänen 

korkeuksia. Äänileikkien ja -harjoitusten kautta on tarkoitus oppia kuuntelemaan sävyjä ja 

melodioita. Kun kokeiluja on tehty tarpeeksi, voidaan edetä lauluun ja improvisointiin. 

Lauluohjelmistossa tulisi kiinnittää huomioita monipuolisuuteen; lauluina voi olla laaja skaala 

erilaisia kappaleita muutaman sävelen yksinkertaisista lauluista eri aikakausien ja eri 

kulttuureiden lauluihin. (Perkiö 2010b, 29). 

 

Kolmantena työtapana Perkiö (2010b) käsittelee soittamista. Siinä lähdetään liikkeelle Orff-

pedagogiikalle tyypillisestä kokeilemisesta. Harjoituksissa testataan erilaisia äänenvärejä 

kehosoittimilla. Perkiö ottaa esiin myös sanarytmit. Hän toteaa niiden olevan tehokas tapa 

rytmien oppimiseen ja muistamiseen. Puhe- ja sanarytmeissä on lyhykäisyydessään kyse siitä, 

että puhuttu rytmi soitetaan kehosoittimilla tai rytmi- ja melodiasoittimilla. (Perkiö 2010b, 29.) 
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Myös Tenkku (1981b) puhuu sanarytmien puolesta. Harjoituksissa voidaan tehdä rytmisiä 

harjoituksia, jotka perustuvat esimerkiksi lasten nimiin, heidän hokemiin sanontoihinsa tai 

loruihin. Erilaisia sanarytmejä soitetaan kehon avulla, esimerkiksi taputtaen, sormilla 

napsuttaen, reisiin kevyesti lyöden tai jaloilla tömistäen. (Tenkku 1981b, 56.) 

 

Perkiö (2010b) havainnollistaa, kuinka luovuus on läsnä soittoharjoituksissa: Kuunnellaan 

ympäristön ääniä, esineistä tulevia ääniä, ja tehdään myös itse soittimia. Orff-soittimiston 

avulla on mahdollista kuunnella ja kokeilla äänen elementtejä monipuolisesti, sillä soittimet on 

tehty eri materiaaleista, ja ne eroavat toisistaan myös äänenvärin ja soittotavan perusteella. 

Kokeilemisen jälkeen voidaan harjoitella esimerkiksi kappaleiden muotorakenteita, 

improvisointia ja omien pienten kappaleiden säveltämistä. Perkiö (2010b) muistuttaa, että 

puhe- ja sanarytmit ovat tehokas tapa rytmien oppimiseen ja muistamiseen. Puhe- ja 

sanarytmeissä on kyse lyhykäisyydessään siitä, että puhuttu rytmi soitetaan kehosoittimilla tai 

rytmi- ja melodia soittimilla. (Perkiö 2010b, 29.) 

 

Orff-soittimistoksi kutsutaan soittimia, joita Carl Orff käytti opetuksessaan. Nimi sinänsä on 

jokseenkin hämäävä, sillä Orff ei itse keksinyt yhtään käyttämistään soittimista, vaan ne ovat 

kooste eri puolilta maailmaa peräisin olevista kansansoittimista. Orff-soittimisto vaihtelee 

hieman ajan ja kulttuurin mukaan, mutta nykyään siihen luetaan kuuluvaksi kahden kategorian 

soittimia: rytmisoittimia (eri kulttuureista) sekä melodiasoittimia. Rytmisoittimiston suhteen 

Orff itse painotti rummun osuutta; hän kuvaili, kuinka ”rumpu synnyttää tanssin”. 

Rytmisoittimistoon voi nykyään kuulua monenlaisia rumpuja, kuten djembe, conga, bongot, 

kehärumpu, tamburiini ja niin edelleen. Rumpujen ohella rytmisoittimistoon kuuluu puisia 

soittimia, kuten rytmikapulat, marakassit, putkipenaali, guiro ja niin edelleen. Kolmantena 

teemana rytmisoittimistossa ovat metalliset soittimet, kuten triangeli, lehmänkello, symbaalit, 

kulkuset, tuulikello, cabasa ja niin edelleen. (Perkiö 2010b, 33.) 

 

Melodiasoittimien osalta valikoimaan kuuluu neljän alakategorian mukaisia soittimia: 

laattasoittimia, puhallinsoittimia, kielisoittimia ja muita soittimia. Laattasoittimiin lukeutuvat 

erilaisten ksylofonien, metallofonien ja kellopelien kirjo. Näiden soitinten välillä on 

eroavaisuuksia, jotka johtuvat soittimen materiaalista (esimerkiksi puu tai metalli), äänialasta 

(esimerkiksi sopraano tai altto) ja äänenväristä. Äänenvärin suhteen eroavaisuuksia löytyy 

kaikkien kolmen soittimiston suhteen. Ksylofoneilla on lämmin, täyteläinen, lyhyt ja puinen 

ääni. Metallofoneilla on pehmeä, pitkä ja metallinen ääni. Kellopeleillä on kirkas, selkeästi 
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erottuva, raikas ja metallinen ääni. Melodiasoittimiston seuraava alakategoria laattasoitinten 

jälkeen on puhallinsoittimet. Niihin lukeutuvat esimerkiksi nokkahuilut (eri äänialoittain) ja 

muut puupuhaltimet. Kolmantena alakategoriana on kielisoittimet. Niihin voidaan lukea monen 

eri kulttuurin omia soittimia, kuten kantele, ukulele, kitara, sello ja kontrabasso. Neljäntenä ja 

viimeisenä alakategoriana on muut soittimet, kuten bändisoittimet. (Perkiö 2010b, 33.) 

 

Orff-pedagogiikan työtavoista on nyt käsitelty liike ja tanssi, puhe ja laulu sekä soitto. Seuraava 

teema on KUVIO 1:n oikean käden termien mukaisesti kuuntelu. Perkiö (2010b) mainitsee, että 

aktiivisen musiikin kuuntelun avulla voidaan rakentaa silta oman musiikin tekemisen ja 

kuuntelun välille. Kuuntelussa korostuu ajatus elämyksestä ja kokemuksesta. Musiikin 

kuuntelussa ilmenneitä elementtejä esitetään eri tavoin: liikkuen, piirtäen, maalaten, laulaen ja 

soittaen. Oppimisen sosiaalinen näkökulma on kuuntelussa läsnä – vuorovaikutteiseen 

kokonaiskasvun prosessiin kuuluvat muiden oppilaiden tuotosten kuuntelu sekä analysointi. 

(Perkiö 2010b, 29.) 

 

Perkiö (2010b) kirjoittaa, että myös integrointi muihin taiteisiin voi olla myös osa Orff-

pedagogiikkaa. Opetusprosessi voi edetä esimerkiksi tarinoista, loruista ja runoista musiikkiin, 

tanssiin ja draamaan. Yhteisen musisoinnin lähtökohtana tai tuloksena voi olla vaikkapa kuvat, 

esineet, muodot tai itsetehty soitin. Leikki ja draama luovat ja rakentavat ilmaisua. Viimeisinä 

työtapoina Perkiö luettelee improvisoinnin ja ilmaisun. Hän jatkaa, että improvisointi linkittyy 

kaikkiin työtapoihin. Omaan keksimiseen ja improvisointiin saadaan virikkeitä ja malleja 

esimerkiksi kaikuleikkien ja imitaatioharjoitusten avulla. Kun ryhmän ymmärrys liikkeestä ja 

äänistä kasvaa sekä muototaju hahmottuu, opettajan rooli lähtee hiljalleen pienenemään. 

(Perkiö 2010b, 29.) 

 

Perkiön ohella myös Liisa Tenkku (1981b) ja Ellen Urho (1981) ovat tarttuneet improvisointi-

teemaan. Tenkku sanoo, että improvisoinnilla on tärkeä sija Orff-pedagogiikassa (Tenkku 

1981b, 57). Urho (1981) puolestaan luettelee ajatuksia, joita Carl Orff on sanonut 

improvisointiin liittyen Orff-seminaarissa Salzburgissa vuonna 1964. Yksi ajatuksista on, että 

leikinomaista asennetta kannattaa suosia opetuksessa, sillä improvisointi on äänten ja sävelten 

leikkiä. Myös opettajan osallisuus nostetaan esiin. Kun opettaja on mukana kokeilemassa ja 

tekemässä, eikä autoritaarisena neuvojana, musiikin harjoittaminen ja oppiminen sujuvat 

paremmin. Opettajan tulee kuunnella ja arvostaa oppilaiden mielipiteitä sekä ottaa vastaan 
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oppilaiden ideoita. Niitä sovelletaan myös opetukseen mahdollisuuksien mukaan. (Urho 1981, 

256.) 

 

Urho (1981) lisää, että improvisointi voi vaikuttaa positiivisesti itseluottamukseen. 

Improvisoinnilla on sen lisäksi siirtovaikutus. Se tarkoittaa, että esimerkiksi mielikuvituksen 

käyttö ja luova ajattelu, jota improvisoinnin avulla kehitetään, on sovellettavissa mille tahansa 

muullekin alalle. Lopuksi vielä ajatus ryhmäimprovisoinnista: se harjaannuttaa arvostamaan 

toisten suoritusta. (Urho 1981, 256.) 
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3 MUSIIKKILIIKUNTA ALAKOULUSSA 

3.1 Musiikkiliikunta perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 (POPS 2014) tarkasteltaessa nousee esiin, 

että musiikin opetuksessa tulee kiinnittää huomiota monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. 

Toiminnallisuus on niin ikään esillä heti alkumetreiltä lähtien. Toiminnallisen musiikin 

opetuksen ja opiskelun kerrotaan edistävän oppilaiden musiikillisten taitojen sekä 

ymmärryksen kehittymistä. Sen lisäksi toiminnallinen musiikin opetus edistää 

kokonaisvaltaista kasvua sekä yhteistyökykyä muiden kanssa toimittaessa. (POPS 2014, 141, 

263.) Toiminnallista musiikin opetusta ei määritellä perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 tässä yhteydessä sen tarkemmin, mutta musiikkiliikunnan voidaan katsoa 

lukeutuvan siihen, koska siinä muun muassa seuraavia elementtejä: oppilaiden liike ja toiminta, 

kehollinen ja kinesteettinen näkökulma sekä oppilaiden aktiivinen tekeminen ja osallisuus. 

 

Vuosiluokkien 1–2 kohdalla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 puhutaan 

musiikillisen toiminnan luomasta ilosta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. Musiikin opetuksen 

kerrotaan tukevan kinesteettisen hahmottamiskyvyn kehittymistä. Musiikkiliikunta-termi 

nostetaan esille, kun käydään läpi musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustaa. 

Myös musiikkiliikunnassakin läsnä oleva oppilaslähtöinen ja luovuuteen painottuva asenne 

kumpuaa tekstistä: ”Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä musiikillista 

ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia 

äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä 

muiden kanssa.” (POPS 2014, 141.) 

 

Musiikkiliikunta on näkyvässä osassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 

musiikin opetuksen tavoitteissa vuosiluokilla 1–2. Esimerkiksi tavoitteessa kolme (T3) 

oppilasta kannustetaan kokeilemaan ja hahmottamaan ääntä, ääniympäristöä ja 

musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen. Tavoite neljä (T4) käsittelee tilan antamista 

oppilaiden omille musiikillisille visioille ja improvisoinnille. Siinä keskitytään myös 

ohjaamaan oppilaita pienimuotoisten sävellysten tai muiden kokonaisuuksien suunnitteluun ja 

toteutukseen käyttäen esimerkiksi äänellisiä, liikunnallisia, teknologisia, kuvallisia tai muita 

ilmaisukeinoja. Musiikin opetuksen liikunnallinen puoli tulee esiin myös tavoitteessa viisi (T5). 



 

 

22 

Siinä tavoitteena on innostaa oppilasta leikin, laulun ja liikunnan avulla tutustumaan 

musiikilliseen kulttuuriperintöönsä. (POPS 2014, 141–142.) 

 

Musiikkiliikunta näkyy myös musiikin sisältöalueissa vuosiluokkien 1–2 kohdalla. 

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen kerrotaan tapahtuvan musisoimalla eli laulamalla, 

soittamalla, kuuntelemalla, liikkumalla, improvisoimalla sekä säveltämällä. Ensimmäisessä 

sisältöalueessa (S1) käsitellään musiikissa toimimista. Musiikkiliikunnan näkökulman kannalta 

siitä voidaan poimia ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen sekä myönteisen yhteishengen 

luominen. Neljännessä sisältöalueessa (S4) käsitellään musiikin opetuksen ohjelmistoa. Siinä 

sanotaan, että musiikin opetuksessa käytetään laulujen ja leikkien lisäksi loruja, liikuntaa, 

soitto- ja kuuntelutehtäviä. Opetuksessa tulee myös luoda tilaisuuksia luovaan toimintaan. 

Oppimisympäristöjen ja työtapojen tavoitteisiin liittyen POPS 2014:ssa mainitaan muun 

muassa monipuoliset ja erilaiset työtavat sekä vuorovaikutustilanteet, oppimisen ilo sekä 

luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri. Tekstissä noteerataan myös myönteisten 

musiikkikokemusten ja -elämysten tärkeys. (POPS 2014, 142.) 

 

Kun tarkastellaan vuosiluokkien 3–6 musiikinopetusta musiikkiliikunnan näkökulmasta, 

tekstistä voidaan poimia pyrkimys kehittää seuraavia taitoja: laulaminen, soittaminen, 

säveltäminen, liikkuminen ja kuunteleminen. Oppilaiden omaa luovuutta ja osallisuutta 

korostetaan, kun on kyseessä musiikilliset ja monitaiteelliset kokonaisuudet. Niissä pyritään 

edistämään musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ajattelua. Jälleen oppimisen ilo on esillä 

– myönteiset oppimiskokemukset rakentavat oppilaiden käsitystä itsestään musiikillisina 

toimijoina. (POPS 2014, 263.) 

 

Vuosiluokkien 3–6 musiikin opetuksen tavoitteissa musiikkiliikunta kytkeytyy eniten 

tavoitteisiin T2, T3 ja T5. Tavoite 2:ssa (T2) mainitaan pyrkimys ”ohjata oppilasta luontevaan 

äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien 

soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä.” Tavoite 3 (T3) pitää sisällään sen, että opettajan 

tulee kannustaa ja rohkaista oppilasta ilmaisemaan kehollisesti musiikkia kokonaisvaltaisesti 

liikkuen. Tavoitteen 5 (T5) mukaan on tähdättävä siihen, että oppilasta rohkaistaan 

suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä improvisoimaan pienimuotoisia sävellyksiä tai 

monitaiteellisia kokonaisuuksia erilaisia keinoja, myös tieto- ja viestintäteknologiaa apuna 

käyttäen. (POPS 2014, 263.) 
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Vuosiluokkien 3–6 musiikin opetuksen sisältöjä tarkasteltaessa esiin nousee useita samoja 

teemoja kuin vuosiluokkien 1–2 kohdalla (ks. s. 22). Tekstissä mainitaan musiikillisten tietojen 

ja taitojen oppiminen monipuolisin keinoin, muun muassa liikkuen. Musiikkiliikunta ja eri 

soittimien (myös kehosoittimien) käyttö on osa musiikin opetuksen sisältöjä samoin kuin 

ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittäminen. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 

tavoitteet ovat samassa linjassa vuosiluokkien 1–2 vastaavien tavoitteiden kanssa. 

Musiikkiliikuntaan liittyen tekstistä voidaan noteerata erityisesti pyrkimys oppimisen iloon ja 

ilmapiiriin, joka kannustaa luovaan ajatteluun ja ennakkoluulottomuuteen kuitenkaan 

myönteisiä musiikkikokemuksia ja -elämyksiä unohtamatta. (POPS 2014, 264.) 

3.2 Katsaus musiikkiliikunnan opetusmateriaaleihin 

Musiikkiliikuntaharjoituksia on olemassa moneen lähtöön esimerkiksi musiikin oppikirjoissa 

ja netissä. Tässä kandidaatintutkielmassani keskityn Marja-Leena Juntusen, Soili Perkiön ja 

Inkeri Simola-Isakssonin kahteen musiikkiliikunta-aiheiseen teokseen. Nämä ovat nimeltään 

Musiikkia liikkuen – Musiikkiliikunnan käsikirja 1 (2010) ja Musiikkia tanssien – 

Musiikkiliikunnan käsikirja 2 (2010). Valitsin tarkasteltavaksi juuri nämä kirjat, koska kirjat 

soveltuvat koulun musiikintunneille ja harjoituksia on todella monipuolisesti. Kirjan tekijät 

ovat myös alansa konkareita. He ovat kirjoittaneet Musiikkia liikkuen -kirjaan useita 

asiantuntija-artikkeleita, joista saa varsin perusteellisen käsityksen musiikkiliikunnasta. 

 

Kirjan artikkeleissa käsitellään musiikkiliikuntaa yleisesti (mitä se on), musiikkiliikunnan 

tavoitteita, pedagogisia periaatteita, tyypillisiä harjoitusmuotoja, kehorytmiikkaa sekä 

käytäntöä. Myös musiikkiliikuntaan liittyvistä pedagogiikoista, Dalcroze- ja Orff-pedagiikoista 

on omat, kattavat artikkelinsa. Näiden lisäksi kirjan artikkeleissa käsitellään suomalaista 

musiikkiliikuntaa ja sen historiaa sekä musiikkiliikuntaa muutaman eri kohderyhmien kanssa 

(vauvat, lapset ja seniorit). 

 

Tekijät ovat pohjustaneet teoksiaan molempien kirjojen alussa. Musiikkia tanssien -kirjan 

alussa he kertovat, että kokonaisuuteen kuuluvat Musiikkia liikkuen -kirja, Musiikkia tanssien 

-kirja, kolme Musiikkia tanssien -CD-levyä ja Musiikkia tanssien -DVD-levy. CD-levyiltä 

löytyvät musiikit Musiikkia tanssien -kirjan tansseihin sekä osaan laululeikeistä. Osa tansseista 
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on tallennettu myös DVD-levylle. DVD:n tarkoituksena on tukea tanssien oppimista sekä 

tyylinmukaista toteuttamista. (Juntunen, Perkiö ja Simola-Isaksson 2010b, 6.) 

 

Musiikkia liikkuen -kirjan alussa tekijät kertovat, että molemmat sarjaan kuuluvat kirjat sopivat 

kurssi- ja oppikirjaksi esimerkiksi opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kyseiset kirjat sopivat myös 

materiaaliksi kaikenikäisten musiikkiliikunnan opetukseen, harrastustoimintaan tai terapiaan. 

Kirjoissa on harjoitusprosesseja, jotka on tarkoitettu opetuksen tueksi ja opettajien oman 

ajattelun sekä luovuuden perustaksi. Harjoitukset on suunniteltu ja koottu siten, että niissä on 

pyritty huomioimaan eri-ikäiset ja eri osaamisen tasolla olevat oppijat. Jotta lukija löytää 

kirjasta helposti eritasoisia tehtäviä, niihin on kehitetty värikoodit. Musiikkia liikkuen -kirjassa 

tasot menevät seuraavasti: Taso 1 on helpoin taso, ja sen mukaiset tehtävät on otsikoitu vihreällä 

värillä. Tason 2 harjoitukset ovat keskitasoa, ja ne on otsikoitu sinisellä. Taso 3 on pidemmälle 

edistyneille, ja harjoitusten otsikot ovat väriltään oransseja. Taso 4 on haasteellinen taso. Ne 

harjoitukset on otsikoitu violetilla. Musiikkia tanssien -kirjassa on puolestaan kolme tasoa: 

Taso 1 (helpoin taso), taso 2 (keskitaso) ja taso 3 (edellisiä haasteellisempi taso). Nämä kolme 

tasoa ovat värikoodattu samoin kuin Musiikkia liikkuen -kirjan kolme ensimmäistä tasoa. 

(Juntunen ym. 2010a, 8.) 

 

Musiikkia liikkuen -kirjassa harjoitukset on järjestetty seuraavasti: ensin on tutustumis- ja 

kontaktiharjoituksia, sitten kehollisia valmiuksia kehittäviä harjoituksia, rytmiikkaharjoituksia, 

”musiikista liikkeeseen” -harjoituksia ja luovaa liikuntaa kehittäviä harjoituksia. Lopuksi on 

taidelajien integrointiharjoituksia. (Juntunen ym. 2010a, 4–7.) 

 

 

KUVIO 2. Esimerkkiharjoitus Musiikkia liikkuen -kirjasta (Juntunen ym. 2010a, 184). 
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KUVIO 3. Esimerkkiharjoitus Musiikkia liikkuen -kirjasta (Juntunen ym. 2010a, 184). 

 

Musiikkia tanssien -kirjassa on ensin tutustumisleikkejä, ”tanssiin kutsu” -leikkejä sekä 

kontakti- ja laululeikkejä. Sen jälkeen lähdetään tutustumaan eri maiden tanssikulttuureihin. 

Harjoituksissa käydään läpi suomalaisia piirileikkejä ja kansantansseja, pohjoismaisia tansseja, 

eurooppalaisia tansseja, pohjois-amerikkalaisia ja meksikolaisia tansseja ja israelilaisia 

tansseja. Kirjassa on myös historiallisia tansseja, seuratansseja ja kuorotansseja. Kirjan loppuun 

on koottu tietoisku tanssinopetuksen tavoitteista sekä terminologiasta. (Juntunen ym. 2010b, 4–

5.) 
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KUVIO 4. Esimerkkiharjoitus Musiikkia tanssien -kirjasta (Juntunen ym. 2010b, 58). 

 

KUVIO 4:ssä on ohjeistus Hans vili -tanssiin. Kyseisen kappaleen nuotit löytyvät samalta 

sivulta, ohjeistuksen yläpuolelta. Sivulla on myös mainittu, miltä kirjasarjaan kuuluvalta CD:ltä 

kappaleen löytää. Harjoitus on otsikoitu vihreällä, joten se on tason 1 mukainen harjoitus 

(=helpoin). 
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4 POHDINTA 

Musiikin opetuksen monipuolisuuden kannalta musiikkiliikunta rikastuttaa opetusta. Sen avulla 

musiikin oppimista voidaan lähestyä liikunnallisella, toiminnallisella ja luovalla tavalla. 

Kinesteettinen oppiminen tuo tukea muun oppimisen rinnalle. Myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2014 nostetaan esiin monipuolisuus: ”Musiikin opetuksen 

tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen.” (POPS 2014, 141). 

 

Jatkon kannalta minua kiinnostaa erityisesti musiikkiliikunnan mahdollisuudet olla tukemassa 

yhteisöllisyyden kokemista ryhmässä. Useissa musiikkiliikuntaharjoituksissa ollaan 

tekemisissä toisten kanssa, ja yhteistyön tekeminen sekä yhdessä oppiminen ovat osa toimintaa. 

Tällöin harjoituksilla on mielestäni potentiaalinen vaikutus edistää ryhmän jäsenten keskistä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa siten ryhmähenkeä. Kun ryhmässä työskentely on 

luontevaa ja mukavaa, se edistää oppimistakin. 

 

Myös Juntunen ym. (2010b) ottavat Musiikkia tanssien -kirjan alkutekstissä yhteisöllisen 

näkökulman esiin. He kirjoittavat, että tanssi on ollut kautta aikojen väylä esimerkiksi 

yhteisöllisyyden kokemiseen, tunteiden käsittelyyn ja purkamiseen sekä ihmisen oman itsensä 

ilmaisemiseen ja ymmärtämiseen. He jatkavat, että tanssiessa kehittyvät vuorovaikutustaidot. 

Tämän lisäksi Juntunen ym. noteeraavat tanssimisen virkistävän ja rentouttavan vaikutuksen. 

(Juntunen ym. 2010b, 6.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja eri asiantuntijoiden näkemykset ja 

kirjoitukset huomioiden voidaan todeta, että musiikkiliikunnalla on perusteltu paikkansa osana 

suomalaisten koulujen musiikin opetusta. Toivon, että se tuo iloa niin oppilaille kuin 

opettajillekin. Musiikkiliikunnan mahdollisuudet yhteisöllisyyden vahvistamisessa jää 

kiinnostamaan minua vielä siinä määrin, että siihen olisi mukava perehtyä tulevaisuudessa lisää. 
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